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Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy 
Městská část Praha 21, úřad městské části  

zastoupený tajemníkem ÚMČ  
vyhlašuje dne 22.12.20115 veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa 

 
referent občansko správního odboru – státoobčanská agenda, matrika a ověřování, 

 ÚMČ Praha 21  
 

s nástupem od : 1.3.2016 nebo dohodou 
Pracovní poměr na dobu neurčitou, sjednaný druh práce: referent občansko správního odboru – státoobčanská 
agenda, matrika a ověřování, místo výkonu práce: Praha 9, Újezd nad Lesy, v platové třídě: 9 
 
           Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků : 

- občan EU se znalostí českého jazyka 
- fyzická osoba starší 18 let věku 
- způsobilost k právním úkonům 
- bezúhonnost 
Další požadavky :  
požadované vzdělání : SŠ s maturitou,  
požadované znalosti : osvědčení o vykonání  zkoušky u krajského úřadu dle § 9  
                                    zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o  
                                    změně některých souvisejících zákonů 
výhodou je:                 osvědčení  o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na    
                                    úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona, dle 
                                    § 9 zákona  č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o   
                                    změně některých souvisejících zákonů                        
                                    znalost práce na PC (Word, Excel),  
další schopnosti        :  organizační schopnosti, komunikační schopnosti, přesnost,  
                                     spolehlivost, psychická odolnost, orientace ve státní správě, 
Náležitosti přihlášky : jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní  
                                       příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis 
K přihlášce připojte : strukturovaný profesní životopis, ve kterém uveďte údaje o   
                                     dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a  
                                     dovednostech, výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3   
                                     měsíce), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém   
                                     vzdělání, osvědčení o vykonaných zkouškách,  
 
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete, nebo podejte na podatelnu úřadu nejpozději do 22. ledna 
2016, 11.00 hod.  
Úřad Městské části Praha 21 
kancelář tajemníka 
k rukám pana Vladimíra Saitze     
Staroklánovická 260  
Praha 9 – Újezd nad Lesy 
190 16 
Obálku označte slovy : „Výběrové řízení matrika“ 
Kontakt : 
telefon : 281012913 
e-mail : vladimir.saitz@praha21.cz 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu. 
 
V Praze dne 22.12.2015                                        
            Vladimír Saitz 
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EDITORIAL

Naše městská část vstupuje do nového roku bez sta-
rosty a radních. Není to úplně běžná situace, ale není 
důvod si zoufat. 

 Mějme radost z toho, co se podařilo za uplynulý rok. Do-
končili jsme projekty, které byly započaty v letech 2010 - 2014 
(ÚZ 12/15, str.6).
 Podařilo se zajistit finance na přístavbu Masarykovy zá-
kladní školy a její vybavení. Na jaře budeme pokračovat se 
stavbou v Hodkovské ulici. Přibyly také nové zastávky autobu-
su včetně stanoviště K+R – kiss and ride, kde rodiče mohou 
pohodlně nechat z auta vystoupit děti, když je vezou do školy, 
aniž by přitom museli zajíždět do ulic, sousedících se školou 
a znovu stát na semaforech při vyjíždění na hlavní.
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 Příští Zastupitelstvo zasedá 1.února, a tak si pře-
jme, aby z něho vzešla nová stabilní Rada městské 
části. Ve chvíli, kdy začne stabilně pracovat, nám 
jistě v nastávajícím roce „nadělí“ další dárky v po-
době vylepšování naší městské části a okolí našich 
domovů. Ať již bude v jakémkoliv složení, přejme jí, 
ve svém vlastním zájmu, mnoho úspěchů.
 Mnoho dobrého a osobních úspěchů přeji i kaž-
dému z Vás, milí újezďáci.
  Krásný nový rok!

Karla Jakob Čechová, 
pověřená výkonem funkce starosty
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AKTUALITY

Moje Druhanická

Výzva újezdským spolkům

Grantové programy  
pro rok 2016 jsou vyhlášeny

Stavba kanalizace na Starokolínské, 
provizorní úprava Druhanické   

Po vyslechnutí interpelace občanky 
Kučerové na jednání Zastupitelstva dne 
11.11.2015 a následně přečtení otevře-
ného dopisu p. starostovi v Otevřených 
novin(k)ách,  aby byl také jejich starostou, 
jsem si uvědomila, že toto jednání nemohu 
nechat bez odezvy, problematiku znám 
a je mojí povinností občany ve stručnosti 
seznámit se stavem věcí. Občanka Kuče-
rová a ti podepsaní pod dopisem bydlí 
v nové zástavbě na Blatově, kde mají veš-
keré sítě, chodníky, bezprašné komunikace 
a sadové úpravy. Nebydlí v Druhanické 
a ten krátký úsek je opravdu krkolomný, 
jezdím tudy na kole a je problém se dírám 
vyhnout. A co teprve auta.  Když se stavěly 
jejich rezidence, okolní stávající zástavba 
tím velmi trpěla, komunikace nezpevně-
né, prašné - i ta Druhanická je díky jejich 
výstavbě zničená, předtím to byla docela 
slušná (i když prašná) komunikace.  Sta-
vební materiál na stavby se nesnesl z nebe, 
ale vozil se právě po těch našich prašných 
komunikacích. Nenapadlo nás snažit se 
zastavit jejich stavby, byl to přirozený vývoj 
obce. Nechápu, kde se v nich vzala sobec-
kost, nepřejícnost a vlastně by se dalo říct 

i nenávist k občanům bydlícím v ulici Sta-
rokolínské, aby i oni měli tu vymoženost – 
kanalizaci v 21. století.  Tady se dostáváme 
do spojitosti kanalizace na Starokolínské 
a úprava byť provizorní, ale funkční v ulici 
Druhanické. Ono by se totiž po dobu vý-
stavby (plánovaný termín byl 16.5. – 30.10. 
2015) jezdilo osobními auty  právě krajem 
nové zástavby v ulici Ochozské a Druha-
nickou na Staroújezdskou. To ovšem naši 
noví přistěhovalí občané nesnesou, vyrobili 
petici proti objížďce, na Magistrátu zarazila 
občanka Kučerová svojí stížností provizorní 
opravu části ulice Druhanické jako vyhazo-
vání peněz, protože je na ulice Oplanská 
a Druhanická zpracována PD do trvalého 
povrchu, včetně stavebního povolení. Jejich 
výstavba je investicí Magistrátu a zatím 
nebyla tato stavba zařazena do realizace. 
A tak si naši občané bydlící na Starokolín-
ské mohou nechat o kanalizaci jenom zdát, 
díky našim novým přistěhovaným obča-
nům v nové zástavbě.

A tak prosím zastupitele a vedení obce, 
aby používali selský rozum při rozhodová-
ní priorit, co je pro naše občany důležité 
a prospěšné. 

Občanka Újezdu nad Lesy  
Blanka Exnerová

ÚMČ Praha 21 prosí všechny zástupce 
újezdských spolků a sdružení, aby se spojili 
s panem Zdeňkem Voříškem přes e-mailo-
vou adresu zdenek.vorisek@praha21.cz , 
kde by uvedli svoje aktuální nacionále (ad-
resu, spojení, jméno předsedy) a základní 
popis své činnosti. Městská část plánuje 
vytvořit databázi všech újezdských spolků 
a vytvořit odkaz na webových stránkách, 
kde by se přes administrátora zveřejňoval 
celoroční program a činnost všech spolků 
a sdružení. Jedná se o to, aby se činnost 
spolků navzájem koordinovala a aby 
termíny akcí spolu nekolidovaly. Dále, aby 

všichni mohli do tohoto odkazu nahlížet, 
navzájem spolu komunikovat a spolu-
pracovat, a tím aktuálně upravovat svoji 
činnost. Jako administrátor byl pověřen 
pan Zdeněk Voříšek, kterému bude na jeho 
e-mailovou adresu zasílán program činnos-
tí a akcí spolků a sdružení, a on ho bude 
pravidelně aktualizovat a podle požadavků 
spolků vkládat na web do aktualit oznáme-
ní o akci spolu s letáčky. 

