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Luxusní vily v Klánovicích
ulice Aranžérská a Kuchařská

POSLEDNÍ VILA!

Klánovice - pražská rezidenční čtvrť s atmosférou, 
kterou začaly definovat prvorepublikové víkendo-
vé domy, na které navázala rozvolněná zástavba. 
Ta, napříč generacemi svého vzniku, vyzařuje 
uvolněnou pohodu. Stromy. Pro Klánovice de fac-
to synonymum - začíná to už při příjezdu, který 
vede skrz les, a pokračuje na jednotlivých pozem-
cích, zarostlých vzrostlými, majestátními borovice-

mi, duby a břízami. Ulice jsou pak lemovány řa-
dou, na jaře krásně růžově rozkvetlých, sakur. Tato 
zelená městská část má pak veškerou potřebnou 
vybavenost, přes mateřskou školu, základní školu 
s moderní tělocvičnou, zdravotní středisko a celou 
škálu obchodů, restaurací a jiných služeb.
V pěší vzdálenosti od vlakového nádraží, do 
centra 26 minut.

www.bydlenivlese.cz
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Při ohlédnutí za měsícem dubnem 
je vidno, jak bohatý společenský 
život my Újezďáci vedeme. Na své 

si u nás přijdou milovníci umění, sportu, 
cestování. Akcí tu máme dostatek a já 
bych se k některým ráda vrátila. 
Začnu školním jarmarkem, který má 
v  naší škole dlouholetou tradici. Letos 
jsme na něm pro Kapku naděje vybrali 
neuvěřitelných 128 tisíc a já bych tímto 
chtěla dětem a pedagogům poděkovat 
za energii a lásku, se kterou vše tvoří 
a organizují, a také rodičům a prarodi-
čům, kteří si krásné velikonoční dekora-
ce a dobroty kupují. 
Milovníci běhu a cyklistiky si přišli na své 
na 10. ročníku Újezdského duatlonu, 
počasí jim letos opravdu přálo. Vyzna-
vači toulek přírodou si v dubnu dopřáli 
procházku starými Střešovicemi zakon-
čenou u zahradnického mistra Chládka.
Pro (nejen) rodičovskou veřejnost byla 
otevřena v Újezdském muzeu výstava 
Slunce, hvězda zářivá, pozadu nezůstala 
se svou nabídkou ani galerie Zelený dům.
Je toho dost, co říkáte? 
Dost je bohužel i dopravních kompli-
kací, které nás budou provázet i v květ-
nu a netěší nikoho z nás. Všichni si už 
přejeme, aby stavbám u nás i v okolí již 
bylo konec. V květnu dokončíme stavbu 
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Autorkou obrázku na titulní straně je 
Tereza Černá ze 7. A Masarykovy ZŠ

Polní cesta za Újezdským rybníkem. Plánům na proměnu nejen této lokality se věnuje téma 
na str. 8-9.

kanalizace na hlavní 
a dobrou zprávou, 
ze které mám veli-
kou radost, je doho-
da, kterou se nám 
podařilo společně 
se starosty okolních 
městských částí vy-
jednat. Jedná se o zkrácení stavby 
Českobrodské v Běchovicích, která je 
plánovaná na celkem 18 (!) měsíců. 
Máme připravené řešení, na kterém 
jsme pracovali společně všichni zain-
teresovaní a které znamená zkrácení 
stavby na 10 měsíců. Podrobnou in-
formaci o průběhu a změnách stavby 
Českobrodské přineseme na webu 
úřadu během prvního týdne v květnu. 
A na co se můžeme ještě těšit v květ-
nu? Třeba na koncert a oslavu Dne 
maminek, Noc kostelů, koncert ame-
rické a anglické hudby, benefiční kon-
cert naší školy, Běh o pohár starosty 
a  na další akce, o  kterých píšeme 
uvnitř čísla.
Užívejte si jara a nezapomeňte na to, 
že květen je měsíc lásky. Přeji Vám, 
milí Újezďáci, abyste jí měli vždy do-
statek. 

  Vaše starostka
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ Praha 21:
1) Vyjadřuje veřejně údiv nad obsahem 

posledního sloupku pana zastupitele 
Růžičky v Újezdském zpravodaji.

2) Konstatuje, že sloupek obsahuje pou-
ze populismus a chaos.

3) Konstatuje, že pan zastupitel Růžička 
měl ve funkci starosty více jak rok času 
k rozpracování projektů, které nyní vy-
jmenovává a navrhuje.

4) Konstatuje,  že žádný z těchto projektů 
nebyl na úřadě k dohledání  a ani nebyl 
za rok starostování pana Růžičky veřej-
ně projednán.

5) Žádá pana zastupitele Růžičku, aby pře-
stal bez důkazů obviňovat členy RMČ 
z kamarádíčkování a nekompetentnosti.

6) Konstatuje, že pokud se pan zastupitel 
na veřejném projednávání studie ZS 
nic nedozvěděl,  tak zřejmě dvě hodiny 
neposlouchal nebo spal.

7) Konstatuje, že pan zastupitel může mít 
jiný názor na řešení situace zdravot-
nictví v naší MČ, ale nikdo z RMČ zatím 
neslyšel tak chaotický a nereálný ná-
vrh ke stěhování všech a všeho někam 
a naopak.

8) Konstatuje, že opravdu není v silách 
MČ Praha 21 (ale asi ani jiné MČ) bu-
dovat najednou domov důchodců, 
klubovny, herničku pro děti, tělocvičnu 
i fitko, prostě něco univerzálního...
K. J. Čechová, J. Jenšovská, J. Slezák, 

T. Fábera, J. Jeníček

Rada MČ Praha 21 konstatuje že:
 1) Základní kynologická organizace 

ZKO 394 využívá ke své činnosti po-
zemky (k.č. 540, 544/5, 544/4, 544/8, 
544/9 a  440) v  rozporu s územním 
plánem a  způsobem výrazně odliš-
ným, než tomu bylo kdysi. V několika 
posledních letech je preferován in-
tenzivní výcvik služebních a  bojových 
psů doprovázený ohromným hlukem 
a  hlasitými povely. Průběžně se na 
místě  během několika hodin ( běžně 
5, ale i 8 hodin) vystřídá  10 až 15 aut). 
V tuto dobu není kynologické cvičiště 
z většiny využíváno občany Újezda nad 
Lesy, ale cvičiteli a psy mimo Újezd.

 2) Důvodem k zahájení jednání o  čin-
nosti ZKO 394 v těchto prostorech 
byl extrémní nárůst činnosti v po-
sledních 3 až 4 letech – cvičení slu-
žebních psů a nárůst počtu stížností 
obyvatel bydlících v okolí cvičiště.

 3) Důvodem současného právního 
stavu je neústupnost ZKO 394,  kte-
rá loni odmítla jednat o jakékoliv 
regulaci provozu cvičiště a hlavně 
o omezení provozu ze 7 dní v týdnu 
na 4  dny. Teprve poté začala RMČ 
Praha 21 podrobněji zjišťovat právní 
stav využívání dotčených pozemků.

 4) ZKO 394 nejprve před lety postavila 
klubovnu, oplocení, osvětlení, přípojku 
elektrického vedení, tyto stavby byly 
dodatečně kolaudovány v rozporu se 
zákonem, a to i na lesním pozemku 
s omezením kolaudace platností trvá-
ní nájemních smluv jako pojistkou.

 5) ZKO 394 v březnu 2018 účelovým 
podáním upozorňujícím na pod-
jatost celého úřadu MČ Praha 21 
a  Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) 
odsunula možnost  řešení situace 
do doby rozhodnutí nadřízeného 
orgánu o podjatosti (ministerstvo).

 6) ZKO 394 užívala lesní pozemek 
č.k.  540 do 22. 3. 2018 bez nájemní 
smlouvy a  dle smlouvy s MHMP by 
měla být kynologům účtována smluv-

Hlavní město Praha (dále jen HMP) bude 
i letos zajišťovat cyklickou deratizaci v ob-
jektech, které vlastní a přímo spravuje 
a dále v přilehlých prostorách a v kana-
lizační síti. Deratizace bude prováděna 
odbornými firmami, budou používány 
výhradně přípravky registrované v ČR 
a bude postupováno podle metodiky vy-
dané Státním zdravotním ústavem.
Dodržování správného postupu při vý-
konu deratizačních prací a kontroly kva-
lity garantuje Hygienická stanice HMP, na 
kterou je možno obrátit se s případnými 
dotazy.
Pravidelná cyklická deratizace bude   na-
ší městské části prováděna ve dnech 
21. a 22. září. Oblasti provádění jsou uli-
ce Žherská, Novosibřinská, Bečvářská, 
Starokolínská, Toušická, Zaříčanská, Ma-
lešovská, Nadějovská, Staroújezdská.

Dana Slabochová,
odbor životního prostředí a dopravy

Stanovisko Rady MČ Praha 21 
ke stavu kynologického cvičiště

Reakce Rady MČ Praha 21 
ke sloupku zastupitele Růžičky

Cyklická deratizace 
ní pokuta ve výši 2000,- Kč denně za 
neoprávněné užívání pozemku, ne-
boť po předání pozemku užívá tento 
nadále, protože na něm má osvětle-
ní, oplocení a vedení kabelu NN.

 7) ZKO 394 se soudí s MČ Praha 21 o plat-
nosti výpovědi na pozemek 544/5, kdy 
prvoinstanční soud rozhodl o platnosti 
výpovědi;  nyní je věc ve stavu odvolání 
kynologů proti tomuto rozhodnutí.

 8) ZKO 394 dostala výpověď i z pozem-
ku soukromého majitele č.  544/4, 
pronájem končí k 1. 5. 2018. Na tom-
to pozemku mají kynologové část 
své klubovny.

 9) Kynologové opakovaně poskytují ob-
čanům nepravdivé a zkreslené infor-
mace na FB profilu Újezd nad Lesy.

 10) Kynologové opakovaně a bez jaké-
hokoliv důvodu obviňují dr. Jeníčka 
z  různých věcí. Pan zastupitel Je-
níček má stejná práva hájit zájmy 
občanů Újezda jako každý jiný za-
stupitel;  navíc byl RMČ určen jako 
zástupce k vyjednávání s kynology. 

 11) MČ Praha 21 připravila studii využi-
tí dotčeného území. Na tomto mís-
tě by měl být částečně les, loučky, 
jednoduchá sportoviště a hlavně 
propojující cesty k budoucímu 300 
m širokému ochrannému pásu 
okolo přeložky I/12.

 12) Tyto pozemky nemají v žádném pří-
padě sloužit k developerskému vyu-
žití, naopak mají sloužit ku prospě-
chu obyvatel Újezda. Navíc jednání 
se všemi majiteli pozemků nejsou 
z mnoha důvodů ještě ani zahájena 
nebo teprve probíhají. Vedení MČ 
Praha 21 při těchto jednáních re-
spektuje soukromé vlastnictví jako 
jeden z pilířů naší společnosti. Dru-
hým pilířem je ovšem dodržování 
zákonů, vyhlášek a nařízení.

K. J. Čechová, J. Jenšovská, J. Slezák, 
T. Fábera, J. Jeníček

Více ke studii využití pozemků v blízkosti 
Újezdského rybníka najdete na str. 8-9. 

Na pracovišti občanských průkazů, cestov-
ních dokladů a evidence obyvatel byl nově 
spuštěn vyvolávací objednávkový systém. 
Každý objednaný klient musí mít své pořa-
dové číslo, což platí i pro rodiny s dětmi. Po-
slední klient bude přijat nejpozději 15 mi-
nut před ukončením úředních hodin.
Každý klient má při vyřizování své životní 
situace možnost zvolit si z následujících 
činností:
• žádost o vydání občanského průkazu, 

převzetí občanského průkazu
• žádost o vydání cestovního dokladu, 

převzetí cestovního dokladu
• evidence obyvatel, trvalé pobyty.

Co nejdříve by měla být spuštěna i apli-
kace rezervačního systému on-line přes 
webové stránky ÚMČ Praha 21. Věříme, 
že zavedený systém přispěje ke spokoje-
nosti a lepší přehlednosti vyřizování va-
šich záležitostí.

odbor občansko správní

Pro doklady 
s pořadovým číslem



V době, kdy držíte v rukou toto číslo ÚZ, 
již měla být hotova stavba nové hasi-
čárny ve Staroújezdské ulici. Současný 
stav tomu bohužel nenapovídá. Společ-
nost DAKA Stav, která stavbu hasičské 
zbrojnice prováděla, byla s výstavbou 
ve značném skluzu a bylo zřejmé, že ter-
mín nebude schopna dokončit. MČ Pra-
ha 21 proto dopisem ze 4. dubna 2018 
od smlouvy o dílo odstoupila, a to včet-
ně všech dodatků. 
Nutno dodat, že společnost DAKA Stav 
se sídlem ve Starém Městě u Uherské-
ho Hradiště byla vybrána na základě 
řádného tendru, a to poté, co společ-
nost Alstap, původní vítěz veřejné za-
kázky, svou nabídku stáhl. Firma DAKA 
Stav tehdy podala druhou nejvýhod-
nější nabídku, smlouva byla sjednána 
na 9,35  mil. Kč. Slovácká stavební fir-
ma měla navíc v Újezdě dobré referen-
ce –  stavěla jak přístavbu Masarykovy 
ZŠ, tak společnou budovu pro skauty 
a městskou policii na Rohožníku.

Výstavba nové hasičárny  v současné 
době nepokračuje. Je téměř dokončena 
hrubá stavba, a to včetně nosné kon-
strukce střechy, avšak bez trvalé střeš-
ní krytiny. Jsou vyzděny obvodové zdi, 
částečně i vnitřní zdi, obojí bez omítek. 
Není dokončené schodiště. 
MČ Praha 21 nyní celou situaci konzultu-
je s právníky tak, aby byla stavba hasič-
ské zbrojnice dokončena v co nejkratší 
době. Snahou MČ Praha 21 je dokončit 
stavbu hasičské zbrojnice ještě do kon-
ce letošního roku. 

(red)

5

Jak dál se stavbou hasičárny
  

Kalendárium na květen
3. 5. Filmový klub, Frida,
 Galerie Zelený dům, od 18 hod.
9. 5. Diskuze o logopedii,
 Café Útes, od 18 hod.
12. 5. Den matek pro seniory,
 viz str.6.
15. 5. Večer anglické a americké hudby
 viz str. 11.
19. 5.  Zájezd KAS: klášter Želiv, 

Pelhřimov - Muzeum kuriozit, 
Křemešník – poutní místo,

 Odjezd v 8 hod., Blatov, Lidl,
 cena 350 Kč.
19. 5. Oujezd Open,
 turnaj ve stolním tenise, 
 viz str. 14.
23. 5. Filmový klub, 
 Sladké hry minulého léta,
 Aula Masarykovy ZŠ, od 19 hod.
25. 5. Koncert Soviček,
 kostel Povýšení sv. Kříže 

v Kolodějích, od 19 hod.
26. 5. Cyklovýlet do Tróje,
 sraz v 10 hod. 
 u pomníku TGM v parku
 ve Staroklánovické ul.
26. 5. Svátek sousedů,
 Psí plácek na rohu Hulické 

a Sudějovické ul., od 15 hod.
27. 5. Újezdský Garage Sale, 
 viz str. 26.
30. 5. Benefiční koncert,
 Divadelní sál Masarykovy ZŠ,
 od 17 hod.
31. 5. Vernisáž dětské výtvarné soutěže,
 Galerie Zelený dům, od 18 hod.
  3. 6. Za pokladem skřítků
 viz str. 26

HUDEBNÍ KURZY 
při ÚMČ PRAHA 21

Staroújezdská 2300
přijímají přihlášky 

na školní rok 2018/2019
na tyto obory:

hra na zobcovou flétnu 
– děti od 5 let a starší

hra na klavír a keyboard
– děti od 6 let a starší

hra na kytaru 
– děti od 6 let a starší

Do uvedených hudebních kurzů 
se mohou přihlásit i ti zájemci, 

kteří neměli možnost umístit se 
na ZUŠ

Informace 
u pí. Razesbergerové 

– tel. 602 855 639

Do konce března 2018 měli nájem-
ci i  podnájemci v současném objektu 
zdravotního střediska na Rohožní-
ku možnost podat své požadavky na 
prostory v chystané poliklinice na Bla-
tově. Až na dvě výjimky zájem o  stě-
hování projevili všichni. Rentgenolog 
MUDr.  Jan Hrabovský a internista 
MUDr. Roman Procházka  předpoklá-
dají, že po skončení nájemní smlouvy 
na Rohožníku budou pokračovat ve své 
praxi mimo Újezd nad Lesy.
Většina stávajících lékařů nepožaduje 
větší prostory než doposud využíva-
jí, výměra většině nájemců vyhovuje. 

Větší plochu využije Středisko osobní 
hygieny. Z dosavadních 95 m2 se roz-
šíří na plochu cca 200 m2. Asi 100 m2 
je zatím v rezervě pro případné doda-
tečné požadavky některých uživatelů  
nebo pro zprovoznění jedné až dvou 
nových ordinací. 
Poliklinika Blatov nabídne téměř dva-
krát větší podlahovou plochu než bu-
dova v  Živonínské ulici na Rohožníku. 
Pro srovnání – středisko na Rohožníku 
má  1247 m2, na Blatově bude po ode-
čtu prostor pro Policii ČR (625 m2) k dis-
pozici 2355 m2 podlahové plochy.  

(red)

Poliklinika Blatov: většina lékařů
má zájem o stěhování do nového
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V rámci Místního akčního plánu roz-
voje vzdělávání (MAP), který je spolu-
financován z fondů EU, vzniklo v  MČ 
Praha 21 již několik podnětných stu-
dií - třeba SCIO průzkum škol nebo 
demografická studie. Nejnovějším 
přírůstkem je studie volnočasových 
aktivit a sportu pro mládež, která byla 
17. dubna představena v Divadelním 
sále Masarykovy ZŠ. 
„Kromě dat od zadavatele jsme použili 
dvě metody šetření. Organizacím a spol-
kům, které pořádají volnočasové aktivity, 
jsme rozeslali dotazníky. Tazatelé pak 
s jinými dotazníky obcházeli domácnosti, 
jejich práci jsme následně ještě kontro-
lovali s respondenty po telefonu. Naší cí-
lovou skupinou byly domácnosti s dětmi 
do 15 let,“ vysvětlil při prezentaci Tomáš 
Soukup, majitel agentury Výzkumy Sou-
kup, která byla zhotovitelem studie.
Průzkum probíhal na celém území správ-
ního obvodu Prahy 21, tedy v  Běchovi-

Újezdu chybí 
„plácky“

cích, Kolodějích, Klánovicích a  Újezdě. 
Ten byl ještě pro detailnější pohled roz-
dělen na tři podoblasti – západ, východ 
(hranici tvořila Staroklánovická a  Sta-
roújezdská ulice) a  Rohožník. Celkem 
v  průzkumu odpovědělo 69 organizací 
a spolků a 326 respondentů.
A co výzkumníci zjistili? Můžeme začít 
pozitivními zprávami. Mezi ně patří tře-
ba fakt, že 75 aktivních spolků a sdružení 
působících ve správním obvodu Praha 
21 dokáže oslovit až 10 tisíc obyvatel 
– ať už v podobě aktivních členů nebo 
jen těch, kteří občas přijdou na nějakou 
akci. Aktivně se práci s mládeží ve svém 
volném čase věnuje 400-500 lidí, z toho 
dvě třetiny tvoří dobrovolníci. To jistě ne-
ní zanedbatelné číslo. Potěšující je také 
struktura kroužků, v níž rodičům v zása-
dě nic nechybí. Některé jsou dokonce tak 
vytížené, že musejí nové zájemce odmí-
tat. Sem patří v samotném Újezdě třeba 
pobočka Základní umělecké školy nebo 
některé kurzy v Domě dětí a mládeže.
Méně potěšujícím faktem je, že vzhle-
dem k počtu obyvatel je v Újezdě po-
čet poskytovatelů volnočasových aktivit 
podprůměrný. Jednotlivé organizace si 

STUDIE

DEN MATEK PRO SENIORY
Odbor občansko správní 

a Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
zve všechny seniory k posezení ke dni 

matek, které pořádáme
v sobotu 12. 5. v Polyfunkčním do-

mě od 14 hod.
K posezení jsme připravili malé ob-
čerstvení, k poslechu a k tanci zahraje 
skupina Jam Band, opět představí děti z 
Újezda. Všichni jste srdečně zváni, těší-
me se na společně strávené odpoledne 
s hudbou, tancem a občerstvením.

také oproti okolním městským částem 
více stěžují na nedostatek dobrovolníků 
nebo financí.
Z pohledu respondentů z řad rodičů se 
pak často ozývala nespokojenost s nedo-
statkem hřišť. Ne ani hal nebo profesio-
nálních sportovišť, ale otevřených a udr-
žovaných „plácků“, kde by si děti mohly 
zahrát třeba míčové hry. Venkovních 
sportovišť je v Újezdě jen šest, stejně 
jako v sousedních Kolodějích „Chybí 
takové ty plácky s košem, na volejbal 
nebo s brankami na kopanou,“ shrnul 
ve studii svůj názor jeden z responden-
tů. Relativně největší vybavenost hřišti 
a sportovišti mají vzhledem k počtu 
dětí do 14 let Běchovice a Klánovice.

INTERAKTIVNÍ MAPA
Kromě samotné studie je praktickým 
výstupem šetření také interaktivní ma-
pa vystavěná na platformě Google 
Maps. Mapa umožňuje vyhledávat hři-
ště, sportoviště a aktivity dle kategorií 
i  na základě fulltextového vyhledávání. 
Prozatím je interaktivní mapa dočasně 
umístěna na https://bit.ly/2HsGAln. „Po-
čítáme s  tím, že mapa bude přístupná 
také přímo z webových stránek jednot-
livých městských čtvrtí,“ doplnila Lucie 
Černá, koordinátorka projektu MAP v MČ 
Praha 21.

B. Hruška



Blížící se prázdniny a období před nimi 
využije Úřad městské části Praha  21 
pro úpravu multifunkčního hřiště v ulici 
Čentická. Jak jsme již psali v minulých 
číslech Zpravodaje, při průběžných 
pravidelných kontrolách bylo zjištěno, 
že současný stav je nevyhovující a do 
budoucna není možno jeho uživate-
lům zaručit bezpečné užívání. Proto 
Rada MČ Praha 21 rozhodla, že se ne-
vyhovující rampy demontují. Nechala 
zpracovat studii, na níž spolupracovali 

odborníci s žáky naší školy a  širokou 
veřejností. S konečnou podobou skate-
parku byli nakonec všichni zúčastnění 
spokojeni.
Na rekonstrukci MČ Praha 21 obdrže-
la finanční podporu od magistrátu hl. 
m. Prahy ve výši 4,5 mil. Kč. Vzhledem 
k tomu, že v přední části hřiště budou 
probíhat bourací a stavební práce, 
bude celý areál dočasně prohlášen 
za staveniště a  uzavřen. Podle plánu 
by k tomu mělo dojít 15. června 2018. 

Je v zájmu MČ i uživatelů hřiště celou 
stavební činnost ukončit co nejdříve, 
aby mládež a děti mohly na hřišti za-
čít sportovat, až se vrátí z prázdnin. 
Předpokládaný termín dokončení je 
prozatím stanoven na konec srpna. 
Kompenzací za dočasné omezení bu-
de zbrusu nový skatepark. Těšit se na 
něj můžeme v následujícím školním 
roce, tedy od září 2018.
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V areálu TJ Sokol Újezd nad Lesy jsme pro veřejnost nově 
zpřístupnili sportoviště s workoutovým stanovištěm. Ka-
ždý, kdo chce udělat něco pro své zdraví a je rád na čers-
tvém vzduchu, zde může posilovat vlastní vahou a rozhý-
bat různé skupiny svalů. Součástí tohoto stanoviště jsou 
mimo jiné kruhy určené k posilování. Věříme, že je nikdo 
neodcizí, znemožnil by tím plné využití celého stanoviště. 
Jako doplněk tohoto prostoru a zároveň pro zpříjemně-
ní pobytu na hřišti jsme oseli trávník a umístili lavičky. 
Občané Újezda tak získávají další možnost k příjemné-
mu a  zdravému trávení volného času. Na workouto-
vé hřiště vedou dvě branky: jedna z Kácovské a druhá 
z Veletovské ulice. 
Vzhledem k tomu, že workoutový prostor úzce souse-
dí s tenisovým areálem TJ Sokol, žádáme návštěvníky, 
aby respektovali, že pro vstup do tenisového areálu 
TJ Sokol je třeba kontaktovat jeho správce a není mož-
né do areálu vcházet bez jeho svolení.

Nové sportoviště v areálu TJ Sokol 

Stránku připravila 
Markéta Slavíková, 

vedoucí odboru školství, kultury a MA21

Dočasné uzavření multifunkčního hřiště 

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

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

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

Hledáme spolehlivou paní 
na výpomoc v domácnosti, 

3-5x týdně cca 2 hodiny od 6:30-7:00. 
Lokalita Újezd nad Lesy. 

Tel.: 604 294 054

Kompletní péče o psy všech velikostí

email: salon.sixi@gmail.cz,

www.salon-sixi.cz 

Rohožnická 261
Újezd nad Lesy

Objednání na tel. č. 603 286 876,

INZERCE

Tady mohl být váš inzerát za 363 Kč

Objednávejte na inzerce@praha21.cz



Les patří k Újezdu od nepaměti. S výjimkou nejstarší 
části naší obce, kterou jsou domy kolem Staroújezdské 
ulice a také okolí hlavního tahu na Kolín, vznikal Újezd 

postupným „zakusováním“ do lesního porostu. To ale pla-
tilo jen o jeho severní části – té jižní vždy dominovala pole. 
V souvislosti s chystanou stavbou přeložky silnice I/12 se 
ale naskytla unikátní šance, jak dát Újezdu novou tvář. Ma-
gistrát hl. m. Prahy, který má v plánu do tří let rozsáhlou 
liniovou stavbu mezi Újezdem a Kolodějemi začít budovat, 
totiž v rámci úprav okolí nové víceproudé silnice plánuje 
kromě částečného zapuštění liniové stavby do krajiny také 
takzvané kompenzační zalesnění, které by mělo sahat až 
k jižní hranici Újezda.
Zatím jde jen o vyšrafovaná místa na mapě, která rozkreslili 
architekti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. V re-
žii magistrátu by měl běžet výkup pozemků od stávajících 
majitelů a samotná výsadba. O plynulý přechod nového 
lesa směrem do zástavby se již musejí postarat jednotlivé 
městské části. Rada MČ Praha 21 proto pověřila architekta 
a urbanistu Jana Záhoru, aby nabídl několik vizí a návrhů, 
jak nový les a louky smysluplně provázat se samotným 
Újezdem.
„V našem zájmu je, aby prostupů do krajiny bylo co nejvíce. 
Stačí se projít po Újezdě, abychom zjistili, že je tu nerovno-
váha. Severní část je s lesem dobře propojená, na jihu má-
me vlastně jen polní cestu ke hřbitovu a na Skalku navazují-
cí na Ježovickou ulici a cyklostezku z betonových panelů do 
Koloděj,“ vysvětluje Záhora, mimo jiné také občan Újezda. 
Zatím je přeložka I/12 stále ve fázi příprav – letos v břez-
nu získala důležité kulaté razítko od ministerstva životního 
prostředí, které schválilo studii posuzující vliv na životní 
prostředí (EIA). Vzhledem k tomu, že optimisticky by měla 
nová kolínská výpadovka stát až v roce 2023, by se zdálo, 
že času na plánování nové podoby Újezda je dost. „Nemů-
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TÉMA

Provizorní stezka z betonových panelů je dnes pro pěší 
a cyklisty jedinou spojnicí z Újezda do Koloděj.

žeme čekat, až bude hotový schvalovací proces. Protože ji-
nak nám hrozí, že z těch nápadů už nezvládneme realizovat 
nic,“ podotýká Záhora.
Také Jitka Jenšovská, radní MČ Praha 21, poukazuje na to, 
že v souvislosti s přeložkou by Újezd měl uvažovat o tom, 
jak bude třeba za deset let vypadat. „Je jistě rozumné vy-
pracovat dlouhodobější koncepci a určit, které části obce 
by měly být čistě zelené, které by měly sloužit k relaxaci, 
odpočinku a možná trochu i vzdělávání a kultivaci obyvatel. 
A nakonec části, kde by se mělo stavět, nakupovat, podni-
kat, úřadovat, ale i jezdit autem,“ myslí si. „Takový výhled 
přitom nebrání řešení akutních problémů, které vznikají 
nečekaně a neplánovaně,“ dodává radní Jenšovská.
Podle Záhory zelený pás lesa povede k proměně jižní a jiho-
západní části Újezda, kde bude na mnoha místech možné 
bezpečně vstupovat do nově vznikajícího území, mimo tra-
sy zatížené automobilovou dopravou. Nový pás lesa či leso-
parku dává šanci na nové spojnice pro pěší a cyklisty, které 
citelně chybí. To platí třeba pro cestu z Rohožníku k sibřin-

Nová tvář Újezda



by se nemělo nějaké centrum dobu-
dovat, jsem ale skeptický. Měla by se 
vést diskuze, jestli o nějaké centrum 
nebo centra stojíme.  Mluvím v množ-
ném čísle, protože jeden střed Újezd 
nikdy historicky neměl. Zajímavé je, 
že ta přirozená centra dnes suplují 
tři supermarkety v obci – Albert, Lidl 
a Penny Market. Stojí v místech, která 
tvoří tři hlavní body na mapě Újezda, 
tedy Rohožník, střed obce a Blatov.
Pomohlo by Újezdu řešení, které zvo-
lili třeba v Klánovicích? Tam jsou so-
chy na veřejných prostranstvích nebo 
třeba obecní hodiny, které dotvářejí 
veřejný prostor.
My nemáme v Újezdě takový nobles-
ní genius loci, jako mají Klánovice. 
Ale Újezd má určitě velký potenciál, 
koneckonců proto si ho jako své by-
dliště hodně lidí zvolilo. Z hlediska 
vybavenosti jsme na tom dokonce 
lépe než Klánovice. 

Někdy mám jen pocit, že lidé 
v Újezdě jsou uzavření do svých mi-
krosvětů a debaty o veřejném pro-
stranství končí u chodníků a silnic. 
Jako by nic víc ani nebylo. Ale věřím, 
že sílí počet lidí, kteří se chtějí po-
tkávat v hezkém prostředí. 