Děkujeme za spolupráci.
Zdeněk Voříšek   

ÚMČ Praha 21, tel: 777 811 331     

Mé zpupné 
stesky čtete 
na tomto 
místě aspoň 

na nějakou dobu napo-
sledy. Připravili jsme pro 
vás dohromady devět čísel 
(včetně tohoto) a i když 
nezapírám, že to zejména 
ze začátku bylo dost ná-
ročné a udělal jsem také 
spoustu chyb, neskrom-
ně si myslím, že některá 
vydání, hlavně podzimní 
série, byla již poměrně 
povedená. A myslím si to 
o tomhle, posledním. Stojí 
za přečtení.
 Neodcházím s hořkostí 
nebo vztekem, konec-
konců, třeba se ještě na 
těchto stránkách někdy 
shledáme. Svému ná-
stupci přeji mnoho štěstí 
a především pevné nervy. 
A těm, kteří ho budou 
vybírat, schopnost pevně 
formulovat zadání a odva-
hu dopřát svému šéfre-
daktorovi svobodu.
 Závěrem bych chtěl 
poděkovat několika lidem, 
s nimiž mi bylo ctí a rados-
tí v Újezdě spolupracovat 
- panu tajemníku Saitzovi, 
paní Ponicové z úřadu, 
paní Danielové ze školy 
a muzea, paní Exnerové ze 
spolku zahrádkářů a paní 
Štrasmajrové z SPCCH.
 Politiky záměrně vyne-
chávám, nicméně jednoho 
si neodpustím - a i když 
se mnozí budou zlobit, 
rozhodně bych poděkoval 
i Zdeňkovi Růžičkovi.
 Vyvarujte se sedmi 
zelených trpaslíků a neo-
bávejte 
se vousa-
tých žen,

S přáním 
všeho 

dobrého

Váš
Vojtěch 

Varyš

Milí čtenáři,

Žádosti o grant je možno podávat od 14. ledna 
2016 do 13. března 2016 do podatelny ÚMČ Staro-
klánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy.
 Pravidla, žádost o grant a témata grantových 
programů naleznete na webu MČ www.praha21.cz
 Dne 11. ledna 2016 pořádáme od 17 hodin semi-
nář pro žadatele v zasedací místnosti ÚMČ Staroklá-
novická 260, Újezd nad Lesy.

Hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti všem 

Újezďákům v roce 2015.
Těšíme se na Vás  

v tělocvičně i na kurtu.

TJ Sokol Újezd nad Lesy



Vydávání Újezdského 
zpravodaje

BC Podmořský svět 
získalo zlatou medaili
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Kalendárium na leden

3. 1.            KAS zve na Chvalský zámek – „Pohádková 
výstava ze dřeva a keramiky“,“ Vánoční 
výstava Ivy Huttnerové“, od 14 hod. „Zaví-
rání vánoc se 3 králi a živými velbloudy“. 
Doprava MHD bus 261 v 11,49 hod. od 
Podrazských, vstupné nad 65 let  40 Kč, 
pokud bude skupina seniorů nad 10 
osob po 30 Kč, informace ve vývěsních 
skříňkách

7. 1.            od 15h SPCCH zve na přednášku  
„Ostrov věčného jara – Madeira“,  
Společenský sál Masarykovy ZŠ

12. 1.          SPCCH zve na vycházku: Výstava Slovanské 
Jesličky a výstava Budování státu, Veletržní 
palác. Sraz v 10h u kostela sv. Antonína 
na Strossmayerově náměstí, Praha 7.

11. 1.          od 17 hodin seminář pro žadatele grantů 
ÚMČ v zasedací místnosti ÚMČ Staroklá-
novická 260, Újezd nad Lesy 

20. 1.          od 14h, zápis, česko-anglická ZŠ a MŠ 
Victoria School, Slavětínská 82, Klánovice

21.-22. 1.   zápis do 1. tříd,  
Masarykova Základní škola

1. 2.            Jednání zastupitelstva MČ Praha 21, od 
17h, Divadelní sál Masarykovy ZŠ

K 31.12. 2015 vypršela výpovědní lhůta 
šéfredaktora ÚZ Vojtěcha Varyše, kte-
rý byl odvolán RMČ v říjnu. Rada MČ 
tehdy ke dni 31.12. odvolala i kompletní 
redakční radu. Dosud nebyl určen nový 
šéfredaktor ani vypsáno výběrové řízení, 
nebyla jmenována ani nová redakční 
rada. Zastupitelstvo dne 14.12. pověřilo 
přípravou dalších čísel ÚZ zastupitele 
MUDr. Jaroslava Jeníčka, CSc. (Svobod-
ní), s platností od 1.ledna 2016. Veškeré 
redakční adresy zůstávají v platnosti.

Vykonávání 
funkce starosty
Zastupitelstvo MČ Praha 21 na svých za-
sedáních 23.11. a 14.12. nezvolilo nového 
starostu ani novou radu. Funkci rady tak 
nadále vykonává zastupitelstvo. Výkonem 
funkce starostky byla do 14.12. pověřena 
Ing. Šárka Zátková (ANO), od 14.12. je 
tímto pověřena zastupitelka Karla Jakob 
Čechová (TOP09). Zastupitelstvo se zno-
vu sejde 1.12.

které se uskuteční 01. 02. 2016  
od 17:00 hod v Divadelním sále MZŠ

Program bude uveřejněn na úřední desce  
a na webových stránkách MČ Praha 21.  

Všichni jste srdečně zváni.

Vážení občané, srdečně Vás
zveme na

10. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21,

                                                                      Do Nového roku hodně pohody, 
                                                   šťastné náhody,žádné nehody, 
                                                         legrační příhody Vám přeje 
                                                                Sbor dobrovolných hasičů 

  
  

Dne 6.12.2015 se děti, které navštěvují Baby Centrum Podmořský 
Svět, zúčastnily soutěže v Úvalech. Nejdůležitějším cílem byla účast na 
soutěži a vyzkoušet si jaké to je, tancovat před publikem a porotou. 
Letos děti tancovaly skladbu, která nesla název „Malá autíčka“. Děti si 
na malinkou chvilenku zahrály na malé řidiče, kteří jezdily v překrásně 
barevných autíčkách. Děti sklidily veliký aplaus. Něktará autíčka začala 
plakat nebo netancovala.Ale co, největší úspěch byl, že takto malé 
děti (věkový průměr 3,5 roky) vůbec měly odvahu vstoupit na parket 
a tancovat.
 Tímto děkuji všem maminkám za pomoc a účast. Bez podpory a po-
moci rodičů by to nešlo. Největší gratulace patří především taneční-
kům. GRATULUJI děvčátka a jen tak dále.
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SENIOŘI

Vánoční dílna 2015

Klub aktivních seniorů:

Mikulášská zábava pro seniory 2015

V úterý 1. prosince 2015 se restaurace v polyfunkčním 
domu Level proměnila v dílnu tvořivosti, tentokrát na téma 
Vánoc. Tuto akci pořádal Odbor sociálních věcí, Komise 
sociální politiky a zdravotnictví a občanské sdružení Nepo-
seda. Svou šikovnost si přišli vyzkoušet nejen předškolní 
a školní děti, ale i dospělí a senioři. Vyráběli se zde vánoční 
svícínky, vyšívané ozdobičky ze skořápek vlašských ořechů, 
andílci z česané vlny, zdobili perníčky, vystřihovali papírové 
hvězdy a dekorovali ozdoby na stromeček a váleli svíčky ze 
včelí voskové plástve. Dílna voněla po medu, vládla vánoční 
atmosféra. Návštěvníci dílny si také mohli odnést vzorek 
domácího pečeného čaje s receptem. Bylo moc fajn odre-

agovat se od každodenních starostí, zastavit se ve shonu 
a vyrábět….. 
 Největší odměnou pro všechny organizátory byly rozzá-
řené obličeje dětí a spokojenost dospělých, kteří si z dílny 
odnášeli vlastnoručně vyrobené dekorace domů. Dílna se 
velice vydařila a těšíme se, až se znovu sejdeme při tvoření, 
tentokrát v dílně velikonoční.
 Do roku 2016 přejeme všem občanům hlavně pevné 
zdraví, štěstí, klid a spokojenost.