B. Hruška

Jan Záhora (38) 
vystudoval Fa-
kultu architek-
tury na ČVUT, 
jako stipendista 
pobýval v Paříži. 
Zajímá se o  au-
tentickou a  tra-
diční estetiku 
prostředí, veřej-
ná prostranství, 

mobilitu a urbanismus, kulturní a ko-
munitní tradice, udržitelný život a eko-
logii.

Jako architekt se věnujete především 
urbanismu a zahradní architektuře. 
Co vás na té práci baví?
Upravovat prostředí k lepšímu! U mě by-
la tím impulzem, proč jsem se vyprofilo-
val jako urbanista, nespokojenost se sta-
vem věcí ve veřejném prostoru. Vyrůstal 
jsem na Vinohradech, kde jsem si začal 
všímat, jak se tam místní zničená identita 
začíná obnovovat. Postupně jsem začal 
přemýšlet, jak by to šlo napravit i jinde.
To platí i o Újezdě, kam jsem odmala jez-
dil na chatu a později jsme tu s rodinou 
postavili dům. Když se podíváte na prvo-
republikové fotografie, vidíte stavby, kte-
ré jsou hezké a vkusné, upravené. Dnes 
na vás doslova křičí věci, které s esteti-
kou prostředí nijak nesouvisejí. Chybí mi 
takové docela obyčejné věci jako je třeba 
zvuk zvonů.
Jak byste jako urbanista popsal 
Újezd? 
Újezd má počet obyvatel jako malé 
město, třeba Humpolec má také jede-
náct tisíc lidí. Na rozdíl od něj nemá 
ale Újezd náměstí, nemá svoji identitu, 
k níž by se lidé vztahovali. Nemyslím si, 
že je to noclehárna, kam by se všich-
ni z  města jezdili jen vyspat. Nějakou 
svou dynamiku Újezd má i přes den, 
u  nás nepanuje situace jako v někte-
rých satelitech ve středních Čechách.
Jinak otázka, co Újezd je a kam smě-
řuje, je na širší debatu. Jsme spíš ně-
jakým zahradním městem na okraji se 
svou identitou nebo satelitem, který 
má historickou strukturu? To bychom 
si měli vyjasnit.
Zmínil jste, že Újezd nemá centrální 
bod v podobě náměstí. Je to velký 
problém?
Mně osobně náměstí chybí, tím myslím 
prostor blízko hlavní křižovatky u LIdlu, 
nebo kolem staré budovy školy a úřa-
du, hlavní křižovatky.  K návrhům, jestli 
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Újezd není noclehárna

ské škole, kde dnes vede jen rušná a úzká silnice. Logické 
by bylo i obnovení polní cesty do centra Sibřiny, stejně tak 
jako do Květnice. Smysluplná by byla i stezka od Újezdské-
ho rybníka k Blatovu, kde by se pak mohla napojit na nově 
vznikající les U Panenek, který se začal sázet loni. 
K nejzajímavějším územím, kde nám stávající územní plán 
umožňuje realizovat občanskou vybavenost pro sport a re-
laxaci, patří prostor mezi Rohožnickou a Zaříčanskou a stej-
ně tak území za Újezdským rybníkem, kde je dnes kynolo-
gické cvičiště.
V souladu s územním plánem, který tyto pozemky definuje 
jako sportovní a přírodně-rekreační plochy, načrtl újezdský 
urbanista v rámci zadání Rady MČ Praha 21 dvě své před-
stavy – přírodní nebo pobytový park. Zatímco ten první by 

nabídl louky pro cvičení, piknik nebo prostor pro házení 
s frisbee, druhá varianta by umožnila vznik hned několika 
typů hřišť – třeba na petanque, plážový volejbal nebo bas-
ket, včetně “kulturně servisního objektu” s kavárnou a půj-
čovnou in-line bruslí. Ty bude možné hojně využít na okru-
zích,  které doufejme vzniknou v rámci zelených ploch v jižní 
části Újezda.
Jak ale sám poznamenává, jde jen o možné vize, jakým 
směrem by se Újezd mohl urbanisticky rozvíjet. „Výsadbou 
nových ploch kolem přeložky I/12 se otevírá jedinečná šan-
ce dát Újezdu novou tvář. Je na nás všech, kdo tu bydlíme, 
abychom si řekli, čemu dáme přednost, co chceme a  co 
možná vůbec nepotřebujeme,“ uzavírá urbanista Záhora.

Blahoslav Hruška
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KULTURA

V sobotu 14. dubna se konala vernisáž výstavy Slunce, 
hvězda zářivá. Téma výstavy bylo zcela vyčerpáno – v mu-
zeu naplněném slunečním svitem dětských prací paní 
učitelka Alena Nejedlá ze ZŠ Běchovice ve „sluníčkovém“ 
svetru zazpívala na úvod píseň „Vyšlo slunce nad mraky“, 
po ní se ujala slova kurátorka výstavy Monika Schustero-
vá. Zavzpomínala na své setkání s Jaroslavem Foglarem, 
přiblížila význam Sluníčkového dne a pro přítomné vlast-
noručně vyrobila „těšítka“, která související s Foglarovými 
Rychlými šípy. Prezentaci o hvězdě Slunci si připravil její 
syn Radek. Po přečtení básní žákyň 5. D a 6. A Masary-
kovy ZŠ byly všem zúčastněným školám, školkám, zá-
jmovým kroužkům a jednotlivcům rozdány poukázky do 
Romantiky na Blatově na nákup výtvarných potřeb, tvůrci 
příběhů a básniček byli odměněni barevnými propiskami 
a sladkostmi. Vernisáž zakončila paní učitelka A. Nejedlá 
písní Nezacházej, slunce od skupiny Žalman. Každoroční 
bienále výtvarné a literární soutěže bylo finančně podpo-
řeno MČ Praha 21. Výstava je výjimečná i tím, že propoji-
la školská zařízení s volnočasovými aktivitami správního 
obvodu Praha 21 – vystavují Běchovice, Koloděje, Sibřina, 
Újezd nad Lesy (zapojeny přes kolodějské fotografování 
jsou i Říčany). Velkou radost z této akce by tak mohl mít reali-

Muzeum rozzářilo 
Slunce

zační tým MAP SO Praha 21. Osobní poděkování D. Janou-
šové za pomoc při třídenní instalaci a všem těm, kteří si 
v sobotu dopoledne udělali čas, přišli podpořit a ocenit 
děti a dospělé, kteří společně vytváří originální „umělecká 
díla“. Výstava potrvá do 26. 5. 2018.

Výtvarná díla: I. D (Jitka Krimlaková), Malíři (Daniela Janou-
šová), III. D (J. Tmějová), IV. (K. Polanská), V. F (L. Rejmono-
vá), V. B, VII. C (I. Poláková), V. E, VIII. C, IX. C (V. Valentová), 
V. A, VI. A, VI. C, VII. B, VIII. B (K. Novák), VIII. A, IX. A (J. Kur-
ková), ŠD 9 (M. Krannichová), MŠ Sedmikráska, MŠ Rohož-
ník, 1. MŠ Čentická, MŠ Sibřina, Tvořílek EM a Barvínek EM 
(M. Schusterová), Kateřina a Petra Peřinovy (Tvořílek EM 
Junior M. Schusterová), Fotografujeme SPOLU Koloděje 
(D. Vlčková), Malujeme SPOLU Koloděje (L. Husová), Jind-
řich Marek, Viktorie Zafarová, Tereza Černá,

Poezie a próza: Anna Vítkovská, Natálie Vamberová, Monika 
Bártová (žákyně 6. A), Klára Stáníčková, Karolína Štětinová 
(žákyně 5. D), Anna Vosecká, Daniela Albrechtová, Natálie 
Vopálenská, Ema Dvořáková (žákyně 6. A), Marek Štědron-
ský, Martin Šebor a Václav Vojtěch Šrámek (žáci 6. A)

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum

Večer s Andersenem Naše knihovna se v pátek 23. března připojila k mezinárod-
ní akci na podporu dětského čtenářství 
Noc s Andersenem. Tato akce se již každoročně pořádá 
u  příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna. Jedním 
z témat letošní noci bylo Povídání o pejskovi a kočičce od 
Josefa Čapka. Tento rok si připomínáme 90. výročí, kdy pan 
Čapek tuto knihu napsal a nakreslil.
Během večera si děti mohly ve čtenářském koutku poslech-
nout vybrané kapitoly z Povídání o pejskovi a kočičce, vypl-
ňovat připravené pracovní listy, vybarvovat omalovánky ne-
bo sestavovat postavičky pejska a kočičky. Mladším dětem 
s prací ochotně pomáhali starší sourozenci či rodiče.
Kromě svých výrobků si děti odnesly domů i pamětní průkaz 
a sladkou odměnu.
Rády bychom poděkovaly paní učitelce Alici Hornychové 
a Janě Eibichové za pomoc se čtením jednotlivých kapitol, 
které díky jejich vtipnému podání děti zaujalo a pobavilo. 
Páteční večer se v knihovně velmi vydařil.  

Jitka Kašparová,
Pavla Jakubcová, 

knihovnice 
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Večer anglické a americké hudby
V květnu, v jednom z nejkrásnějších měsíců roku, se 
můžete těšit již na III. ročník Večeru anglické a americké 
hudby. Děti z jazykové školy Happy School ve spolupráci 
se ZUŠ Učňovská si pro vás opět připravily krásné ang-
lické a americké melodie známých autorů. Pokud máte 
rádi anglický pop-rock nebo americké gospely, určitě si 
nenechte tuto akci ujít a do svých kalendářů si pozname-
nejte datum 15. 5. v 18,30 hod. – Velký koncertní sál ZUŠ 
Učňovská. Nad koncertem převzala záštitu paní Karla Ja-
kob Čechová, starostka MČ Praha 21. Těšíme se na Vás!

Eva Stejskalová,
jazyková škola Happy School

 
 
 
 

 ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2018 (22. ročník) 
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha 

   Termín sbírky: středa 16. května 2018 

   Prodejní místo: Místní knihovna, Staroújezdská 2300        
         10 – 12.30 a 13 – 17 hod. 

   Kytičky pro letošní rok: barva stužky vínová 

   Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20 Kč 

   Hlavní téma letošní sbírky: Nádory tlustého střeva  
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Nevím, jak vám, ale mě již ty poslední 
nevlídné předjarní dny nejvíce scháze-
lo slunce. Slunce, které hřeje tak, že si 
vyhrneme rukávy a nastavíme tváře, až 
nám naskáčou pihy. Věřím, že to máte 
stejně a že Vás v tu chvíli začne lákat 
posezení venku na zahrádce. Vyhřívat 
se, odpočívat a k tomu si pochutnávat 
na něčem dobrém. Na naší zahrádce 
máme nové slunečníky a především 
spoustu květin a keříků. Již teď zahrádka 
připomíná spíše botanickou zahradu, 
a proto je ideálním místem k setkává-
ním s přáteli anebo jen k malému odpo-
činku s některou z našich knih o umění.
Na samosběr jahod si ještě budeme mu-
set nějaký ten týden počkat, ale již teď si 
můžete dopřát jahodový pohár, jahodo-
vou vafli či koktejl, naše vlastnoručně dě-
lané dorty a s láskou připravenou kávu. 
A rozhodně si nenechte ujít náš nový 
dortík z  vlašských ořechů a zkarameli-
zovaných fíků. Nebo pistáciový. Dortíky 
ze stejně kvalitních surovin najdete jen 
na málo místech nejen v Praze.
A teď lákadla kulturní. Neboť nejen 
chlebem je člověk živ… Ráda bych 
všechny uměníchtivé pozvala na stá-
lou výstavu výtvarníků, kteří s námi 
spolupracují pravidelně. Ivana Kotýn-
ková, Helena Hrušková- Štefková, Vla-
dimír Mencl, Milan Martinec, Zdeněk 
Zeman, Josef Borecký, nebo například 
František Ringo Čech. Se všemi zmí-
něnými výtvarníky společně vybíráme 
nejnovější nebo nejzajímavější díla, 
která následně vystavuji v prostorách 
kavárny. A věřte, že umění zcela nepo-
chybně zlepšuje zažívání.
Květen zahájíme promítáním filmu Fri-
da. Nenechte si ujít strhující příběh slav-
né extravagantní mexické malířky Fridy 
Kahlo, kterou v tomto filmu ztvárnila 
skvělá herečka Salma Hayek. Barevné 

mexické ulice, vášnivá hudba, krásné 
ženy, charismatičtí muži a bouřlivé udá-
losti první poloviny 20. století… to je 
příběh pozoruhodné umělkyně. Vy  jej 
můžete zhlédnout 3. 5. od 18 hodin. 
Vstupné 50 Kč.
O týden později, ve středu 9. 5., jste sr-
dečně zváni na slavnostní zahájení vý-
stavy kultovních grafik Jiřího Suchého. 
Kdo nebyl na vernisáži Miroslava Pošvi-
ce a  přišel o skvělé vystoupení operní 
pěvkyně Karolíny Žmolíkové, nemusí 
věšet hlavu. Tato nesmírně sympatická 
mladá dáma přislíbila zahájit naši verni-
sáž i tentokrát, a to s kytarovým dopro-
vodem. Těšíme se na vás v 18 hodin.
Blíží se cestovatelská sezona. Sama 
již pociťuji téměř abstinenční přízna-
ky a silné nutkání vyrazit na výlet. A to 
doslova kamkoli. Kvůli časovým mož-
nostem, které máme v zásadě všichni 
velmi podobné, to však bude nejspíš 
po nejbližším okolí. Kdo má však chuť 
vyrazit mnohem, mnohem dál, může 
vyrazit.  Sraz je ve čtvrtek 17. 5. v 18 ho-
din u nás v galerii. Cestovatel Jaroslav 
Macura vás provede po Austrálii včet-
ně Tasmánie. A kdo si chce cestovatel-
skou vášeň užít i doma, může si v době 
přednášky zakoupit jeho knihy,
Vstupné opět symbolické, a to 50 Kč.
Poslední květnovou akcí je vyhlášení 
dětské výtvarné soutěže, kterou za-
končíme opravdu slavnostně. Pro fina-
listy i všechny ostatní zúčastněné bude 
připravené pohoštění, ceny předají zú-
častnění výtvarníci a nemine vás jedno 
úžasné překvapení. Zváni jsou samo-
zřejmě jak účastníci, tak jejich rodiče 
i prarodiče. Udělejte si čas 31. 5. od 
18 hodin a přijďte se podívat na první 
krůčky budoucích slavných malířů.
Ve středu 6. 6. v 18 hod. přivítáme verni-
sáží novou výstavu Olgy Stárkové. Tuto 

Květnový Zelený dům

PRO DOSPĚLÉ
 B. A. Paris – V pasti lží
 Julia Heaberlin – Papíroví duchové
 Dot Hutchinsonová
 Sběratel motýlů
 Jo Nesbo – Macbeth
 Robert Bryndza – Do posledního dechu
 Jan Bauer – Klášterem obchází ďábel
 Roman Cílek – Panny a netvor
 Inna Rottová
 Případ dívčího orchestru
 Táňa Keleová-Vasilková
 Jsi jako slunce
 Katarína Gillerová – Cizí ložnice
 Marcela Mlynářová – Samorostka
 Michal Viewegh – Muž a žena
 František Kotleta – Poločas rozpadu
 Donna Douglasová
 Nemocnice Nightingale 1., 2. díl

PRO DĚTI
 Koumáci v akci 1. – 4. díl – comiks
 Jaroslav Němeček
 4 starodávné příběhy Čtyřlístku
 Jan Palička – 33 fotbalových nej
 Zdeňka Študlarová
 Čaroděj Metloděj
 Ricardo Liniers – Macanudo
 Jack Russel 
 Zachránce planety – comiks

Nové knihy

výtvarnici někteří z vás pamatujete z pů-
sobení „první“ galerie v letech devadesá-
tých. Je členkou Nového sdružení praž-
ských umělců a je zastoupena v mnoha 
českých výstavních síních. Mimo to její 
práce najdete v soukromých sbírkách, 
kromě Česka i ve většině evropských ze-
mí a Japonsku. Svá díla vystavuje již od 
roku 1981 a stěžejní část její tvorby jsou 
oleje a grafika, které lze nazvat jako ima-
ginativní malba s reálnými prvky.
Věřím, že i v květnu najdete mnoho 
důvodů, proč navštívit Café Galerii Ze-
lený Dům a upřímně se těším na vaši 
návštěvu ať v kavárně, či galerii.