Za Komisi sociální politiky a zdravotnictví 
Bc. Radka Lipanovičová

Z ČINNOSTI KAS
14. listopadu jsme se zúčastnili 
v muzeu výstavy „Spolky a spolková 
činnost“. Výstava se vydařila a občané 
si uvědomili, kolik práce různé spolky 
pro své občany udělaly a nadále dělají.
 20.listopadu  jsme navštívili Státní 
operu a shlédli mimořádné dílo – 
operu Mefistofeles. Byl to skutečně 
mimořádný kulturní  zážitek.
 24.listopadu nás pozvaly děti z 1. 
Mateřské školy Čentická  na keramic-
kou dílnu. Dostali jsme prkénko, vále-
ček, párátka a keramickou hlínu a pod 
vedením dětí se pustili do práce. Za-
dání bylo podkova pro štěstí a svícen. 
Dílo se dařilo, buď zůstalo v přírodní 
hnědé, ale  děti se rozmáchly a cho-
pily se i barev. Odešli jsme s pocitem 
dobře vykonané práce. 
 27.listopadu  nám udělaly radost  
žáci  Masarykovy základní školy. Téma-
tem vystoupení bylo uvedení  minio-
pery Z. Svěráka a J.Uhlíře. Účinkoval 
pěvecký sbor Sovička i žáci, ale to už 
víte z článku v prosincovém čísle ÚZ.   
 28.listopadu  pro seniory uspořádal 
Místní úřad  a KAS taneční zábavu jako 
oslavu Mezinárodního dne seniorů.  

Zahájila pí zastupitelka Juřenová a pí 
Vojtová .Dobře jsme se pobavili, zatan-
čili si, pohodovali  a těšíme se na příští 
setkání.
 11.prosince jsme byli pozváni na 
besídku dětí 1. MŠ. Sál LEVEL byl plný 
dětí, rodičů, prarodičů. Byl i klaun 
a paní v kostýmu. Děti nám zazpívaly, 
zatančily a pak se krásně vyskotačily.
 12.prosince jsme se vydali na výlet 
na zámek Hrádek u Nechanic a do 
Hradce Králové.Bylo nás 66, jeli jsme 2 
autobusy. Zámek byl vánočně vyzdo-
ben, v každém sále byl  strom až do 
stropu a vždy ozdobami v jiné barvě 
a z přírodních  materiálů, jak bylo dří-

ve obvyklé. Milá paní průvodkyně 
nás zasvětila do výroby jednodu-
chých ozdob a inspirovala nás. 
Potom jsme obědvali v hotelu 
Černigov, který prý má být zbo-
řen. Odjeli jsme na Velké ná-
městí, kde naše členka pí Marie 
Podlipná nás seznámila s historií 
města, upozornila na význačné 
stavební památky - chrám sv. 
Ducha , Bílou věž , kde je zavěšen 
druhý největší  zvon v ČR  Au-
gustin. 26 seniorů vystoupalo po 

228 schodech až na ochoz Bílé věže, 
výhled po zlepšení počasí  do celého 
okolí byl úžasný. Pak jsme se přemístili 
na Masarykovo náměstí na vánoční 
trh. Výběr zboží, občerstvení i dárků 
byl bohatý, prostě „ode všeho všech-
no“. Návštěvnost bohatá, mnoho lidí, 
kočárků i pejsků a všichni si to užívali. 
Na druhém břehu Labe jsme sledovali 
přípravu večerního běhu „Kapka nadě-
je“. Občané Hradce se sešli v hojném 
počtu a při našem odjezdu bylo už 
přiděleno startovní číslo 582.
 Zájezd jsme si užili a naladili se na 
vánoční atmosféru.

Helena Vojtová, KAS

V sobotu 28. listopadu 2015 se v po-
lyfunkčním domě Level uskutečnila 
Mikulášská zábava pro seniory. Tuto 
akci pořádal Klub aktivních seniorů 
společně s Odborem sociálních věcí, 
Odborem občansko-správním a Ko-
misí sociální politiky a zdravotnictví za 
finanční podpory MČ Praha 21. 
 Úvodní řečí zahájila odpoledne 
předsedkyně Klubu aktivních seniorů 
paní Vojtová a zastupitelka paní Vladi-

míra Juřenová. Obě dámy přítomné 
mile přivítaly a popřály jim hezkou 
zábavu. Následovalo vystoupení 
malé dívčí formace Sparkles z klubu 
akrobatického rokenrolu Silueta 
Praha. Všichni jsme obdivovali 
mrštnost, rychlost a energii děvčá-
tek.
 Pak už vyhrávala k tanci a posle-
chu živá hudba kapely „Jam Band“. 
Senioři měli přichystané bohaté 

pohoštění a malé dárečky od sponzo-
rů, které určitě každého potěšily. 
 Bylo to krásné, vydařené odpoled-
ne. Zatančit si, posedět a poveselit se 
s přáteli přišlo asi 140 seniorů. 
 Děkujeme všem, kteří pomáhali 
tuto akci zajistit, a těšíme se na další 
společná setkání v roce 2016. 

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí 
Odboru sociálních věcí



Silný hudební zážitek s Mefistofelem
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20. 11. navštívila skupinka újezdských 
seniorů z KAS operu Mefistofeles, 
uváděnou ve Státní opeře. Její skla-
datel a zároveň libretista Arrigo Boito 
se inspiroval Goethovým Faustem, 
přesto ji primárně nevěnoval Faustovi. 
Díky tomu jsme mohli operu prožít 
jako představení Mefistofela, který je  

schopný (všeho). Kdo by - obdobně 
jako Faust - nepodlehl světu iluzí, 
když slouží jeho touze? Být slavný, 
být stále mladý, krásný, být mocný 
… Ale nakonec  vždy přichází oka-
mžik, kdy každý z nás musí vydat 
počet ze svých činů. Titulní role 
Mefistofela patří mezi nejnáročněj-

ší v celé basové operní literatuře. Je 
na jednu stranu vokálně a dramaticky 
obtížná, ale stejnou měrou přitažlivá 
a mnohotvárná. Pro nás to byl silný 
hudební zážitek, ozvláštněný filozofic-
kými tématy.

Dana Kovanicová, KAS

Pronájem prostor (44 m2) v areálu zdravotnic-
kého střediska na sídlišti Rohožník 
Městská část Praha 21 nabízí 
k pronájmu prostory se sa-
mostatným vchodem v areálu 
zdravotnického střediska na 
Rohožníku. V přízemí se jedná 
o místnost o výměře 26,2 m2, 
kterou si původní nájemce 
rozdělil na předsíň, skládek, 
kancelář, kuchyňku a WC. 
Samostatným schodištěm je 
vstup do 2. N. P., místnosti 
o výměře 17,8 m2.

Měsíční nájemné k jednání: 
9.600,- Kč + energie.
Pokud se sejde více nabídek, dá RMČ přednost těm, 
které budou mít souvislost se zdravotnickými službami.

Informace: Lucie Nedomlelová,  
tel: 281 012 958, 
e-mail: lucie.nedomlelova@ 
praha21.cz

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level 

(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300 

 

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory sálu se 
zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic Staroújezdská a 
Starokolínská. Možnost pronájmu i baru (97,5m2).  

Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. (min. 3 hodiny)  

 

 

 

 

Cena pronájmu baru: 100 Kč – 3000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. 

 

 

 

 

 

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, e-mail: 
lucie.nedomlelova@praha21.cz 

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level 

(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300 

 

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory sálu se 
zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic Staroújezdská a 
Starokolínská. Možnost pronájmu i baru (97,5m2).  

Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. (min. 3 hodiny)  

 

 

 

 

Cena pronájmu baru: 100 Kč – 3000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. 

 

 

 

 

 

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, e-mail: 
lucie.nedomlelova@praha21.cz 

Městská část Praha 21 
nabízí k pronájmům 

prostory sálu se zázemím 
v polyfunkčním domě na 
rohu ulic Staroújezdská 

a Starokolínská. Možnost 
pronájmu i baru (97,5m2).

Cena pronájmu sálu:  
400 Kč – 5000 Kč + DPH 

podle typu a délky trvání 
akce. (min. 3 hodiny)

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level
(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300

Cena pronájmu 
baru:  

100 Kč – 3000 Kč + 
DPH podle typu a dél-

ky trvání akce.

Informace: Lucie 
Nedomlelová, tel: 281 

012 958, 
e-mail: lucie.nedom-

lelova@ 
praha21.cz

RENČÍN
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Mikulášská zábava pro děti

Úspěch žáků Masarykovy 
školy v Logické olympiádě

Tentokrát proběhla v Café Útes z iniciativy energické 
újezdské mámy Michaely Skalníkové, která v roli jedné ze 
Sněhových víl připravila pro děti krásný program plný tance 
a zábavy, včetně sněhové bitvy mezi čertíky a anděly.
 Pro ty děti, které zrovna netancovaly, byly připraveny 
výtvarné dílničky, kde si mohly vytvořit vánoční ozdoby, 
nazdobit perníky a oživit papírové modely. Na zájemce, pře-
kvapivě z řad maminek, čekal šikovný čert a jeho Čertovo 
malování na obličej. Pro malé i velké byl připraven Andělský 
bufet s vybranými a originálními specialitami jako Čertův 
jazyk, Andělské oko či Mikulášovi brýle. Velké poděkování 
nejen za pomoc s organizací a poskytnutím prostor, ale 
hlavně za skvělý palačinkový bar „Naplň si sám“, patří Café 
Útes. V 17,15 napětí v sále vrcholilo a za recitace básničky, 
kterou jsme se naučili na uvítanou, vstoupili do sálu Miku-
láš, Anděl a Čert Dobročert, kteří každé dítko vyzpovídali 
a obdarovali pozornostmi, které poskytli obchodníci z ná-

městí, lékárna Blatov a Jinohrátky. Na slavnostní atmosféře 
a sebevědomí Mikuláše a Anděla neubral nic ani fakt, že 
nám těsně před akcí zmizel (byl odcizen?) kostým Anděla. 
 Tato akce by nemohla vzniknout bez nadšené podpory 
újezdských žen, Ivy Taške, Martiny Podolkové a Evy Danielo-
vé, kterým patří díky za jejich zkušenosti z předešlých akcí, 
za rady a zapůjčení kostýmů, rekvizit a výzdoby. Neoceni-
telná byla pomoc Marušky Bartejsové, která se podílela na 
přípravách a zajistila profesionální trojici Mikuláše, Anděla 
a Čerta. Po technické stránce nám vypomohl Zdeněk Vo-
říšek, správce ZŠ, zapůjčením mikrofonů a p. farář Ondřej 
Salvet zapůjčením zesilovače. Díky patří i zástupcům úřadu 
MČ za propagaci akce. 
 I když přípravy byly časově náročné, nadšení v očích dětí 
i dospělých stálo za to a snad se vrhneme do další Mikuláš-
ské se stejnou vervou i v příštím roce.

-red-

Dva žáci Masarykovy ZŠ se probo-
jovali do celostátního finále Logické 
olympiády na Pražském hradě - Matěj 
Jirsa obsadil skvělé 19. místo a Ga-
briela Ottová  výborné 43. místo - 
z celkového počtu 65 finalistů z celé 
ČR (v soutěži bylo registrováno 58 
265 soutěžících z 2 909 škol celé ČR). 
Poděkování patří  vedoucí skupiny 
„Hlavičky“ Mgr. Boženě Křemenové, 
třídní učitelce Mgr. Evě Lukešové 
(V.C) a rodičům obou účastníků. Více 
informací lze nalézt na oficiálních 
stránkách Logické olympiády - www.
logickaolympiada.cz

Sněhuláci v zimě hrají sněhové divadelní představení. (Leden ze školního kalendáře)

Masarykova základní škola 
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

 

 
 
 
 
 

ZÁPIS 
S KRTEČKEM 

A JEHO KAMARÁDY 
se bude konat ve čtvrtek 21.1.2016 a v pátek 22.1.2016 od 14 do 18 hodin 

v budově I. stupně Masarykovy ZŠ v parku – Staroklánovická 230 
 

Podmínka přijetí 
S ohledem na kapacitu školy budou pro školní rok 2016/2017 
přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Újezdě nad Lesy 

 

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, OP zákonného zástupce          
 

Bližší informace: Mgr. Vladana Vacková, tel. 281 045 311, vackova@zspolesna.cz 
 

Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, ředitelka školy 
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Zatímco rodiče sháněli dárky, pekli cukroví  
a uklízeli, děti z újezdského skautského  
střediska se nenudily. 

Na Vánoce jsme se začali chystat již první adventní 
neděli, kdy jsme celé odpoledne s oddílem Kasiopeja vy-
ráběli adventní věnce a kalendáře. Věnce z chvojí nebylo 
těžké s trochou pomoci starších kamarádek ozdobit, ale 
adventní kalendář z ruliček od toaletního papíru nám 
dal hodně zabrat. Naplánované jsme měli jít také na 
rozsvěcení vánočního stromu u školy, ale zabrali jsme se 
do práce natolik, že jsme to nestihli. 
 Na začátku prosince se nám naskytla jedinečná příle-
žitost zúčastnit se předpremiéry nové vánoční pohádky 
České televize „Korunní princ“. Po promítání filmu sál 
navštívili herci v pohádkových kostýmech a dětem roz-
dávali autogramy. Pro ně, to byl velký zážitek a dlouho 
ještě o pohádce na schůzkách mluvily. 
 Třetí adventní neděli oddíl Kasiopeja také věnoval 
předvánoční tvořivé dílničce. Vyráběli jsme svícny ze 
zavařovacích sklenic pro Betlémské světlo a zdobili per-
níčky, také jsme si zahráli i pár veselých her. 
 Chlapecký oddíl Štěňata si pro rodiče a kamarády 
připravil v polovině prosince Vánoční besídku. Klubovny 
se rozezněli vánočními koledami a jinými písněmi, které 
vlčata nacvičila. Své schopnosti předvedli i mladí recitá-
toři a přednesli několik básniček. Na závěr si děti s rodiči 
zazpívaly starou eskymáckou píseň „ Haou, bílou plání“. 
 Heslem českých skautů je „Buď připraven!“ a abychom 
i my byli připraveni někomu v nouzi pomoci, věnovali 
jsme se před Vánocemi zdravovědě a první pomoci. 
Ukazovali jsme si nejen jak vyndat správně klíště, ale i jak 
zavolat záchrannou služku. Děti si zkusily interaktivní vý-
ukovou hru první pomoci, ve které se ve skupince snažily 
zachránit život nemocným postavám ve hře. 

Uzávěrka tohoto čísla Újezdského zpravodaje přišla 
v prosinci ještě před dalšími 2 velkými akcemi střediska. 
Poslední adventní víkend stráví děti na Vánoční výpravě 
v Hradci Králové, kde mimo jiné společně uspořádají 
štědrovečerní večeři a rozdají si malé dárečky. Očekává-
me účast až 50 dětí. Doufáme, že jim bude přát počasí 
a výprava se vydaří.
 Druhou větší akcí je „Betlémské světlo“. Den před 
Štědrým dnem jsme jej pro Vás pořádali již po páté. Je to 
setkání, kde si děti, rodiče, sousedé a kamarádi zazpívají 

Bohatý adventní program ve středisku Douglaska
koledy a v lucerničce si odnesou domů plamínek, který přices-
toval až z Betléma. Tři naši zástupci se 18. prosince chystají na 
předávání betlémského světla do katedrály svatého Víta. 

Víme, že děti potřebují zájmovou aktivitu po celý rok a věříme, 
že se nám pro ně podaří udržet bohatou nabídku programu. 
Zima ve středisku bývá spíše o tvořivých dílničkách, společen-
ských akcích, kratších výletech, ale třeba si letos i společně 
zasáňkujeme. Už nyní se všichni těšíme na jaro, kdy budeme 
moci vyrazit na pořádný výlet do přírody. 

MUDr. Lucie Kurelová



Většina  chemických příprav-
ků používaných k ochraně 
rostlin je škodlivá. Po aplikaci 
se některé z nich v rostlinách 

i půdě pomalu rozkládají, dlouho se 
udržují v přírodním prostředí a stávají 
se součástí potravinového řetězce. 
S hubením škodlivého hmyzu větši-
nou hubíme i hmyz užitečný a tím je 
narušena přírodní rovnováha. Časem 
si choroby i škůdci zvykají na chemic-
ké přípravky , které pak ztrácí svoji 
účinnost. Proto chemický průmysl 
vyvíjí stále nové přípravky. Některé 
chemikálie narušují fyziologické pro-
cesy v rostlinách a tím omezují jejich 
výkonnost. 

PREVENCE:
Abychom nemuseli používat tolik 
chemických přípravků je zde několik 
rad,  jak mnohým chorobám a škůd-
cům předcházet. Pěstujeme odrůdy 
rezistentní nebo alespoň tolerantní. 
U jádrovin proti strupovitosti, u jabloní 
proti padlí, u švestek a ostatních slivo-
ní vůči šárce, u rybízu proti antraknóze 
a rzi vejmutovkové, u angreštu vůči 
hnědému – americkému padlí a u ja-
hodníku proti hnilobě plodů. 