Martina Schiffmannová
galeristka



Podle tatínkových 
receptů

V cukrárně mě přivítaly paní majitelka Lenka Bradáčo-
vá a dlouholetá pracovnice, paní Alenka. Dozvěděl 
jsem se, že cukrárnu paní Bradáčová provozuje od 

roku 2010, kdy převzala rodinnou štafetu od svého otce – 
cukráře. „Tatínek vedl léta mléčný bar a následně převzal 
zdejší cukrárnu. Alenka u nás pracuje od vyučení, a to je 
40 let. Máme tedy na co navazovat, otcovy receptury peč-
livě uchováváme a využíváme,“ přiznává paní Bradáčová. 
A pokračuje: „V nabídce máme široký sortiment zákusků 
a minizákusků, zmrzlinu a zmrzlinové poháry, vázané sva-
tební koláčky, dorty klasické, svatební a jiné slavnostní, ob-
vyklá provedení i atypická s různými motivy podle přání zá-
kazníka. Máme ovšem i nabídku vždy čerstvých chlebíčků.“ 
Ale cukrárna nabízí i rautové a cateringové služby pro fir-
my i soukromé oslavy. „Ano, zajišťujeme rauty a oslavy, 
teplá i studená rautová jídla a zákusky. Záleží jen na doho-
dě se zákazníkem,“ doplňuje paní Bradáčová.
Na mou otázku, v čem je její cukrárna výjimečná oproti 
běžné konkurenci, odpovídá paní majitelka ihned: „Je to 
naše vlastní výroba. Na kraji Koloděj máme vlastní cuk-
rářskou a lahůdkářskou výrobnu polotovarů i výsledných 
výrobků a ty prodáváme v naší cukrárně. To znamená, že 
vše je čerstvé a osobité. Po otci máme i dále zálibu v pra-
vých a nejkvalitnějších surovinách, zásadně nepoužíváme 
náhražky! I dortové korpusy si pečeme u nás. To dělá ten 
zásadní rozdíl.“
Ptám se také, jak děvčata odhadují provoz cukrárny s ohle-
dem na uzavírky v Újezdě i Běchovicích. „Víte, stěžovat si, je 
to nejlehčí,“ odpovídá paní Bradáčová, „ale takto masívní 
zásah do dosažitelnosti naší cukrárny je opravdu, opravdu 
značný a už jej pociťujeme. Věříme, že naši zákazníci k nám 
budou i dále chodit, objednávat si třeba telefonicky nebo 
s pomocí www.cukrarnasofie.cz, a že nás i doporučí svým 
známým. Na věrnosti klientů teď bude hodně záležet a my 
i nadále budeme postupovat podle zásady, že zákazníka 
uspokojí chuť, kvalita, vlídný přístup a dobrá cena.“

Paní Milena Šebíková vede prodejnu Romantika - krea-
tivní svět na náměstí u Penny Marketu od srpna 2016 
se svou dcerou Lenkou. „Začínala jsem s malým ob-

chůdkem doma už v roce 2000, ale během krátké doby mi 
začal být tento prostor malý, a tak jsem pátrala po větším. 
Časem jsme zakotvily zde na náměstí a další stěhování jsme 
již neplánovaly. Bohužel, nyní je hlavní silnice uzavřena a po-
čet zákazníků to negativně ovlivňuje. Potřebovaly bychom, 
aby na nás zákazníci nezapomněli, ani teď, kdy je nutné 
za námi dojet,“ říká paní Milena. „S Lenkou nabízíme výtvar-
né potřeby a běžné papírnické zboží, zároveň i bytové deko-
race a doplňky. Hodně nás baví právě ty výtvarné potřeby, 
a proto se snažíme neustále přicházet s něčím novým. Sa-
mozřejmě také musíme znát možnosti použití jednotlivého 
zboží, a tak máme prakticky vše osaháno vlastníma rukama 
a umíme lidem poradit, co se k čemu hodí nejlépe. Možná 
i to je jeden z důvodů, proč se k nám lidé rádi vracejí. Věříme, 
že na nás nezapomenou ani teď. Správný odhad zájmu o jed-
notlivé položky je pro nás zásadní,“ dodává. 
Její dcera Lenka pokračuje ve vyprávění: „Já jsem vystudovala 
zahradnickou školu, a proto se zde věnujeme i květinovým 
dekoracím a vazbě květin, vše na objednávku pro zaručení 
čerstvosti. Pořádáme sobotní výtvarná odpoledne, kde zdo-
bíme věnce a věnujeme se i dalším technikám, na Halloween 
dlabeme dýně, třikrát ročně pořádáme pro děti Tričkování, 
při němž si mohou vytvořit trička v barvách a vzorech podle 
své fantazie. Děti to velice baví a chceme pokračovat i nadá-
le, takže zájemce srdečně zveme.
Těší nás zájem místních i přespolních zákazníků, jsme rá-
dy, že si k nám našly cestu i paní učitelky nejen z naší zá-
kladní školy a rády bychom připomněly, že nabízíme na 
www.mujsikula.cz všechny informace o našem podnikání 
a na www.obchodprosikuly.cz celou naši nabídku. Máme 
i spojení přes Google i Facebook. Podporujeme i místní dění. 
Poskytujeme věcné ceny pro Běh za Újezdskou sovou, v po-
slední době i turistické pochody pořádané Klubem českých 
turistů nebo pochod za loupežníkem Drholcem. Snažíme se 
podporovat i činnost Klokánku ve Štěrboholech.
Když se ptám paní Mileny Šebíkové na její podnikatelskou 
filozofii, odpovídá jednoznačně: „Neustrnout! A zůstat přes 
vlastní prodejnu i sociální sítě v neustálém kontaktu se zá-
kazníky. Jsme na to připraveny a maximálně klienty uspoko-
jíme. Ať se sami přesvědčí a pak rozhodnou!“ 
Romantika
Račiněveská 2444,
www.obchodprosikuly.cz,
obchodprosikuly@gmail.com Stránku připravil

Pavel Moudrý,
člen redakční rady

Rodinná Romantika

Cukrárna Sofie
Račiněveská 2444 (vjezd 
z ulice Starokolínská, vedle 
Penny Marketu)
Tel.: +420 737 623 611
Větší objednávky, catering: 
+420 739 030 756

www.cukrarnasofie.cz

Otevírací doba:
Po - Pá:  09:00 - 19:00
Sobota:  09:00 - 17:00
Neděle:  10:00 - 17:00

OD ZÁPADU NA VÝCHOD
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Listárna
K prohlášení Rady MČ v březnovém 
Zpravodaji v souvislosti s ukonče-
ním řádného dotačního systému 
v Újezdě nad Lesy v roce 2018: vel-
mi mě těší zájem Rady MČ o činnost 
našeho spolku Újezd nad Lesy: kra-
jina pro život. V loňském roce jsme 
na Rohožníku uspořádali úspěšnou 
akci Den pro život pod záštitou rad-
ního hl. m. Prahy Libora Hadravy 

a ministra obrany Martina Stropnic-
kého. Fotky a video z této akce, která 
odčerpala převážnou většinu finanč-
ních zdrojů spolku pro rok 2017, na-
jdete na www.krajinaprozivot.web-
node.cz/fotogalerie/. 
Jsme velmi rádi, že v tomto roce již 
nemusíme spoléhat jen na finan-
cování od svých členů a městských 
komunálních firem, ale že k úspěchu 

podobné akce, naplánované letos na 
9. června 2018, přispěje nově i Rada 
MČ Prahy 21, která nám schválila do-
taci ve výši 22 000 Kč. Radě tímto dě-
kujeme a srdečně zveme 9. června 
radní i občany v co největším počtu 
na akci pro naše děti na Rohožníku 
u Rákosníčkova hřiště!

Ing. Vladimír Klepetko 

SCHVÁLENÁ DOTACE

Dovolte mi, abych se s vámi podělil o nevídané zážitky. S kamarádem Jardou 
jsme vyrazili do Klánovic na promítání dokumentárního filmu The Elements, 
který uváděl sám hlavní protagonista filmu, jeden z našich nejúspěšnějších 
horolezců Mára Holeček. S napětím jsme hltali krásné záběry filmu, abychom 
po skončení promítání mohli vyzpovídat i samotného Marka. Z večera jsme 
si navíc odnášeli podepsaný plakát, který nám bude připomínat ty krásné 
zážitky z promítání. S roličkou v ruce jsme potom vyrazili pěšky domů. Když 
přicházíme na nejvyšší vrchol našeho výstupu, most přes koleje u Klánovic-
kého nádraží, přibržďuje auto a řidič se ptá: „Chlapi, kam jdete? Tady chodit 
takhle večer je hodně nebezpečné“. Aniž bych se pořádně podíval, odpoví-
dám, že jdeme jenom kousek, do Újezda. Odpověď zní „Pojďte, my vás sve-
zeme“. Až nyní jsem otočil hlavu a nevěřil svým vlastním očím, vidím auto 
s nápisem policie. To už ale Jarda nastupuje a já preventivně hlásím, že jsem 
doma nechal občanku. Dostávám odpověď, že ji nebudu potřebovat. Záhy 
jsme dojeli k Hodkovské ulici, vystoupili, poděkovali a chlapi pokračovali dále 
na svoji služebnu. 
Prostě něco zcela neskutečného, neuvěřitelného a nevídaného v naší kotlině. 
To nelze ani popsat, to se prostě musí zažít. Tito pro nás neznámí policisté 
do slova a do písmene naplnili slogan na autě - pomáhat a chránit. Vlastně 
až doma jsem si uvědomil, jaké skvělé policisty má Újezd nad Lesy. Přejme si 
všichni více takových skvělých policistů. Díky.        

Jan Veselý

NEUVĚŘITELNÝ ZÁŽITEK

LISTÁRNA

AŤ SE BLATOV DOHODNE S ROHOŽNÍKEM
Nedokáži posoudit, jaký přínos má změna formátu Újezdského pravodaje, 
ale změnu stylu hodnotím velmi kladně. Články „Podporujte své blatovské“ 
a „Blatov žije“ jsem si přečetla se zájmem. Doufám, že se brzy dočkám i člán-
ků „Podporujte své rohožnické“ a „Rohožník žije“. Pan Růžička ve sloupku 
zastupitelů v dubnovém čísle zpravodaje k tomu udělal první krok. Nejlepší 
druhý krok by však byl, kdyby se Blatov a Rohožník dohodl na vyřešení zdra-
votních středisek, které bude vyhovovat oběma lokalitám. Věřím, že k doho-
dě by došlo bez problémů. Všichni přece vnímáme jeden Újezd nad Lesy, jak 
říká paní starostka.

Marie Sitterová

Je jak zapomenutá planeta. Na konci města, na konci 
autobusové linky, za lány rodinných domků, je malé 
panelové sídliště. Když návštěvník vystoupí z autobusu, 
nalevo uvidí houštinu z náletů, ve které se ztrácejí po-
stavy s igelitkami, pak zářící nonstop kasino, šerednou 
budovu s několika obchody, neutěšené trávníky a uby-
tovnu pro zahraniční dělníky se vzhledem jak z filmu Pa-
nelstory. Návštěvník se asi otočí a zmizí, natož aby si tu 
koupil byt, ale to by byla chyba, za tím vším je pořád do-
cela vzhledné sídliště. Ale vyjmenované artefakty v cen-
tru Rohožníku jsou jak rakovinné ložisko, které se může 
rozšířit a ze sídliště se může stát vyloučená lokalita. 

BRAŇME ROHOŽNÍK A to je špatné nejen pro obyvatele Rohožníku, ale pro 
všechny obyvatele obce, protože vyloučená lokalita zna-
mená nárůst kriminality, výdajů z obecního rozpočtu a po-
kles ceny nemovitostí na sídlišti v i okolí. Proto je nezbytné 
udělat řadu kroků: revitalizovat veřejné prostory Rohož-
níku dosadbou stromů, vytvořením odpočinkových míst, 
doplněním herních prvků i míst k posezení, z nepěkného 
lesa vytvořit lesopark včetně třeba skateparku nebo do-
pravního hřiště, vypudit kasino i ubytovnu, vyvinout tlak na 
úpravy obchodní budovy, udržet základní lékařské služby 
a podporovat rozvoj dalších služeb, vybudovat komunitní 
centrum a hlavně podporovat tvořivost a snahu obyvatel 
zlepšit své okolí. Braňme Rohožník, je to zájem nás všech.

Marie Kučerová

INZERCE
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Nevyhlášení referenda na zastupitel-
stvu potvrdilo, že větší část zastupite-
lů doposud nedospěla k akceptování 
přímé demokracie. Při hlasovaní totiž 
nikdo nehlasoval proti konání referen-
da, pouze se ona větší část tzv. zdržela 
hlasování. Byl to smutný pohled, proto-
že před hlasováním tito zastupitelé kri-
tizovali položenou otázku v referendu, 
ale vzápětí ani nebyli svá slova schopni 
potvrdit hlasováním proti...
Přitom z otázky vyfabulovali neuvěřitel-
né konstrukce, proč referendum nelze 
konat. Oponoval jsem rozsudkem Nej-

vyššího správního soudu, ze kterého 
jasně plyne, že otázku nelze poměřo-
vat rigorózním právnickým okem, ale je 
třeba zohlednit pohled občana, neboť 
striktní interpretace mohou vést k to-
mu, že většina nepohodlných otázek 
bude vetována. Bylo to marné. Proto 
čekáme na verdikt soudu. To už je ale 
bohužel o něčem jiném.
Později jsem slyšel názor, že když má-
me zastupitelskou demokracii a roz-
hodují zastupitelé, nepotřebujeme re-
ferendum. Odpověděl jsem, že máme 
též přímou demokracii, tak co kdyby-

chom se raději obešli bez zastupitelů? 
Obojí je samozřejmě špatně. Volby jsou 
jedna věc a přímá vůle lidu promítaná 
bezprostředně do politického rozhod-
nutí druhá. Proto je obojí zakotveno 
v  Listině základních práv a svobod. 
Je ale vidět, že demokracie u nás ještě 
pořád není zcela zabydlená.
Proto také nediskutujeme: má na Ro-
hožníku zůstat jen lékárna a jeden, dva 
lékaři? To nebude moc fungovat. Má-
být místo úřadu zdravotní středisko? 
Kde budou parkovat auta? A co kdyby 
na Blatově vznikla alternativní škola?