DALŠÍ OPATŘENÍ:
   správná volba stanoviště pro kon-

krétní druhy rostlin, 
   dostatek světla, které chybí v pře-

houstlých korunách a výsadbách,
   správné obdělávání půdy a hnojení 

rostlin, hlavně nepřehnojování dusí-
katými hnojivy

   vydatná zálivka v období déle trva-
jícího sucha brání rozvoji svilušek, 
mšic, dřepčíků a padlí.

MECHANICKÁ OBRANA:
Během vegetačního klidu likvidujeme 
suché, nemocné, přestárlé a pře-
houstlé stromy. Z větví odstraňujeme 
mumifikované plody a housenční 

hnízda, kolonie mšic, a konce výhonů 
napadené padlím.  
 Do korun zavěšujeme bílé lepové 
lapače na pilatky a žluté na vrtuli třeš-
ňovou.
 Do sklenic s pivem lapáme vosy, 
které poškozují zrající ovoce a infikují 
je zárodky moniliové choroby.
 Nahnilé ovoce sklepáváme včas 
z větví, sbíráme pod stromy  a odhazu-
jeme do sanačních jam, kde je posy-
páváme prachovým páleným vápnem 
a zemí.
 Na kmeny stromů upevňujeme na 
podzim lepové pásy, které zabraňují 
samičkám píďalek přístup do korun 
k nakladení vajíček.
 Kmeny mladších stromů opat-
řujeme chrániči proti ohryzu zvěří 
a proti praskání kůry při extrémních 
teplotních změnách mezi dnem a nocí 
koncem zimy a v předjaří.   
 Slimáky lapáme do nádobek s pi-
vem, hryzce do pastí. Sbíráme a ničí-
me brouky, vajíčka a larvy mandelinky 
bramborové.
 Bílou netkanou textilií chráníme 
mrkev před pochmurnatkou, košťálo-
vou zeleninu proti dřepčíkům, květil-
kám, ranou zeleninu proti poškození 
mrazem. Zrající jahody podkládáme 
posečenou trávou, nakrátko pořeza-
nou slámou, pásy folie apod.

BIOLOGICKÁ OCHRANA:
Při ní využíváme schopnosti přírody, 
aby se sama bránila proti přemnožení 
různých škůdců. Vyvěšujeme budky 
pro užitečné ptactvo a v době zimní 
nouze je přikrmujeme. V zahradě 
chráníme užitečné živočichy – ježky, 
ještěrky, žáby, rejsky – ti se velmi 
podobají malým myškám, slunéčka 
sedmitečná, střevlíky a zlatoočky. Pro 
ptáky hnízdící v křovinách vysazujeme 
vhodné druhy, jestliže v blízkém okolí 
nerostou divoce. Stačí také, když na 1 
– 2 stromech uděláme z neopadavého 

chvojí nebo jalovcových větví hnízdní 
kapsu.
 V poslední době se stále více 
používají přípravky na bázi mikroorga-
nismů – biogens. Jsou to různé druhy 
dravých roztočů, ploštic, slunéček, 
parazitické hlístice a jiné. Používají se 
hlavně ve sklenících, zimních zahra-
dách proti sviluškám, třásněnkám, 
molicím, slimákům, roztočům na révě 
vinné apod.
 
CHEMIE: 
Budeme-li racionálně uplatňovat výše 
uvedené způsoby preventivní, mecha-
nické a biologické ochrany podaří se 
nám škůdce udržet v únosných me-
zích. Pokud se, ale za mimořádných , 
hlavně klimatických podmínek (dlouhé 
sucho nebo mokro) příliš rozmnoží, 
teprve pak přistoupíme k razantní 
chemické ochraně. Vždy s ní zachází-
me velmi opatrně.

PRAVIDLA:
Po správném určení choroby nebo 
škůdce použijeme nejvhodnější pří-
pravek s vysokou účinností, nízkou 
zdravotní a ekologickou škodlivostí 
a krátkou ochrannou lhůtou a tole-
rantní vůči užitečnému hmyzu.
Přípravek použijeme ve správné 
koncentraci a v době, kdy je  ošet-
ření nejpotřebnější. Nepoužíváme 
přípravky s prošlou účinností – 
zpravidla dva roky od data výroby. 
Při ošetření používáme ochranné 
prostředky a dodržujeme hygienické 
zásady.   
 Zelenina i ovoce s označení bio 
jsou několikanásobně dražší a při-
tom při správném postupu si může-
me takovou zdravou zeleninu i ovoce 
vypěstovat. Není třeba tak pohledné 
a veliké, ale zato zdravější.

SADBOVÉ BRAMBORY
Uzávěrka pro objednávku sadbových 
brambor je 15.ledna, když píši tyto 
řádky, nevím, jaká je situace u doda-
vatele, ale přesto pokud máte ještě 
zájem, objednávejte na telefonních 
číslech:

př. Mach Petr 606 190 402
př. Exnerová Blanka 281 971 101

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy  
Blanka Exnerová 
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ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádka v lednu
Vážení čtenáři, přátelé, zahrádkáři, vítám Vás všechny 
v Novém roce 2016 u povídání o zahrádce. Pro leden platí 
pranostika „Leden studený, duben zelený“. Během roků, co 
píšeme tyto řádky, jsme napsali mnoho rad a pro měsíc 
leden jsou rady pouze teoretické, bude dnešní téma „Ekolo-
gická zahrada“ a tím se přiblížíme i bio zelenině či ovoci. 
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VČELAŘI

Seriál o medu (9) Propolis – pokračování

ZÍSKÁVÁNÍ PROPOLISU Z ÚLU
Získávání propolisu je poměrně titěr-
ná práce. Včela propolisem převážně 
tmelí různé mezery v úlu do velikosti 
zhruba 5 mm či lepí části úlu k sobě. 
Jednou z častých cest, jak se k propo-
lisu dostat (bez použití dalšího náčiní) 
je seškrabovat tupou špachtlí z takto 
zalepených částí. Nejčastějším a také 
nejvydatnějším zdrojem jsou rámečky, 
které včely pevně lepí k úlu.
 Při cíleném sběru propolisu vkládá 
včelař do úlu různé mřížky či rošty, 
které jsou opatřené otvory vhodné 
velikosti. To motivuje včely k zatmelení 
a zároveň lze takový přípravek z úlu 
rychle a jednoduše vyjmout. Následně 
se takový rošt dá zmrazit a propolis se 

z něj vyláme a vydrolí. Takto získaný 
propolis je zpravidla velmi kvalitní 
a čistý. 
 Zatmelení takové mřížky může 
trvat několik týdnů i celou sezónu. 
Produkce propolisu závisí na mnoha 
faktorech. Kromě síly včelstva a výsky-
tu propolisu v přírodě je nezanedba-
telným faktorem i genetická dispozice 
včelstva k tmelení. Avšak i při přízni-
vých podmínkách nebývá produkce 
propolisu ve včelstvu vyšší než 100 g 
na včelstvo a sezónu.

VYUŽITÍ PROPOLISU
Propolis můžeme s úspěchem využít 
v domácnosti pro jeho antivirové, 
antibakteriální a antibiotické účinky. 
Velmi časté je použití na kožní potí-
že (ekzémy) nebo v dutině ústní při 
zánětu dásní. 
 Nejznámější a patrně také nej-
častější způsob využití propolisu 
v domácnosti je propolisová tinktura. 
Její výroba je poměrně jednoduchá. 
Tinktura vznikne smícháním požado-
vaného množství nadrceného propo-
lisu s alkoholem vyšší koncentrace. 
Jako ideální se jeví 70% alkohol. Různé 
zdroje uvádí různý poměr propolisu 
a lihu. Obvykle je však používaný po-
měr jeden díl propolisu na 2 až 3 díly 
lihu. Takto připravený roztok necháme 

několik dní (za občasného promíchání) 
macerovat a přefiltrujeme. Získáme 
hnědou až rubínově červenou teku-
tinu, kterou je možné využit k zevní 
aplikaci.
 Dalším častým způsobem aplikace 
propolisu je použití v masti. Mast 
se vyrábí zpravidla z tinktury, která 
se smíchá s vhodným masťovým 
základem. V domácích podmínkách 
můžeme využít vepřové sádlo nebo 
lékárenskou vazelínu. Do rozpuš-
těného základu vmícháme tinkturu 
podle požadované koncentrace a ne-
cháme opět ztuhnout. Mast můžeme 
využít při popáleninách, vyrážkách 
apod.
 Před aplikací propolisu je potřeba 
dbát zvýšené pozornosti případné 
alergie. Alergii ověříme tak, že propo-
lis aplikujeme v malém množství na 
citlivější místo na pokožce a kontro-
lujeme, zda-li nedochází k zarudnutí 
nebo svědění.

KDE SEHNAT PROPOLIS
Kromě propolisu od včelaře je možné 
surový propolis zakoupit zpravidla 
v prodejně včelařských potřeb. Na 
stejném místě je často k mání i již ho-
tová propolisová tinktura nebo masti. 

Autor: Ing. Richard Těhník

V minulém díle jsme se 
věnovali dalšímu včelímu 
produktu – propolisu. Do-
zvěděli jsme se, kde jej včely 
sbírají a k čemu jej využívají. 
V tomto díle se zaměříme na 
to, jak propolis od včel získá-
vá včelař a jak můžeme jeho 
příznivé účinky využít my.

Ať vaše  
šťastná hvězda svítí  

po celý rok 2016.



SpolekSpolupráce jako sociální inter-
akce směřující ke společnému 
cíli je základním kamenem 
každého úspěšného projektu. 

V Autobusu jsme se v lednu letošní-
ho roku pustili s partou mladých lidí 
z Újezda nad Lesy do projektu CO TĚ 
SEJŘÍ.
 Na začátku byla náhoda, přesněji 
dobrá spolupráce, která provázela celý 
proces. Ta se pak osvědčila zejména 
v krizových chvílích. V těch se díky za-
pojení celé organizace podařilo vyřešit 
i na první pohled nevyřešitelné.

JAK TO ZAČALO…
Bylo, nebylo… Jednoho lednového ve-
čera přišel terénní pracovník Martin 
do sdílené kanceláře týmu Autobus 
se slovy, že potkal skupinku starších 
kluků, kteří mají sen si postavit drá-
hu, kde by mohli jezdit a skákat na 
kolech. Začala jsem jásat nadšením, 
Martin ale vypadal zarmouceně. Když 
jsem se ho ptala, co se děje, odvětil 
sklesle, že by kluci potřebovali dvacet 
tisíc na stavbu překážek. Pokud 
pracujete v sociální oblasti, peníze 
jsou častým a ožehavým tématem. 
Nejednou se vám stane, že po vás 
někdo chce větší či menší obnos pe-
něz na to či ono s vidinou, že vezme-
te kouzelnou hůlku a začnete konat. 
Nemožné na počkání, zázraky do tří 
dnů! Tentokrát však zasáhla shoda 
příznivých okolností v podobě pro-
jektu, který nabízel mladým lidem 
možnost změnit své okolí k lepšímu 
a cílová částka nebyla o nic menší, 
než kýžených dvacet tisíc.

CO BYLO DÁL?
Do odeslání projektu zbývalo něko-
lik desítek minut, adrenalin stoupal. 
S jedním okem upřeným na hodiny 
a s druhým na monitor počítače jsme 
netrpělivě vyčkávali, až na pracovním 
emailu zabliká nová zpráva od Kryš-
tofa, jezdce tělem a duší a patrona 
projektu z řad Újezďáků. Za pět minut 
dvanáct jsme projekt poslali a čekali, 
jestli uspějeme. Výsledek na sebe 
nenechal dlouho čekat. Uspěli jsme 
a veselí nebralo konce.

JDEME NA TO!
Stavba pomalu začala ruku v ruce 
s mírnou zimou. Kluci vyklízeli pro-
stor, přiváželi za pomoci otce jednoho 
z nich hlínu, kreslili plány a návrhy, jak 
by konečná stavba měla vypadat. Na 
první pohled by se mohlo zdát, že na-

hrnout hlínu na hromadu, není žádná 
velká věda, filozofie dirtu je však mno-
hem složitější. Dirty totiž nejsou jen 
kopce navršené hlíny, jednotlivé skoky 
je nutné přesně upravit, vypočítat 
a vyměřit jejich sklon tak, aby se jezdci 
při rozjezdu a dopadu nezranili. Je 
proto nutné při jejich stavbě postupo-
vat pomalu a opatrně pod dohledem 
někoho zkušeného, který v pravi-
delných intervalech provádí přesná 
měření úhlů jednotlivých ploch.

PŘICHÁZEJÍ POTÍŽE!
Při stavbě se postupně se objevilo ně-
kolik zádrhelů. Vzhledem k poloze drá-
hy v těsné blízkosti trati Praha-Kolín se 
jako největší problém ukázalo chování 
zaměstnanců Českých drah, kteří při 
stavbě protihlukové stěny nedbali fak-
tu, že stavba probíhá na soukromém 
pozemku, přes trať vjížděli těžkou 
technikou, a tak ji poškozovali. Po ně-
kolika snahách o domluvu, konflikt vy-
eskalovat do širších rozměrů a situace 
se tím uzavřela. Ani místní podnikavci 
přivážející pod rouškou tmy na stavbu 
pytle se stavebním odpadem, situaci 
příliš neprospěli.

STIHNEME TO?!
Začátkem května začalo být aktuální 
téma stavby dřevěné konstrukce – 
rozjezdu, která měla být financována 
právě z peněz projektu. Kluci si na tuto 
stavbu sehnali architekta z Norska, 
který byl v České republice jen na urči-
tou velmi omezenou dobu. Vzhledem 
k přetrvávajícímu nepříznivému počasí 
se termín stavby nájezdu musel něko-
likrát posunout a několik víkendů po 
sobě se úpravy kvůli vytrvalému dešti 
nepohnuly ani o píď. Blížil se termín, 
do kdy měl být projekt hotový, a hro-
zilo, že ho kluci nestihnout dostavět 
včas.

DEN D
V našem případě středa. Den začal 
velmi klidně a nenápadně tím, že jsme 
byli s kolegou Kubou na kurzu Mo-
tivačních rozhovorů. V tom se ozval 
Kryštof s tím, že architekt přijede o ví-
kendu do Čech a je nutné sehnat do 
té doby dřevo, na které nemají peníze. 
O pauzách, které někteří kolegové z ji-
ných organizací vyplnili pokuřováním 

na balkóně, jsme horlivě telefonovali 
na různá místa – na pilu, zda je možná 
platba na fakturu, vedoucí našeho Au-
tobusu, která žádost tlumočila vyšším 
místům a vzápětí volala zpět s dobrou 
zprávou, že peníze máme a že je ve-
dení pošle druhý den v zapečetěném 
kufříku i s odborným doprovodem 
kolegou Mirkem, který zároveň na ná-
kup dřeva dohlédne okem odborníka. 
Oddechli jsme si, zbývalo jen dořešit, 
kdy a kde se skupina s krycím názvem 
Dřevo ve složení terénní pracovník Ku-
ba, odborný dozor Mirek, Kryštof a je-
ho starší kamarád sejdou, aby vyrazili 
nákup provést.

SPANILÁ JÍZDA KABRIOLETEM
Druhého dne se jednotka sešla na ko-
nečné zastávce autobusu na kraji obce 
a společně se vydala vozem pro dřevo. 
Po cestě zpátky čekala posádku vozu 
nemilá technická závada znemožňující 
jízdu, díky níž se trasa Úvaly-Újezd 
nad Lesy, která obvykle trvá několik 
málo minut, protáhla na bezmála dvě 
hodiny. Naštěstí se podařilo sehnat 
náhradní vozidlo, a tak bylo čekání 
nakonec korunováno spanilou jízdou 
v kabrioletu staršího bratra jednoho 
ze zúčastněných.