Petr Duchek (SÚL a Patrioti – Volba pro Prahu 21)

Zdeněk Růžička (ANO 2011) 
Rád bych poděkoval všem, kteří se 
zúčastnili úklidu Újezda v rámci akce 
„Ukliďme Česko“. My jsme spolu s asi 
60 lidmi uklízeli lesík za konečnou za-

stávkou na Rohožníku a sídliště. Se-
brali jsme asi tunu odpadků.
Na sídlišti to byly hlavně psí exkre-
menty. Pomáhali nám i maminky 
a tátové s malými dětmi, kterým nej-

více vadí, když si do bobků našláp-
nou. Uklidili jsme, co se dalo, teď už 
je to na vás, majitelích psů, abyste 
tam příště výtvory svých pejsků ne-
nechávali.

SLOUPKY

 

Dobrovolnický úklid lesa byl letos ze 
strany MČ podpořen odvozem pytlů 
tak rychle, že ani nevím, zda se vytřídě-
né bílé sklo jedné z posledních staro-
usedlických černých skládek dostalo do 
tříděného odpadu. Snad ano. Za rych-
lou spolupráci MČ s bleskovým odvo-
zem desítek pytlů děkujeme. Dík patří 
i dalším skupinám, které letos sbíraly 
na jiných místech Újezda.//
K otázce referenda jsme na webových 
stránkách OÚ uvedli několik komentá-
řů. // Téma jednosměrek implemento-

vaných v rozporu s dopravním gene-
relem (DG) pokračuje: v zápise ze 4. 4. 
ing. M. Hájek konstatuje, že „v souladu 
s Jednacím řádem komisí Rady MČ Pra-
ha 21 je komise odpovědna“ jen „Radě 
MČ P21“ a nebude mi tedy odpovídat.
„Pan ing. M. Hartman by se měl obra-
cet na pana J. Slezáka, místostarostu 
a radního za dopravu.“ Což jsem učinil. 
Od paní starostky mám, že v dopravní 
oblasti plně důvěřuje radnímu za do-
pravu a nemá nyní kapacitu dopravní 
problematiku zkoumat. Od místosta-

rosty a radního za dopravu jsem vysle-
chl kritické vyjádření k postoji ing. Hájka 
a  ústní příslib posouzení stavu cyklo-
okoordinátorem.  A tak věřím, že v sou-
ladu s DG a technickými podmínkami  
TP 179 Ministerstva dopravy začne ko-
nečně platit to, že buď nebudou imple-
mentovány jednosměrky ve schválené 
zóně 30 vůbec, nebo jen včetně svislé-
ho dopravního značení obousměrnosti 
pro cyklisty. Jinak jde o svévolné vyna-
kládání prostředků v rozporu s ustano-
vením samosprávy (zastupitelstva).

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Blatov žije. Ano, ale měli bychom mu 
během rekonstrukcí silnic a výstavby 
kanalizace nějak pomoci. Po delší době 
jsem byl s dcerou na večeři v Almě, jeh-
něčí kýtu jsem koupil u Nováků, tam ale 
nakupuji, když to jde. Na pivo a na pár 
slov s majitelem jsem si zašel do Sto-
doly. Rád chodím do Café Útes na ,,vý-
bornej“ čtvrteční ptáček s rýží. Na Velký 
pátek jsme s manželkou doháněli jar-
ní výzdobu, v několika květinářstvích 
v centru toho moc neměli. A nakonec 
narcisy, irisy a kočičky měli v květinář-

ství na Blatově. Je to jen střípek pomoci, 
ale je nás v Újezdě více jak 10 000. Dejte 
si závazek (mám k závazkům sice vlažný 
vztah z dob socialistických, ale tady jde 
přece jen o něco jiného) a podpořte na-
še podnikatele na Blatově (pokud tak již 
pravidelně nečiníte), nakupte nebo se 
najezte doma v našem Újezdě. Dopra-
va je v Újezdě díky uzavírkám výrazně 
klidnější, ale tím pádem bohužel určitě 
ubyli zákazníci. Na Facebooku jsem se 
dočetl, že jsem arogantní a nechci nic 
dělat pro Újezd. Ti, kteří si tohle myslí, 

mi teď asi nevěří. Ale jen bych rád při-
pomněl, MČ není maminka, která straní 
jen někomu, je nás obyvatel MČ více jak 
10 000 a naši (možná bych měl napsat 
vaši) zvolení zástupci se snaží pracovat 
pro všechny a vyhovět různým poža-
davkům. Facebook produkuje množství 
hrdinů a expertů na vše. A tak spíš než 
plané diskuse plné nabubřelých slov 
na sociálních sítích mám rád třeba i jen 
malé činy pro dobrou věc. Přeji všem 
krásné jaro a snad ty uzavírky na okol-
ních silnicích ve zdraví přežijeme…

MUDr. Jaroslav Jeníček (Nezávislý kandidát)

Tomáš Fábera (Otevřený Újezd) 
Újezd nad Lesy – rozdělen? Tato otáz-
ka mě napadá vždy, když slyším slo-
va o tom, kdo jak dlouho v naší obci 
žije. Někteří dělí obyvatele na staro-
usedlíky a přistěhovalce. Jiní zase na 
Rohožnické a ty ostatní. Toto škatul-
kování probíhá v různých rovinách, 
například při zasedání zastupitelstva 
nebo při snaze rozdělit občany v otáz-
ce zdravotní střediska na ty „horní 
a dolní“. Přemýšlím, kde se toto ška-
tulkování obyvatelstva děje.  Napadá 
mě paralela s celkovou situací v na-

ší krásné zemi. Já vnímám obyvatele 
jako celek, s mnohými se potkávám 
osobně jako s mými zákazníky nebo 
sousedy atd.  A mnozí jsou překvape-
ní, proč se máme dělit na starousedlí-
ky a přistěhovalce, bydlíme zde všich-
ni a máme snad stejný zájem na tom, 
aby se v obci dobře žilo a obyvatelé 
se neškatulkovali podle toho, kdy se 
do obce přistěhovali nebo kde bydlí. 
Chápu, že problém nového zdravot-
ního střediska je jako stvořený pro 
vyvolání nevraživosti a snahy posbí-
rat body na něčem, co má sloužit 

všem bez rozdílu. Tento problém 
se dá krásně využít k pořádání petic 
a  referend. Nejsem proti referendu, 
pokud má pořadatel jasno, co bude 
následovat dál po proběhnutí refe-
renda, o čemž si dovoluji u otázky 
ohledně zdravotního střediska hodně 
pochybovat. Opět je to jenom snaha 
rozdělit obec. Asi je to proto, že roz-
dělovat, rozeštvávat a popichovat 
je jednoduší, než se snažit spojovat 
a hledat řešení. Závěrem přeji obyva-
telům krásný nástup jara a přání, aby 
se nedali rozdělit.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD 
ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
12. května Rohožnická (u Alberta) 
  Starokolínská 
  (park na Blatově)
26. května  Církvická x Ochozská
  Holšická x Sudějovická
9. června Toušická (u spořitelny)

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

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

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A

21. června 1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 800 -   820

úterý 2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 830 -   850

  3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká    900 -  920

  4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert)    930 -  950

  5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1000 - 1020

  6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická 1030 - 1050

  7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1100 - 1120

  8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1130 - 1150

Praha 21 - trasa B
10. května  1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

čtvrtek 2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

  3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

  4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

  5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

  6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

  7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

  8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na 
území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozo-
vých vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady: 

baterie, akumulátory, nádoby odsprejů, za-
hradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, 
lepidla a  pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňo-
vání plísní), zářivky a výbojky. Informace o ce-
loročním svozu najdete na našich stránkách 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-od-
pad a také v  informační brožuře „Sběr nebez-
pečného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 
2018“, tuto brožuru najdete ve stojanu s letáky 
v přízemí vedle podatelny úřadu.

Stránku připravil 
Martin Švejnoha,

odbor životního prostředí a dopravy

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, 
populární zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé 

➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení 
➢ koncertujeme 3x ročně 
➢ hrajeme písničky, které si vybíráte 

➢ žádné stupnice, žádné etudy 
➢ první 2 hodiny výuky nezávazné 
➢ můžeme docházet k Vám domů 

HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, DĚLÁNÍ, TŘI ČUNÍCI, 
STATISTIKA, MACH A ŠEBESTOVÁ, CESTA, NAJEDNOU, SOFIA, 
PIRÁTI Z KARIBIKU, FADED, JOŽIN Z BAŽIN, HALLELUJAH 

UČEBNA: Studio Yoon, Bělečská 36, Klánovice 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME PŘIHLÁSIT SE V KVĚTNU 
e-mail: info@pavelhokr.cz;   telefon: 608 745 262  

www.pavelhokr.cz 
 

INZERCE

Co předcházelo projednávání referenda 
na veřejné schůzi zastupitelstva (ZMČ)?
Důvodová zpráva, kterou zastupitelům ja-
ko podklad k jednání ZMČ připravila paní 
starostka, nebyla svým rozsahem ani tře-
tina tohoto sloupku a obsahem bylo sdě-
lení, že petice splňuje zákon. Pro důležité 
rozhodování zastupitelů tedy naprostá 
absence faktů, která ale radnice k dispo-
zici měla! Právní posouzení petice viděli 
pouze někteří zastupitelé na pracovní 
schůzce. Ti, kteří se účastnit nemohli, či 
nebyli pozváni, měli smůlu. Slíbené ro-

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) zeslání právního podkladu nepřítom-
ným paní starostka nesplnila. 
Není divu, že se pak na jednání ZMČ 
diskuse zastupitelů trochu míjela, ze-
jména když paní starostka odkazovala 
na „fakta”, která některým zastupite-
lům nebyla známa.
Například: „Náš názor na tento případ 
zůstává stejný: posuzovaná otázka je 
v souladu se zákonem a referendum 
by tedy mělo být vyhlášeno,“ uvádí mi-
mo jiné právní dokument.
Právní kancelář dále vysvětlila, že je-
dinou možností jak referendum ne-

vyhlásit, by bylo prokázat, že otázka, 
nebo její naplnění je v rozporu s práv-
ními předpisy. K takovému prokázání 
by však bylo zapotřebí rozhodnutí 
správního orgánu, shrnuli právní-
ci. Toto rozhodnutí však úřad nemá 
a  sám by si podřezával větev, kdyby 
se ho snažil prokázat. Referendum by 
rozhodnutím sice zastavil, ale zdravot-
ní středisko na Rohožníku by musel 
zavřít... Místo poučené a odpovědné 
diskuse zastupitelů, projednání s ob-
čany a rozhodnutí ve prospěch Újezda 
tedy rozhodne soud. Škoda.
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INZERCE

Díky kotlíkové dotaci 
můžu v naší obci i já 
lépe dýchat.

Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový 
ekologický topný zdroj. Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí 
a zlepšíte ovzduší ve svém okolí.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě.
Informujte se na Magistrátě hl. m. Prahy, ul. Jungmannova 35/29.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_ii
e-mail: kotlikovedotace@praha.eu

KD_MHMP_inz_183x132_2.kolo.indd   1 29.03.18   14:06



19

Hledám paní na úklid 
domu. 

Kontakt: 608 975 094

Zavedená účetní firma rozšiřuje své 
kapacity. Komplexní zpracování účetnictví, 
daňové evidence, daňových přiznání. 

T: 777 928 990 nebo 
e-mail: MynarovaJ@seznam.cz

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické 
prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo 
zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by 
sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo 
na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo  
k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až  
polovina
z doplatku  
na recept.
Pro každého.
Každý den.*Revoluční 1412 (u Billy)

Lékárna Dr.Max 
v Šestajovicích  
pro Vás od 1. 3.  
rozšiřuje  
otevírací dobu.

pondělí–pátek 8.00–19.00
sobota 8.00–12.00

Otevírací doba

519_Ujezd_inzerce_183x132.indd   1 20.2.2018   13:45:37
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Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

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

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat 
na vernisáž 

Jiřího Suchého 
grafika 

Slavnostní večer zahájí 
operní pěvkyně 

Karolína Žmolíková 
s doprovodem 

Dne 9.5.2018 od 18:00 hodin 
 

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728 230 831 -  J. Vrbka

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

Sladké domácí dobroty, které si zamilujete.

Jirny objednavky@wakeybakey.cz wakeybakey.cz
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AUTOMECHANIK 
PRO NÁKLADNÍ VOZY

Hledáme kolegy do našeho týmu, 
pro dlouhodobou spolupráci

Požadujeme: Manuální zručnost. 
Praxe v oboru vítaná. Spolehlivost

Nabízíme: Motivující mzdové 
ohodnocení. Možnost dalšího 

odborného vzdělání (školení a kurzy).
Slevy na firemní služby a výrobky.

Kontakt p. Hodr 602 318 113
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Děti dodržují školní řád, v čem je ne-
dávno vzniklý etický kodex jiný? 
Pochopitelně dokáži citovat celé pasáže ze 
školního řádu, i kdybyste mě vzbudil o půl-
noci. Ale jinak si přiznejme, že školní řád 
je velmi dlouhý dokument a  je pochopi-
telné, že děti ho celý v hlavě nemají, navíc 
jsou to pravidla vytvořená dospělými. 
Myslíte, že když se na něm podílely sa-
my děti, bude to pro ně větší motivace 
ho dodržovat? 
Pevně v to věříme! Je všeobecně známé 
a výzkumy podložené, že děti nejlépe při-
jmou pravidla, která si samy vytvoří, což už 
u nás ve škole roky funguje na úrovni tříd. 
Nicméně vždycky jsou a budou děti, které 
zkrátka nebudou dodržovat pravidla žád-
ná, už jen z principu, že to jsou pravidla. 
Takových ale naštěstí u nás moc nemáme.
Měli jste pro kodex nějakou inspiraci 
– třeba jinou školu? 
Nedělám si iluze, že je naše škola jediná, 
která k podobnému kroku přistoupila, 

nicméně nemám pocit, že by nás někdo 
inspiroval. Naopak se naším etickým ko-
dexem chtějí inspirovat žáci žákovského 
parlamentu ZŠ Čimice, kterou jsem s dět-
mi našeho parlamentu navštívil. A to je či-
mický parlament vyhlášený po celé Praze!
Jaké je aktuální složení školního parla-
mentu a jak často se schází? 
Za každou třídu od pátých výše jsou 
v  parlamentu dva žáci, tedy 36 žáků, 
ale je zcela běžné, že za některé třídy 
přijdou žáci tři a za jinou žádný. Obec-
ně lze říct, že čím jsou žáci starší, tím je 
jejich účast slabší, což je velká škoda! 
Ze sboru jsem na zasedání přítomen 
já, ale navštívit nás při jednání může 
kdokoliv. Záměrně neříkám, že parla-
ment vedu, spíš jsem jakousi spojkou 
mezi ním a např. paní ředitelkou, pa-
nem školníkem či vedoucí naší kuchy-
ně. Těm tlumočím náměty a připomín-
ky žáků. Scházíme se nepravidelně, 
v průměru dvakrát měsíčně, parlament 

Děti víc berou pravidla, která si samy vytvoří

ŠKOLY A ŠKOLKY

Újezdské krokusy 
připomněly holokaust
Letošní první jarní den vyšel astronomicky na 20. bře-
zen. V tento den se poprvé objevily žluté hlavičky kro-
kusů, které vysadily děti 5. a 9..tříd u školních budov 
v Polesné a Čentické ulici v rámci Projektu Krokus 
2017/2018.
„Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kte-
rou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit,“ píší 
autoři projektu. Každým jedním žlutým krokusem si 
mají děti připomenout zmařený dětský život. 
Téma holokaustu je zařazeno do vlastivědy 5. tříd a děje-
pisu 9. tříd - zde se děti prostřednictvím knih, filmů a vy-
právění dovídají o tragických osudech židovských obyva-
tel za II. světové války. Děti pátých tříd byly seznámeny 
s životním příběhem Haničky Bradyové (16.  9.  1931-
23. 10. 1944) z Nového Města na Moravě, která v pou-
hých třinácti letech zahynula v osvětimské plynové ko-
moře. Díky pátrání ředitelky Fumiko Išioko z Tokijského 
centra pro studium holokaustu a knize Karin Levinové 
Hanin kufřík se lidé po celém světě dozvěděli o „příbě-
hu dívky, která se nevrátila” (podtitul knihy). Na vernisáži 
a výstavě Hanin kufřík v roce 2016 se z velké části výtvar-
ně a hudebně podílela Masarykova ZŠ.