JE TO TAM!
Následující víkend již proběhla stav-
ba podle plánu, jeřábem se podařilo 
ukotvit již smontovaný rozjezd a bě-
hem léta dokončit zbylou fyzickou 
práci. Veškerá námaha a výsledek 
byl zdokumentován v padesáti mi-
nutovém snímku, který spatří světlo 
světa v průběhu listopadu. Takže 
až příště pojedete vlakem z Prahy 
do Úval, nezapomeňte si sednout 
k okénku vpravo ve směru jízdy. Až 
minete ceduli s označením Běchovi-
ce-střed začněte hlavu pomalu otá-
čet doprava, kde se vám po chvilce 
rozprostře pohled na dráhu plnou 
skoků a sjezdů, kterou vytvořili spo-
lečnými silami mladí lidé z Újezda 
nad Lesy, za což jim patří náš velký 
obdiv. Nejen jim, ale také našim 
neposedným kolegům, kteří stáli 
za námi a pomohli nám překonat 
všechny nástrahy projektu. Klobouk 
dolů, dobrá práce.

Autorka: Karolína
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SPOLKY

Jak jsme v Újezdě nad Lesy pomohli postavit dirty…
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Střípky z 9.jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
konaného dne 14. 12. 2015

Újezdský zpravodaj – příprava dalších čísel do jmenová-
ní nového šéfredaktora
K přípravě únorového čísla byli navrženi pan Duchek a pan 
Jeníček. Oba návrh přijali. Hlasováním zastupitelé rozhodli 
o tom, že únorové číslo bude připravovat pan Jeníček. 

Zastupitelstvo SCHVÁLILO:
Žádost MZŠ Polesná o přesun z rezervního do investič-
ního fondu
Na základě zákona č. 250/2000 § 30 (4) o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů MZŠ Polesná ve své žádosti 
předložila návrh na přesun částky 676.461,39 Kč ze svého 
rezervního fondu do investičního fondu, tak aby mohlo 
dojít ke správnému zaúčtování vystavených faktur za již 
provedené práce v budově Polesná. V návaznosti na to se 
bude připravovat úprava zřizovací listiny příspěvkové orga-
nizace MZŠ Polesná a úprava směrnice pro zřízené příspěv-
kové organizace.

Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1.- 3.čtvrtletí 2015.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21na rok 2016 
vč. hospodaření v období rozpočtového provizoria.

Žádost 1. MŠ Čentická o přesun částky 20.000,- Kč z účtu 
energie na účet drobný hmotný dlouhodobý majetek

Žádost MŠ Sluníčko o schválení rozpočtového opatření 
– přesun z účtu drobný hmotný dlouhodobý majetek na 
účet odpisů v rámci rozpočtu bez navýšení příspěvku 
z MČ. Vzhledem k tomu, že se jedná o částky přesahující 
10% rozpočtové položky, je nutné schválení zřizovatelem.

Finanční příspěvek 10.000,-Kč  na realizaci koncertu 
Ireny Budweiserové

Prodloužení nájemních smluv na byty č.673/6 a 1612/17

Návrhy odměn ředitelkám MŠ za oblast pedagogickou 
a řídící ve školním roce 2014/15
Omezení a přerušení provozu v MŠ zřizovaných MČ Pra-
ha 21 o vánočních prázdninách od 23.12. do 31.12.2015

Zastupitelstvo NESCHVÁLILO:
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti pro společnost G- Reality, s.r.o.
Společnost G- Reality žádá o uložení inženýrských sítí v ulici 
Bělušické parc. č. 943/1 a 943/6 v k.ú. Újezd nad Lesy, 
pozemky jsou ve svěřené správě MČ Praha 21. Jedná se 
o inženýrské sítě pro výstavbu bytového domu na pozemku 

parc.č 957 v k.ú. Újezd nad Lesy, Společnost G-Reality s.r.o. 
má záměr vystavět na předmětném pozemku bytový dům. 
Záměr na výstavbu bytového domu o 12 jednotkách byl 
předložen na 2. jednání Komise územního rozvoje (KÚR). 
KÚR se záměrem nesouhlasila a doporučila stavebníkovi jej 
přehodnotit. Stavebník přes doporučení komise podal ke 
stavebnímu úřadu MČ Praha 21 žádost o vydání územního 
rozhodnutí na umístění bytového domu o 18 bytových jed-
notkách a 20 parkovacích státní. V reakci na podání žádosti 
stavebníka o vydání územního rozhodnutí na umístění 
bytového domu, KÚR opětovně záměr projednala a odsou-
hlasila zaslání nesouhlasného stanoviska MČ Praha 21. 

Zastupitelstvo pověřilo výkonem funkce sta-
rosty pí Jakob Čechovou. Tuto funkci bude 
zastávat do konání dalšího zastupitelstva, tj. 
do 1. 2. 2016.

INZERCE
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Zaměřeno na životní prostředí
leden 2016

SBĚRNÝ DVŮR LIKVIDACE VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ

JSME V ČESKÉ  
KNIZE REKORDŮ

Spolek Pražské matky ve spolupráci 
s hlavním městem Prahou vyhlásí 7. 1. 
nový ročník programu Bezpečné cesty 
do školy. V minulých letech byl úspěšně 
realizován na více než třech desítkách 
pražských škol, u většiny z nich vedl 
k úspěšné realizaci dopravních opatření 
pro větší bezpečnost v okolí zapojených 
škol. Program je založen na aktivním 
zapojení dětí a spolupráci školy s rodiči, 
dětmi, místní samosprávou i dopravní-
mi odborníky. Výstupem programu je 
dopravní zmapování okolí školy analýza 
dopravních preferencí žáků, rodičů i za-
městnanců a návazná dopravně inženýr-
ská studie navrhující vhodnou úpravu 
nebezpečných míst.

CÍLEM PROGRAMU JE:
1. Zvýšení dopravní  
bezpečnosti v okolí škol

Vyhlášení programu Bezpečné cesty do školy pro rok 2016

Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/
Praha 9 – Běchovice, tel: 602 202 191  

Zimní provozní doba: 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod          
So 8:30 – 15:00 hod

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, 
televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, 
odpad z údržby zeleně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³ 
zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic
Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus

Vánoční stromky můžete umístit ve-
dle nádoby na směsný odpad, odkud 
je svozová společnost Pražské služby 
a.s. bude v den svozu komunálního 
odpadu odvážet. Svoz bude probíhat 
celý leden i únor 2016. 

Martin Švejnoha, OŽPD

Od minulého roku byla zavedena nová trasa mobilního sběru 
nebezpečného odpadu. První sběry budou probíhat od dubna roku 
2016. O svozech vás budeme informovat ve zpravodaji a najdete je 
také na webových stránkách úřadu na adrese: 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad

Martin Švejnoha, OŽPD

V letošním vydání České knihy rekordů byl 
zveřejněn rekord, který v rámci konání Dne 
Země v roce 2013 získala MČ za největší 
obrazec z nápojových kartonů. Jednalo se 
o „Šneka Újezdáčka“, na jehož tvorbě se za 
účasti OŽPD nejvíce podíleli žáci Masarykovy 
ZŠ.
 Knihu je možné objednat na adrese www.
ceskakniharekordu.cz 

Martin Švejnoha, OŽPD

OŽPD

INFORMACE O MOBILNÍM SBĚRU  
NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2016

– zvýšení povědomí žáků a rodičů 
o chování v dopravě a jeho souvis-
lostech,
– zapojení žáků, rodičů i zaměstnan-
ců školy do vytipování nebezpečných 
lokalit v okolí školy a následné úpra-
vy problematických míst realizované 
Magistrátem hlavního města Prahy, 
resp. příslušnou městskou částí.

2. Zvýšení zájmu žáků i rodičů 
o veřejná prostranství v okolí škol 
a zvyšování jejich kvality.

3. Podpora udržitelné dopravy 
(chůze a jízdy na kole) a zdravého 
životního stylu.

4. Snížení automobilového provo-
zu a zlepšení životního prostředí 
v okolí škol.

 Do programu se mohou zapojit 
všechny základní a střední školy 
nacházející se na území hl. města 
Prahy.

Bližší informace i přihlášku do pro-
gramu naleznete na www.prazske-
matky.cz v sekci Bezpečné cesty do 
školy.

Kontakty:
Petra Syrová; 
petra.lukesova@prazskematky.cz
Blanka Klimešová; 
blanka.klimesova@prazskematky.cz

Realizaci programu 
Bezpečné cesty 
do školy podpo-

řilo hlavní město 
Praha.
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OŽPD

I přes veškerou opatrnost se může stát, že se Váš čtyřnohý mazlíček 
ztratí. Co v takové chvíli udělat?
1)  Zavolat na úřad či na Městskou Polici - Zvířátko mohl někdo najít 

a kontaktovat právě je.
2)  Zavolat do útulku, ztratí-li se pes do Troji (tel. 222 02 5916). 