Eva Danielová

svolávám buďto já nebo jeho 
předsedkyně.

Libor Skala,
zástupce pro mimoškolní činnost

 Program: 

Jak probíhá vývoj řeči a jak ho můžeme podpořit? 
Kde se  berou řečové vady? Kdy jít k logopedovi? Jak 
cvičit logopedii doma? Opravovat nebo neopravovat? 
Patří do logopedie  
i grafomotorika? Je řečová vada důvodem pro odklad 
školní docházky? Chodí na logopedii i dospělí?  

Diskuze na dané téma bude podpořena účastí členů 
pracovní skupiny MAP pro předškolní vzdělávání spolu 
s výměnou zkušeností z praxe

Srdečně zváni jsou všichni, kdo se chtějí dozvědět více o kultivaci výslovnosti, odborná 
veřejnost i rodiče. 
Za realizátora projektu  
Ing. Lucie Černá 
Odborný garant projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu 
Praha 21, registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000716  

Co byste měli vědět o logopedii 
(a báli jste se zeptat) 

Educoffee 9. května 2018 od 18:00 hod 

Náš  projekt mapuje spolupráci mezi jednotlivými složkami vzdělávacího systému 
ve správním obvodu Praha 21, tedy v Újezdě n.L., Běchovicích, Klánovicích  
a Kolodějích. Spolupracujeme se všemi, kdo se účastní vzdělávání dětí do 15 let. 

Vážíme si názoru rodičovské veřejnosti a předpokládáme, že i rodiče zajímá, co se 
okolo škol a školek děje, jaké jsou možnosti zlepšování a jestli postačují finance.    

K projednání různých témat  z oblasti vzdělávání jste zváni v pásmu educoffee.  

educoffeducoffeducoffeeeeee   

Mgr. Lucie Macková se věnuje logopedii 8 let. Je zaměstnaná jako 
logoped na neurologii ve FN Královské Vinohrady, kde pracuje 
převážně s pacienty po mrtvici a úrazech mozku. Velmi ráda pracuje 
též s dětmi, nejčastěji se do její péče dostanou děti předškolní. Baví ji 
však i logopedie formou hry i u menších dětí a vynalézavost dětí 
starších. Nyní je na MD se svou 8 měsíční holčičkou, věnuje se 
aktuálně přednáškové činnosti a ambulantní logopedii několik hodin 
týdně.  

Místo konání : Café Útes, Račiněveská 190, Praha 9—Újezd nad Lesy 
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Volby do školské rady
Vzhledem k tomu, že v listopadu 2018 končí tříleté volební 
období zástupců zvolených za rodiče žáků do školské rady 
(§167 a 168 školského zákona 561/2004 Sb.) vyzýváme Vás 
touto cestou k podání návrhů, respektive ke kandidatuře 
za člena školské rady pro příští volební období. 
Víte-li o vhodném kandidátovi, či máte-li zájem stát se členem 
školské rady a podílet se na rozvoji školy, zašlete, prosím, úda-
je o sobě, případně svých záměrech, které chcete ve školské 
radě prosazovat, emailem na adresu sochurkova@zspolesna.
cz,  a to do 29. 6. 2018. V případě doporučení kandidáta stačí 
uvést jméno a příjmení a kontakt na něho do 15. 6. 2018.
Od 1. 9. 2018 budou kandidáti představeni na webu školy, 
samotná volba proběhne na třídních schůzkách 20. 9. 2018. 
Bližší informace o průběhu voleb budou zveřejněny na 
www zspolesna.cz v sekci školská rada.

Alena Sochůrková, ředitelka Masarykovy ZŠ
Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství, kultury a MA21

128 tisíc kapek naděje
Říká se, že nemusí pršet, hlavně když kape… Ale za celou dobu 
fungování Kapky naděje už by těch kapek pomoci bylo na po-
řádný liják. Tento nadační fond  se za 18 let svého působení stal 
synonymem boje proti onkologickým onemocněním dětí. Jeho 
posláním je podporovat lepší vybavenost českých nemocnic, vý-
razně působit v oblasti psychosociální péče pro nemocné děti 
a jejich rodiny, ale věnuje se i podpoře vědy a výzkumu.
Velikonoční Jarmark pro Kapku naděje, který letos 22. 3. již 
potřetí uspořádala Masarykova ZŠ, přinesl do nadační sbírky 
dalších neuvěřitelných 128 tisíc Kč. Smysluplná a nádherná 
akce, kterou zahájila prezidentka a zakladatelka fondu Ven-
dula Svobodová – Pizingerová, přilákala do naší školy davy 
návštěvníků, dětí a rodičů. Právě děti totiž vyráběly, pekly 
a tvořily. Celá škola se proměnila v jeden velký jarmark, voně-
la dobrotami a děti s nadšením a obrovským zápalem prodá-
valy své výrobky. Atmosféra byla kouzelná.
Velké poděkování patří všem šikovným dětem, učitelskému sbo-
ru a samozřejmě všem návštěvníkům, kteří přišli a zakoupením 
dekorací, výtvarných děl, slaných či sladkých dobrot podpořili 
Kapku naděje. Věříme, že tato rekordně vysoká vybraná částka 
pomůže a dodá další energii všem malým nemocným bojovní-
kům s touto závažnou chorobou. Za Masarykovu ZŠ

Radka Kohoutová,
Eva Hegyiová

K zápisu se dostavilo 204 dětí z Újezda nad Lesy, Koloděj, Sibřiny 
a Květnice. Z 30 žádostí o odklad povinné školní docházky žádají 
zatím rodiče osmi dětí o zařazení do přípravného ročníku. „Roz-
hodnutí o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání“ na naší škole 
bude pod přiděleným evidenčním číslem zveřejněno nejpozději 
do 7. 5. na stránkách školy www.zspolesna.cz.  
Ve středu 13. 6. se bude od 16 hodin konat pro děti a rodiče díl-
nička a první informativní třídní schůzka pro budoucí prvňáčky.

Lenka Klupáková, 
zástupkyně pro I. stupeň Masarykovy ZŠ 

U zápisu přes 200 dětí

V letošním školním roce se k nám do školy přišla podívat všech-
na oddělení předškoláků z mateřských škol Újezda nad Lesy, 
tedy ze Sluníčka, Sedmikrásky, MŠ Čentická a MŠ Rohožník. Pa-
ní učitelky se spolu s dětmi účastnily sportovního dopoledne, 
hudebních hrátek, tanečního Deštihraní, výtvarných dílen a pro-
gramu se vzdělávací náplní, který je známý jako takzvaná KUK 
škola. Všechny čtyři újezdské mateřinky se tak jako již několikrát 
v minulosti zapojily do dílen a aktivit, které pro ně Masarykova 
ZŠ připravila.
Všechny programy pro děti ze školek organizovaly a zajišťovaly 
paní učitelky a asistentky z 1. a 2. ročníku, pomáhaly také děti 
z naší školy.
Ze všech společných akcí si malí předškoláci zaslouženě odná-
šejí medaile, sladké odměny, diplomy a své vlastní výrobky. Nej-
větší odměnou je pro ně ale vlastní nezapomenutelný zážitek.
Návštěva naší školy tak pomůže budoucím prvňáčkům v překo-
nání obav z přestupu na základní školu, kterou již tak důvěrně 
ze svých častých návštěv znají!

Lenka Klupáková,
zástupkyně pro 1. - 3. ročník

Masarykova ZŠ se na podzim připojí k projektu EDISON (Edu-
cation, Drive, Internacionality, Students, Opportunity, Network), 
zajišťovaný mezinárodní studentskou organizací AIESEC. V ter-
mínu 23. 9. - 30. 9. 2018 naši školu navštíví cca 6-8 vysokoškol-
ských studentů (18-25 let) z různých zemí světa (mimo EU). Mla-
dí lidé formou „školy hrou“ seznámí děti se svojí rodnou zemí, 
aktivně je zapojí do her, anglické konverzace a zprostředkují 
českým dětem intenzivní zkušenost se zahraničím.
Rádi bychom požádali o pomoc s ubytováním studentů v rodi-
nách dětí ZŠ (bez stravy) v uvedeném termínu.  Nabídky zasílejte 
na email masarykova@zspolesna.cz, předmět: EDISON.
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národ-
ností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných ze-
mích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezi-
kulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné 
soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to 
na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereo-
typů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stá-

žisty, oživuje výuku a zvyšuje 
zájem o studium mezi žáky 
a studenty a učí je nebát se 
odlišného. 

Alena Sochůrková,
ředitelka školy

Pomozte projektu EDISON

Na skok do školy
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Když se řekne květen, naskočí jeho dru-
hý název máj a pak hned pořekadlo 
„Studený máj v stodole ráj“. Květen zná-
mý „zmrzlíky s jejich hospodyní Žofkou“ 
a malými zmrzlíky sv. Urbanem, Filipem 
a Bedou od 25. do 27. května. Je to vět-
šinou velké překvapení, protože máme 
již vysázenou veškerou zeleninu i let-
ničky, osázené venkovní truhlíky. Musí-
me bedlivě sledovat předpovědi počas, 
ale jinak je květen nádherný měsíc plný 
květů a radosti z pěkně rostoucích rost-
lin všeho druhu. 

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD
Vše dobře roste, a to i plevel, ten nejen 
hyzdí, ale bere z půdy živiny a okrádá 
o ně rostliny. Nesmíme dopustit, aby 
vykvetl, například takový ptačinec – 
žabinec je přímo vzor, jak se dokáže 
za krátkou dobu rozmnožit. Na dru-
hou stranu záhonům prospěje mírné 
zaplevelení než dlouhodobě nevyu-
žívaný úhor. Pak je půda nadměrně 
přehřívána, jsou likvidovány mikroor-
ganismy. Mírný plevel udržuje půdu 
v agrobiologické aktivitě. 
V květnu buď hojně prší, nebo inten-
zivně zaléváme záhony, proto musíme 
záhony okopávat, a tím se postaráme 
o provzdušnění půdy, udržení vláhy 
a narušujeme i vývoj plevelů.
ZÁLIVKA A POSTŘIK jsou dva zcela od-
lišné postupy, které si nesmíme splést. 
Postřik přichází zpravidla v úvahu pou-
ze za horka a po ránu, namočí se při 
něm jen nadzemní část rostlin, a tím se 
zvýší vzdušná vlhkost a rostliny nezvad-
nou. Zálivka je velmi důležitá, největší 
pozornost věnujeme čerstvě zasaze-
ným rostlinám i trávníku. Lehké pokro-
pení má jen malý význam. Správně má 
na 1m2 přijít 5 - 10 litrů vody. U lehčích 
půd počítejte s 10 l, u těžších opatrně, 
aby se nerozbahnily. Studená voda 
neprospěje žádné rostlině, naučte se 
starat se o  zásobu té odražené. Aby 
se nově zasazené rostliny dobře uchy-
tily a  nezvadly, je dobré je vysazovat 
v podvečer a dobře zalít, a to i předem 
do jamky, kam rostlinu sázíme. 
SKLENÍK: v květnu již sklízíme salát, 
ředkvičky, případně špenát a na jejich 
místa vysazujeme rajčata – lépe nasa-
dí plody, když s nimi občas zatřepete. 
Rajčata potřebují hojně vody, proto za-
léváme intenzivně v delších intervalech. 
Při vysoké vzdušné vlhkosti přicházejí 
plísně a postřiky jim předcházíme - Ak-
robat, Kuprikol. Papriky mají rády půdu 
s vyšším obsahem vápna, pak se na 
plodech nedělají hnědé skvrny. Nesná-
ší chlor. Pokud se na rostlinách objeví 
mšice, hledejte mravence, ty zlikvidujte 

nejdříve. Provádějte postřik proti sa-
vým škůdcům, např. Mospilan. Biolo-
gická ochrana – slunéčko sedmitečné 
- jeho larvy si s mšicemi dobře poradí. 
Pokud se vám stalo, že máte rostliny 
ve skleníku ožrané, je to práce svinek. 
Na zahradě jsou prý užitečné, likvidu-
jí biologický odpad. Ve skleníku ne. 
Můžeme je likvidovat tak, že na půdu 
položíme rozkrojené brambory, pak 
jen otáčíme a sbíráme. Další možnost 
je použít přípravek v prášku CYTROL 
DUST za cca 80 Kč. Moje rada je: ve 
skleníku posypat cestičku a vše kolem 
dolomitským vápencem, svinky jako 
zázrakem zmizí. 
RAJČATA na záhony vysazujeme šikmo, 
aby si rostliny vytvořily více kořenů, Po 
odkvětu prvého květenství provede-
me postřik proti plísni. Přihnojujeme 
hnojivem s dusíkem, fosforem a dras-
líkem.  Na záhonech vyžadují otevře-
nou volnou polohu na plném slunci 
a záhřevnou středně těžkou půdu. Ne-
sázejte dříve než po 20. květnu, raději 
o týden později. Tyčková rajčata by se 
měla pěstovat jen s jedním výhonem. 
Při vylamování (pouze prsty, nepou-
žíváme nůž) dáváme pozor, abychom 
nepoškodili listy.
Velmi oblíbené jsou různé TYKVE. Po-
třebují vysoký obsah živin. Vysévejte 
nejdříve v půli května, v příliš studené 
zemi semena neklíčí a shnijí. Předpěs-
tované rostliny vysazujte až koncem 
května. Potřebují větší plochu, je nut-
né při výsadbě s tím počítat. Tykve 
snáší dobře i polostín, a proto je může-
me pěstovat i tam, kde to jiné zelenině 
nevyhovuje. Hodí se k porůstání plotů, 
může sloužit k zastínění kompostu či 
hromad zeminy, nesázejte přímo na 
vrcholky hromady, ale vedle nich.
CELER vyžaduje vlhkou půdu boha-
tou na živiny, vysazujeme zásadně po 
15. květnu, řapíkatý celer má o měsíc 
kratší vegetační dobu a můžeme ho 
vysazovat postupně nejpozději v půli 
července.  
Vyséváme OKURKY, pokud tak učiníme 
začátkem měsíce, vyklíčí až po zmrz-
lících. Jednotíme kořenovou zeleninu 
- mrkev, petržel, ještě stále můžeme 
i vysévat. Vyséváme letní druhy ředkvi-
ček a ředkve, zejména ředkve bílé, po 
15. květnu keříčkové fazole. Ze salátů 
vysazujte ty druhy, které odolávají vy-
sokým teplotám, vhodné jsou i saláty 
k česání.

OKRASNÁ ZAHRADA:
Vyséváme jednoleté letničky na prázd-
ná místa mezi trvalkami nebo na mís-
ta po odkvetlých cibulovinách. Ostál-

Zahrádka v květnu

ky a aksamitníky vysazujeme až po 
20. květnu, vadí jim i nejslabší mrazík. 
Kontrolujeme růže, plané výhony od-
straníme, při výskytu pravého padlí 
provedeme postřik organickými fungi-
cidy. Balkonovky a choulostivé letničky 
raději umístíme až po 20. květnu, pro 
slunné polohy se hodí petúnie a pelar-
gónie, pro stinné jsou vhodné bego-
nie, fuchsie, voskovky, vše sázíme do 
humózního substrátu. Květiny z bytu 
postupně vynášíme na stíněná místa 
pro letnění.
Nezapomínejte na lékaře zahrad – 
ptactvo, také potřebuje pít. Napajedla 
často doplňujte čistou vodou. Pokud 
máte třeba sud, položte na vodu prk-
no, ptáci se i takto rádi napijí a neutopí 
se. Práce na zahradě je každý rok stej-
ná i rady jsou podobné, snažíme se 
pokaždé vtělit do článku nové poznat-
ky. Dotazy rádi odpovíme na našem 
webu www.kvetyujezda.ic.cz. 
Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

DEN PRO ŽIVOT 
Akce proběhne letos 9. června 
opět na Rohožníku. Můžete se 
těšit na armádní ukázky, sanitky, 
hasiče, psy, skvělé moderátory, 
hry, soutěže a spoustu dalšího. 
Na akci se budou podílet i další 
újezdské spolky. 
Kdo by se chtěl ještě připojit, 
napište nám na 

krajinaprozivot@seznam.cz.
Pořádá spolek Újezd nad Lesy: 

krajina pro život. 
Podrobnosti v příštím ÚZ.

SPOLKY



Úklid Klánovického lesa v sobotu 7. dub-
na 2018, jímž jsme se zařadili do letoš-
ní národní kampaně „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“, je již devatenáctý, kte-
rý spolek Újezdský STROM organizu-
je a  provádí. Potěšil nás zájem a pilná 
práce mladých brigádníků, tři z  nich si 
„náš“ úklid vybrali dokonce jako námět 
gymnaziální ročníkové práce. Potěšilo 
nás i to, že se k XIX. úklidu přidal „dobrý 
duch našeho lesa“ pan V. z Újezda, který 
les sám pravidelně prochází a čistí.
V počtu 35 dospělých a dětí jsme uklidi-
li cca 1 km2 lesa, včetně exponovaných 
míst u smyčky busů před Smolíkem, 
nástupiště ČD, okrajů zástavby, lesních 
cest a odpočinkových míst v okolí Staro-
klánovické, Čentické, Polesné a Pilovské. 
Nasbírali jsme cca 580 kg bince a vyčis-
tili 11 cedulí naučných stezek LG  I a II. 
Při  pravidelné kontrole naučné stezky 
jsme již v týdnech před hlavním úklido-
vým dnem prošli a uklidili nejvzdáleněj-
ších lokality na okruzích LG  II a stezce 

Hol a vyčistili dalších 14 cedulí. Jako ka-
ždoročně jsme veškerá poškození na-
učné stezky zdokumentovali. Jednotlivé 
čmáranice evidujeme v  systému Tag-
Bust, ze kterého čerpá  policie při stíhání 
vandalismu. Vážně poškozené dřevěné 
nosníky tabulí v průběhu roku opraví 
pan Sedláček.
„Vedlejšími produkty“ přípravy brigády 
je letos domluva s panem revírním na 
postupných opravách herních a cvičeb-
ních prvků z r. 2012 v lesním průseku 
nad kanalizací na stezce LG I a zmapo-
vání (opět) zničené lesní cesty Kamenky 
na hranici újezdského a úvalského ka-
tastru. 
Pracovní část brigády i „buřtový raut“ po 
práci se vydařily. Bylo teplo, slunečno 
a dlouhodobě sucho, což je velmi nebla-
hý trend vývoje počasí, i když zrovna pro 
úklid lesa je to praktická okolnost :-)
Děkujeme všem brigádníkům! Děku-
jeme Lesům ČR za podporu akce a MČ 
Praha 21 za zajištění pytlů, jednorázo-

vých rukavic, odvoz odpadu ze sběrných 
míst a zpřístupnění hřiště s tekoucí vo-
dou na závěr brigády. Reportáž a fotky 
jsou na našem webu. Za spolek Újezd-
ský STROM

Zita Kazdová
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V březnu se dívčí oddíl vy-
dal na výpravu do Dobříše. 
Rybníky byly ještě zamrzlé, 
ale předjarní počasí krásně 
vyšlo. Kromě dalšího pro-

gramu děvčata navštívila dobříšský 
zámek, kde se natáčela pohádka Eliška 
ze mlejna a prohlédla si expozici Dob-
říšské přízraky.
Smíšený oddíl Šídel uspořádal víken-
dovou výpravu na skautskou základnu 
Horní Jelení u Pardubic, kde se děti se-
znamovaly s geocachingem a v progra-
mu byly prvky pro rozvíjení zdatnosti, 
síly a odhodlání.

V březnu jsme také uspořádali v sále 
Polyfunkčního domu už třetí skautský 
ples, tentokrát v retro stylu. Tuto ak-
ci finančně podpořila i MČ Praha 21, 
za což velmi děkujeme.
Na konci měsíce, o Velikonocích, vy-
razili vedoucí a starší skauti na tá-
bořiště u Přestanic na Šumavě. By-
lo potřeba zbourat starou kuchyň, 
která za patnáct let provozu letních 
táborů vyrobila nesčetně lahůdek 
pro několik generací skautů. Po tak 
dlouhé době už spíše ležela než stá-
la, a tak bude třeba nahradit jí do 
léta novou stavbou, ve které bude 

moci další generace rozvíjet své ku-
linářské umění.
V dubnu byla v plánu dívčí výprava 
do  Bousova spojená s touláním Čes-
kým rájem, chlapecká výprava do Stra-
konic a Šídla pojedou do Liberce pomá-
hat tajemnému Zet. Všechny tyto akce 
proběhnout až po uzávěrce tohoto čís-
la, takže se o nich rozepíšeme příště.
A nakonec v polovině května proběh-
ne v Satalicích okresní kolo ZVaS – zá-
vodů vlčat a světlušek. Naši nejmenší 
se pilně chystají a třeba se jim podaří 
postoupit do krajského kola.

Ondra Kněžour

Zprávy z Douglasky

Jako už několik let po sobě odjelo i letos 45 zájemců 
do největších moravských lázní - a moc dobře udě-
lali. Užili jsme si s přáteli pohodičku v prosluněném 
jarním čase, ale taky muka při každodenním raním 
cvičení s neúnavnou Růženkou - budiž Ti chvála! 
K celodennímu použití byl přímo v lázeňském domě 

Týden v Luhačovicích bazén s vířivkami, samozřejmě byly i masáže, zábaly, inhalace, v jí-
delně tekly tři minerálky a mezi produkcemi jsme si, notně unaveni, 
zaslouženě užívali posezení u kafíčka, u zákusků a potkávali se na 
lázeňské promenádě provoněné rozkvétajícím městem s tušeným 
geniem Leoše Janáčka a všudypřítomným mistrovstvím Dušana 
Jurkoviče. 
Mnozí využili výletu do Zlína s jedinečnou architekturou přehlédnu-
telnou z výšky proslaveného „mrakodrapu“, byli jsme v ateliérech 
firmy Baťa na Kudlově, kde tvořili trikový mág Karel Zeman, křehká 
Hermína Týrlová nebo oscarový režisér Alexandr Hackenschmied. 
Panu zakladateli zlínské slávy jsme se uklonili na sousedícím Les-
ním hřbitově. Jeden večer s námi pobesedovala paní ředitelka 
o zdraví - s návody jak o něj pečovat, jiný večer jsme si promítli film 
Lev s bílou hřívou, někteří byli u přehrady, jiní vláčkem po měst-
ských pamětihodnostech…
Na závěrečném společném setkání přišlo spontánně vytleskané 
zhodnocení a potom – civilizační choroby šly stranou, tančili jsme 
dlouho do noci. Paráda – co dodat? Díky všem, Mirce zvlášť a příště 
na shledanou!

Petr Mach

Jak jsme uklízeli les

Svaz postižených civilizačními 
chorobami ZO v Újezdě n/L

zve své členy

do Divadla ABC
na představení 

„Holky z kalendáře“
v pátek 25. května 

od 19.00 hodin
společný autobus pojede 
v 17.30 hod. z Rohožníku

zájemci obraťte se 
na své důvěrnice

Tato akce je finančně podpořena 
dotací poskytnutou MČ Praha 21
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Mnoho lidí se na nás obracelo, zda Spolek OKO uspořádá pro 
dříve narozené občany Újezda i letos kurz „Sebevědomý seni-
or“. Dokonce jsem byl oslovován při sběru podpisů na referen-
dum, což mě osobně hodně potěšilo. Snažil jsem se dotazují-
cím vysvětlit, že naší podmínkou je, aby byl kurz pro účastníky 
zdarma. Na druhou stranu bychom ale chtěli alespoň symbo-
licky odměnit naše lektory. Proto jsme i letos požádali naší MČ 
P21 o dotaci v rámci grantového řízení. Ani letos však dotační 
komise neshledala tento projekt jako prospěšný. Přidělila nám 
ještě méně bodů než loni.  A to jsem se letos účastnil setká-
ní, kde nám bylo vysvětleno, jak žádost vypracovat a na co se 
zaměřit, abychom byli úspěšní. Bohužel ono to ve skutečnosti 
není o vlastních projektech, ale je to o tom, kdo žádost podá-
vá. Dotační komise nepodpořila ani náš další úspěšný projekt 
„Hvězdy v Újezdě“, který pořádáme již tři roky a který má velice 
dobrý ohlas u obyvatel Újezda. Pro naše dříve narozené obča-
ny máme ale dobrou zprávu. Grantová komise hlavního města 
Prahy naopak shledala tento projekt pro občany jako přínosný 
a přidělila nám na „Sebevědomého seniora“ grant. Takže „Se-
bevědomý senior“ bude, a to v rozšířené podobě. Naučíme se 
tak jednoduchým prvkům obrany před agresory v seniorském 
věku. A i když ji nikdy nevyužijeme, vůbec nevadí, protože si na 
kurzu užijeme zase spousty legrace a dobré nálady. Dozvíme 
se plno zajímavostí a informací z různých oblastí našeho života. 
Kurz bude letos rozdělen na dvě části, jarní a podzimní. Jarní 
část kurzu bude zahájena 24. května a potrvá do konce června. 
Detailnější informace a celý program kurzu najdete na webu 
www.spolekoko.cz popřípadě v kalendáriu webu MČ Praha 21.  
Zájemci se mohou již nyní hlásit na adrese: vesely@spolekoko.
cz. Těšíme se na vás. Za Spolek OKO

Jan Veselý 

Akce pro seniory
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SPORT

A to doslova – některé soutěže za námi, některé před 
námi a závěrečná show v divadle se nezadržitelně blíží.
Holky z výběrové skupiny MTV style vyrazily v neděli 
8. 4. zkusit štěstí v regionálním kole soutěže Czech 
Dance Tour. A vedlo se jim skvěle, obsadily 6. mís-
to a postoupily do zemského kola Mistrovství Čech 
v Chrudimi.
Náš klub show dance reprezentoval Danceport hned 
o týden později v neděli 15. 4. na soutěži Festival ta-
nečního mládí, který pořádal Svaz učitelů tance. I oni 

Danceport má napilno

si vytančili postup na Mistrovství ČR v Litoměřicích, obsadili 
krásné 5. místo. Oběma skupinám gratulujeme a držíme palce 
i v dalších kolech.
A aby toho nebylo málo, v květnu nás čeká velká taneční show 
v prostorách Salesiánského divadla, kde vystoupí všichni ta-
nečníci studia a zatančí i někteří lektoři. Držte nám palce 

Karolína Venkrbcová

Minule jsme vás informovali o účasti Kangsimu na mistrovství 
světa a kvalifikaci na juniorské olympijské hry v Tunisu. Naše-
mu reprezentantovi Janu Machů se více dařilo ve kvalifikačním 
turnaji, kde si nejdříve s přehledem poradil se soupeřem s Pa-
kistánu, následně však v těsném souboji podlehl belgickému 
reprezentantovi. V klání o medaili z MS jeho postup bohužel 
ukončil protivník ze Saudské Arábie. Byť naší ambicí bylo při-
vézt do Újezda cenný kov, účast na MS je skvělým úspěchem 
a věříme, že jsme na správné cestě k dalším úspěchům na tur-
najích světové špičky.
Skvělého úspěchu Kangsim dosáhl na mezinárodním turnaji 
T N.T. Cup, který se konal v druhé polovině března v rakouském 
Tullnu. Do této destinace nás vyjelo reprezentovat celkem šest 
závodníků. I přes tento relativně malý počet se podařilo vybo-

Kangsim exceloval v Rakousku
jovat celkové třetí místo v týmech a to i oproti mnohem 
početnějším oddílům! Zásluhu nesou všichni zúčastnění, 
kteří do Újezda přivezli 5 zlatých a jednu stříbrnou me-
daili. Ocenit chceme obzvláště výkon Vojty Vaníčka, který 
své prvenství vybojoval třemi vítěznými zápasy.
Některé aktivity našeho oddílu jsou finančně podporová-
ny v rámci dotačního systému MČ Praha 21 - Újezd nad 
Lesy. Jedná se o tréninkové a závodní sportovní aktivity 
našeho klubu, které se dotýkají především materiálního 
vybavení, pronájmu tělocvičny, dopravy a startovného 
na turnajích. Letos mohou být díky tomuto systému 
podpořeny turnaje Czech Open, Moravia Poomse Cup, 
Vánoční turnaj a Sokol Cup. Touto cestou bychom chtěli 
MČ Praha 21 poděkovat. 

Pavel Pospíšek

Pozvánka na cyklovýlet
Cyklosezóna praskla ve švech, je třeba chytit kola 
za pačesy. Zvu vás na výlet do Tróje: 26. 5. (sobota) 
sraz u pomníku TGM (Masarykova základní škola 
v Újezdě), vyjedeme v 10.00 hod směrem na 
Běchovice, Dolní Počernice, Hostavice, Kyje, podél 
Rokytky, Vysočany (Bémova Zlatá cyklostezka), 
Libeň, Trója. Kousek za ZOO je občerstvovací 
stanice a pak už nazpět domů. V pohodovém tempu 
ujedeme asi 50 km - většinou po rovině, převážně 
po cyklostezkách a nebude-li pršet, nezmoknem 
(a bude-li pršet – nejedem). 

Petr Mach
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Volejbalový oddíl SK JOKY posledními turnaji ukončil závodní 
halovou sezonu 2017-18. V soutěžích pořádaných Pražským 
volejbalovým svazem měl újezdský volejbalový oddíl v kategorii 
mini (hrají 3 hráčky, 10-12 let) přihlášeny dvě družstva. Druž-
stvo „A“ mini se umístilo na 16. místě (zlepšení o 2 místa) ze 
48 účastníků a družstvo „B“ na 43. místě. 
Volejbalový oddíl se dále zúčastnil krajských kol v takzvaném 
barevném volejbalu. Jedná se o zjednodušenou formu volej-
balu pro nejmladší hráče. Do oblastního kola minivolejbalu 
v barvách postoupila dvě družstva, a to v zelené kategorii (hrají 
3 hráčky 9-11 let) z druhého místa a v oranžové kategorii (hrají 
2 hráčky 7-9 let) z osmého místa.

Volejbalisté ukončili 
halovou sezonu 

Další závodní sezona začíná v září po absolvování srpnového 
soustředění v Josefově Dole. Do soutěží následující sezony 
oddíl plánuje přihlásit kromě družstev mini dívek i družstvo 
mini chlapců, družstvo mladší a družstvo starších žákyň 
(společně se Slávií Praha). Do prázdnin pokračují tréninky 
přípravky ve středu od 16 hod. a v pátek od 15 hod. v ha-
le v Běchovicích. Mladší a starší žákyně trénují ve středu od 
19 a v pátek od 18 hod. v tělocvičně Masarykovy ZŠ v Újezdě.
V neděli 3. června oddíl pořádá již tradiční „Dětský den s vo-
lejbalem“, na který zve všechny zájemce o hraní volejbalu. 
Kromě ukázky tréninku přípravky proběhnou i soutěže dětí 
o ceny.  Dále v rámci akce pro-
běhne i nábor nových členů do 
přípravky a do soutěžních druž-
stev na doplnění. Tradiční místo 
konání na multifunkčním hřišti 
budeme muset z důvodu rekon-
strukce hřiště přemístit do areálu 
Masarykovy základní školy v Po-
lesné ulici. Více informací poskyt-
neme na tel. 732 954 394 nebo 
e-mailu plzenskyp@seznam.cz. 
Činnost oddílu je finančně pod-
porována v rámci grantového 
systému MČ Praha 21.

Petr Plzenský

Datum: sobota 12. 5. 2018
Místo: lesní cesty, Pilovská 303, 190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy
GPS: 50.086915, 14.646138
Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 221 

do Újezda nad Lesy, zastávka  Blatov, nebo autobus č. 163 
od metra A stanice Depo Hostivař tamtéž, nebo vlakem do 
Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut

Přihlášky: on line do čtvrtka 10. 5. 2018 do 24:00 hodin na http://re-
sults.bezeckenadeje.cz/events/beh-o-pohar-starosty-
-aneb-beh-za-ujezdskou-sovou-13-roc/ nebo na místě star-
tu od 8:00 hodin a končí nejpozději 30 minut před startem 
příslušné kategorie.

  Doporučujeme všem přihlášky přes internet – urychlíte 
tím přihlašování i výdej startovních čísel.

  Běh pro radost se přihlašuje pouze na místě.
Startovné: 20,- Kč předžactvo a žactvo, 40,- Kč dorost a dospělí, 30,- Kč 

při Běhu pro radost.
Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou 

k závodu potvrzují svoji zdravotní způsobilost. 
  Je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!
Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží při vyhla-

šování poháry, medaile a  ceny od sponzorů závodu. Běh pro 
radost je nesoutěžní. Každý závodník, který dokončí závod, 
obdrží dárek.

Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží zdarma občerstvení. Bude 
zde i stánek, kde si můžete občerstvení zakoupit.

Ostatní: závody jsou zařazeny do Poháru Pražských Běžeckých Na-
dějí 2018.

  Běh pro radost je určen všem bez rozdílu věku.
Info: Zuzana Olšanová, e-mail: 
  Zuzana.Olsanova@seznam.cz, 
  telefon: 607 148 116

KATEGORIE:
přípravka I - dívky 2011, 2012 300 m 9:00
přípravka I - chlapci 2011, 2012 300 m 9:10
přípravka II - dívky 2009, 2010 800 m 9:20
přípravka II - chlapci 2009, 2010 800 m 9:30
přípravka III - dívky 2007, 2008 800 m 9:40
přípravka III - chlapci 2007, 2008 800 m 9:50
berušky do 3 let 2015 a mladší 50 m 10:00
broučci do 3 let 2015 a mladší 50 m 10:10
berušky 4 - 5 let 2013, 2014 100 m 10:20
broučci 4 - 5 let 2013, 2014 100 m 10:30

vyhlášení I. bloku   10:40
Běh pro radost - nesoutěžní 18 - 100 let 800 m 11:00
mladší žákyně 2005, 2006 800 m 11:10
mladší žáci 2005, 2006 800 m 11:20
starší žákyně 2003, 2004 1600 m 11:30
starší žáci 2003, 2004 1600 m 11:30

vyhlášení II. bloku   11:45
dorostenci 2001, 2002 3300 m 12:00
dorostenky 2001, 2002 3300 m 12:00
ženy A  do 34 let 1984 - 2000 3300 m 12:00
ženy B  35 - 44 let 1974 - 1983 3300 m 12:00
ženy C  45 let a více 1973 a starší 3300 m 12:00
muži A do 39 let včetně 1979 - 2002 5500 m 12:30
muži B 40-49 let 1969 - 1978 5500 m 12:30
muži C 50-59 let 1959 - 1968 5500 m 12:30
Muži D  60 let a více 1958 a starší 5500 m 12:30

vyhlášení III. bloku po doběhnutí hlavního závodu

ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl atletiky ve spolupráci s Městskou částí Prahy 21 pořádá 
13. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU



Je to právě tento poslední kůň, který 
umožní nejen jezdecké foto každému 
návštěvníkovi, ale také možnost při-
spět v unikátní sbírce na jeho výrobu 
a instalaci. V historii Běchovic nebude 
mnoho dalších příležitostí, kdy by moh-
li občané společně přispět na instalaci 
podobné, lokálně významné sochy. 
Každý z přispěvatelů nad 500 Kč bude 
uveden na oficiální plaketě, která bu-
de součástí nově opraveného nádvoří. 
Cílová částka, kterou na transparentní 
účet sbíráme, se pohybuje na hranici 
160 tisíc Kč. Peněžní příspěvky lze od 
1. dubna do 31. srpna 2018 zasílat na 
číslo účtu: 5298980349/0800, Česká 
spořitelna, a.s.

Ondřej Martan,
starosta Běchovic

Rekonstrukce Staré pošty se blíží do 
svého závěru. Práce již začínají být 
s dokončováním nádvoří více zřetel-
né. Na svém místě jsou nově vysaze-
né stromy, nový dům máme již pod 
střechou a také dlažba dvora se za-
číná pomalu rýsovat. Součástí opra-
veného dvora by se mělo stát nově 
sousoší čtyřspřeží poštovního vozu. 
Každý kůň bude proveden jako sa-
mostatná umělecká skulptura z lami-
nátu s nosnou ocelovou konstrukcí. 
Koně budou provedeni v sytě červe-
né barvě pro zvýraznění kontrastu 
jinak lehce monotónního barevného 
spektra opraveného dvora. 
Tři koně jsme nabídli ke koupi místním 
podnikatelům. S velikou radostí mo-

hu konstatovat, že s obrovskou dáv-
kou místního patriotismu si oslovení 
podnikatelé koně koupili a zároveň je 
městské části poté darovali. 
Posledního, čtvrtého koně, jsme pod-
nikatelům neprodali. Jedná se o jedi-
nou ze čtyř soch, která bude mít kromě 
dekorativní funkce i funkci zábavnou, 
resp. praktickou. Po konzultaci se so-
chařem jsme se rozhodli koně nechat 
vyrobit tak, aby unesl dospělého člově-
ka, a umožnil tak bez rizika poškození 
či zranění nasednout na koně a pořídit 
si zde pěkné památeční foto. 

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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Běchovice
Sbírka na koně

V neděli 13. května se koná v Klánovický MiniAdventu-
re, závod, při němž se dvojice závodníků pohybuje po 
trase na kole a jejím úkolem je plnit různé úkoly, které 
jsou každý ročník jiné. V minulosti to byla například jíz-
da na kánoi, lukostřelba nebo slaňování. Jistá je pouze 
úvodní disciplína – řezání polena. Účastníci si sami ur-
čují svoji trasu a pořadí plnění úkolů. Do cíle je třeba se 
dostat v časovém limitu tří hodin. 

MiniAdventure a Běh naděje
Klánovice

Závodí se v kategori-
ích muži, ženy, smí-
šené týmy anebo dí-
tě s rodičem. Dětská 
kategorie plní úkoly 
v bližším okolí startu 
a její časový limit je 
hodina a půl.
Pro účastníky je připraveno profesionální zázemí v podobě 
šaten, sprch, úschovny zavazadel i kol. Nabízí se i takový 
servis jako je možnost umytí kola či masáží. Navíc děti se mo-
hou těšit na zábavný program pro celý den. Kapacita dospě-
lého závodu je 222 dvojic, u dětské varianty pak 77 týmů.
Klánovický MiniAdventure se letos koná již po čtvrté  a je sou-
částí Újezd.net seriálu Tří závodů pro zdraví.
Další dva závody, které doplňují tuto trojici, jsou Újezdský 
duatlon, který proběhl 22. dubna, a Velká cena města Úval 
v sobotu 16. června. 
Za účast v každém závodě získávají účastníci body, vítězové 
samozřejmě o něco více. Body z jednotlivých závodů se sčítají 
a na Velké ceně města Úval dojde k vyhlášení třech nejlep-
ších. 
Více informací o MiniAdventure či celém seriálu závodů na-
leznete na www.triprozdravi.cz.
O týden později, v neděli 20. května, pořádá klánovická  Ma-
sarykova ZŠ a Místní úřad Klánovice Běh naděje.  Tratě dlou-
hé 1 – 4 km jsou vhodné pro běžce, chodce, rodiče s kočárky 
či cyklisty (trasa 10 km). Čeká na vás běh či procházka Klá-
novickým lesem, občerstvení, doprovodný program, hudba, 
nebude chybět také oblíbený knižní bazar pořádaný kláno-
vickou knihovnou. Novinkou bude i ukázka aktivit a techniky 
místních dobrovolných hasičů. Veškerý výtěžek z Běhu bude 
předán na výzkum a léčbu rakoviny. 
Zápisy začínají od 8.30 hodin na parkovišti před sportovní ha-
lou u ZŠ Klánovice, samotné běhy od 10 hodin.

Barbora Kalvach,
Jolana Fuchsová



VÝSTAVA MĚSÍCE
MOJE LÁSKY OBRAZY
Výstava Taťjany Macholdové a její ob-
razy jsou prodchnuty pozitivní energií 
a neutuchajícím zájmem o lidský ži-
vot, mezilidské vztahy a city, přírodu 
i abstrakci. Vernisáž se uskuteční ve 
čtvrtek 17. 5. od 19:00, kterou zahájí 
Ester Janečková a na trubku zahraje 
Saša Skutil. 

KINO
2. 5. středa, 20:00 
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBINGEM
Pro velký úspěch a nadšení diváků opa-
kujeme! Dle našeho názoru nejlepší 
snímek roku! USA, VB / 2017 / drama, 
krimi / 115 min / s českými titulky

KINO
9. 5. středa, 20:00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Česká komedie od tvůrce Jak se zbavit 
nevěsty a Hodinový manžel. Česko / 
2018 / komedie / 89 min

HUDBA
10. 5. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci!                                                                  
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, 
kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými 
dušemi bluesové standardy.

FILMOVÝ KLUB
14. 5. pondělí, 20:00
ŠVÉD V ŽIGULÍKU
Režijní debut novináře Petra Hor-
kého Švéd v žigulíku sleduje pokus 
o  znovuzrození slavné ruské auto-
mobilky Avtovaz pod vedením švéd-
ského krizového manažera Bo Inge 
Anderssona

PŘEDNÁŠKA
15. 5. úterý, 19:30
DUCHOVNÍ ZKOUŠKY
Jdeme cestou, která bez zkoušek nedá-
vá smysl. Přednáší: Vlasta Červ

KINO
16. 5. středa, 20:00
OPERACE ENTEBE
Operace Entebbe je politický thriller inspi-
rovaný skutečnými událostmi z roku 1976 
o únosu letu Air France na cestě z Tel Avi-
vu do Paříže. USA, VB / 2018 / krimi, dra-
ma, thriller / 107 min / s českými titulky

KINO
21. 5. pondělí, 20:00
BRATŘI LUMIÉROVÉ
Snímek vracející se k počátkům filmo-
vého průmyslu vám představí zhruba 
stovku restaurovaných filmů od světo-
známých hitů po zapadlé skvosty. Fr / 
2017 / dokumentární / 87 min / s čes-
kými titulky

PŘEDNÁŠKA
22. 5. úterý, 19:30
SETKÁNÍ S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU
Setkání se spisovatelem a historikem 
Vlastimilem Vondruškou není klasickou 
besedou, není to ani přednáška, ale jak 
sám říká, jde o one-man-show, v němž 
se pokouší zábavně vyprávět o životě 
a své literární tvorbě.

AKCE
25. 5. pátek, 18:00
SVÁTEK SOUSEDŮ
Již tradiční sousedské setkání, při kte-
rém Vám bude k tanci i poslechu hrát 
živá hudba, budete si moci zahrát pé-
tanque či vyzkoušet nové deskové hry 
(včetně dětí). Vašim dětem pustíme na 
ukrácení chvilky i hezkou filmovou po-
hádku.

KINO PRO DĚTI NA SVÁTEK 
SOUSEDŮ
25. 5. pátek, 19:30
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Norská pohádka podle skandinávské 
mytologie s prvky fantasy. Norsko / 
2017 / rodinný, fantasy, dobrodružný, 
pohádka / 104 min / v českém znění

KULTURA

30

PROGRAM květen 2018

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc a finanční podporu 
hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.

KINO
27. 5. neděle, 18:00
SOLO: STAR WARS STORY
Naloďte se na Millennium Falcon a vy-
dejte se do předaleké galaxie ve filmu 
Solo: Star Wars Story, zbrusu novém 
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka 
v galaxii. USA / 2018 / akční, dobrodruž-
ný, sci-fi, fantasy / v českém znění

KINO
28. 5. pondělí, 20:00
GAUGUIN
ivotopisný film o životě Gauguina na 
Tahiti. Francie / 2017 / životopisný / 
102 min / s českými titulky

KURZY
29. 5. úterý, 19:00
SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině 

KINO
30. 5. středa, 20:00
ZTRATILI JSME STALINA
Když 5. března 1953 zemřel Stalin, v řa-
dách jeho nejbližších propukla napros-
tá panika. Co se dělo dál, domýšlí ko-
medie Ztratili jsme Stalina. VB, Francie, 
Belgie / 2017 / komedie, drama, s čes-
kými titulky 

BĚH S BESEDOU 
Sledujte naše webové stránky

AMATÉRSKÉ CYKLISTICKÉ 
VYJÍŽĎKY 
OKOLO KLÁNOVIC
každý čtvrtek od 17:00

Změna programu je vyhrazena
Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 
245 019 061, e-mail: info@kcnovabe-
seda.cz

KAVÁRNA Beseda Café je otevřena:  
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, 
So-Ne 14:00-20:00.





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

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,

Praha 9 – Újezd n.L.

PRODEJ - luxusní RD 5+1/2G, podla-
hová plocha 310 m2, pozemek 1434 m2,

Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRODEJ - PRODEJ – stavební pozemek
v prolucemeziVšestarskou aMalšovickouul.,

1062m2, Praha 9 – Klánovice

PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umě-
lecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

cena 8.490.000,-Kč

cena 2.190.000,-Kč

PRODEJ - nově vybudovaný atelier
(k bydlení), 2+kk, 43 m2 + sklepní kóje,

Mstětická ul., Zeleneč

Poslední stavební
pozemky v projektu

v Kolodějích:
www.kolodeje-pozemky.cz

cena 12.990.000,-Kč

cena 13.900.000,-Kč

r e z e r va c e