Ztratí-li se kočka do Dolních Měcholup (tel. 222025929)
3)  Zkusit stránky Facebook, např. Psí detektiv
4)  Vytvořit letáček s fotkou a informacemi o zvířeti a rozvěsit v okolí 

místa zmizení. Co hledání ulehčí?
  Pokud je zvíře čipované, popřípadě tetované je hledání snazší. Zkont-

rolujte, zda máte v národním registru aktuální kontakty.
  Pokud je to pejsek, hledání výrazně usnadní známka s číslem, pod 

kterým je veden na úřadě.
  Vhodné je též umístit na obojek telefonní kontakt (např. ražený na 

plíšku či srolovaný v přívěsku)

Rolnička na krku kočičky znamená, že zvíře je zvyklé se pohybovat 
v okolí domu. Pokud není takové zvíře evidentně zraněné – ponechte 
jej na místě, umí se vracet k majiteli

Martina Vrbková, OŽPD

Upozorňujeme na blížící se termín podání ročního hlášení 
o odpadech za rok 2015. Povinnost se vztahuje na původ-
ce odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více 
než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo 
s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, 
nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají 
s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem 
bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně 
do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení 
o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušné-
mu podle místa provozovny. Ve správním obvodu Prahy 21 
se hlášení zasílá  OŽPD UMČ Praha 21. 

 Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají 
v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 
15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení 
o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 
a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností příslušnému podle místa provozovny.
 Hlášení se podává přes webový portál „Integrovaný 
systém plnění ohlašovacích povinností, dále jen ISPOP“ 
a to v přenosovém standardu dat. Více se dozvíte na www.
ispop.cz nebo www.praha21.cz. 

Martin Švejnoha, OŽPD

ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ ZA ROK 2015

TRÁPÍ VÁS STARÝ ČI NEMOCNÝ STROM?

KDYŽ SE ZTRATÍ DOMÁCÍ MAZLÍČEK

OŽPD ÚMČ Praha 21 provedl rekonstrukci 
dalšího kontejnerového stání na tříděný 
odpad. Tentokrát se jedná o stanoviště č. 
20 na rohu ulic Hrádková a Sudějovická. 
Podařilo se nám celý prostor vydláždit 
zámkovou dlažbou a osadit ze tří stran 
oplocením. Děkujeme Odboru majetku 
a investic za zajištění doasfaltování pruhu 
u komunikace. 

Martin Švejnoha, OŽPD

REKONSTRUKCE  
STANOVIŠTĚ NA  

TŘÍDĚNÝ ODPAD  
ÚSPĚŠNĚ PROVEDENA

Domníváte se, že životnost stromu na Vašem pozemku je 
u konce? Než podáte žádost o povolení k pokácení stro-
mu či odstranění keřů, měli byste vědět několik základ-
ních informací.
 Žádá se o neovocné dřeviny nad 80cm obvodu ve 
výšce 130cm či o zapojené porosty o rozloze nad 40m2 
(počítáno průmětem koruny keře). K žádosti je možné vy-
užít formulář (k dispozici na OŽPD nebo na www.praha21.
cz ). 

Délka správního řízení se obvykle pohybuje okolo 60 
dnů, ale může se i výrazně prodloužit v případě zpracová-
vání znaleckého posudku či v případě odvolání se někte-
rého z účastníků. 

Ohledání stromu na místě je důkazním prostředkem 
řízení, kdy se v terénu sepisuje protokol o zdravotním sta-
vu, estetickém a funkčním významu dřeviny, zohledňují se 
důvody žadatele a připomínky ostatních účastníků např. 
občanských spolků. Tento úkon je zpoplatněn.

Správní poplatek za ohledání stromu je dle zákona 500Kč 
za každou započatou hodinu a doklad o zaplacení je nutné 
doložit před vydáním rozhodnutí.

Náhradní výsadba – odstraňovanou zeleň je potřeba 
nahradit. Návrh toho, co byste si rádi vysadili, již mějte 
připraven na ohledání stromu.

Pravomocnost není vykonatelnost. I když je řízení ukon-
čeno rozhodnutím o povolení ke kácení, které nabylo práv-
ní moci, neznamená to, že můžete okamžitě kácet. Běžnou 
podmínkou je kácení dřeviny v období vegetačního klidu tj. 
od 1.11 do 31.3. Nabyde-li vám rozhodnutí právní moci na 
konci března, můžete kácet až začátkem listopadu.

Jste-li přesvědčeni, že pokácení Vašeho stromu je nutné do 
konce března, je čas pro podání žádosti.

Martina Vrbková, OŽPD
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KULTURA

PROGRAM leden 2015

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

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem 

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

VÝSTAVA 
„THE TAP TAP na černo“
Smysl pro černý humor je 
specificky česká vlastnost 
a prochází napříč celou 
naší společností. Zasmějte 
se společně s námi nad 
putovní charitativní výsta-
vou vtipů o lidech s hen-
dikepem. Výstava potrvá do 
konce února.

FILMKLUB 
4. 1. pondělí, 20.00
Berani 
Syrová islandská tragiko-
medie, která vyhrála hlavní 
cenu v sekci Un certain 
regard na filmovém festi-
valu v Cannes. Island/2015/
tragikomedie/93 min

KINO 
6. 1. středa, 20:00
Star Wars: Síla  
se probouzí
Sedmá epizoda kultov-
ní ságy. USA/2015/sci-
-fi/136 min 

KINO PRO DĚTI 
10. 1. neděle, 16:00 
Králové hor 
Příběh o silném přátelství 
chlapce a orla. Rakous-
ko/2015/rodinný

KINO 
11. 1. pondělí, 20:00 
Zbrusu nový zákoN
Bůh existuje. Žije v Bruselu. 
A je to pěkně nesnesitelný 
morous. Lucembursko, 
Francie/2015/komedie/113 
min 

KINO 
13. 1. středa, 20:00 
Padesátka
Běžkařská komedie, kterou 
natočil Vojtěch Kotek s par-
tou zábavných herců včetně 
svého kolegy ze Snow-
boarďáků - Jiřího Mádla. 
ČR/2015/komedie 

AKCE 
14. 1. čtvrtek 19:30 
Klánovický svařák
Hudebně - zábavný pořad 
na téma Ženy s plnovou-
sem a jiné radosti života. 
Z programu: král anekdot - 
hokynářské okénko - pedofil 
pod pantoflem - zpívající 
žena - divadelní hra Vejce 
v šuplíku - filmové překva-
pení. Přijďte vypnout!

KINO PRO DĚTI 
17. 1. neděle, 16:00
Snoopy a Charlie Brown: 
peanuts ve filmu
Legendární Snoopy opět na 
scéně! USA/2015/animova-
ný/88 min 

KINO 
18. 1. pondělí, 20:00 
Joy
Komedie s J. Lawrence, R. 
De Nirem a B. Cooperem. 
USA/2015/životopisný, 
komedie 

DIVADLO 
19. 1. úterý, 19:30 
Příběh Coco Chanel
Divadelní hra o osudových 
láskách ženy, která se stala 
legendou. 

KINO 
20. 1. středa, 20:00 
Osm hrozných
Nový fim Quentina Taranti-
na. USA/2015/western/182 
min

21. 1. čtvrtek, 19:30
POZOR!!! TENTOKRÁT TŘE-
TÍ ČTVRTEK v měsíci 
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají 
chuť si zahrát se spřízněný-
mi dušemi. Zpěváci a zpě-
vačky jsou vítáni! 

DIVADLO PRO DĚTI 
24. 1. neděle, 16:00 a 25. 1. 
pondělí, 10:00 

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc 
a finanční podporu divadelních představení pro děti 

i dospělé a hudebních záznamů 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

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

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální 

servis, vč. zajištění notářských a znaleckých služeb. 

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

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Kouzelné putování sněhu-
vločky a sněhuločky
Příběh dvou kamarádek 
z Polárky, které zapomněly, 
že už je zima a nezasněžily 
planetu Zemi.

KINO 
25. 1. pondělí, 20:00
Revenant zmrtvýchvstání
Dobrodružný film A. G. 
Iňárritu s Leonardem di 
Capriem. USA/2015/dobro-
družný, drama, western/151 
min

KURZ 
26. 1. úterý, 19:30 a 20:30 

SOCIAL CLUB - Poklábosení 
v angličtině

KINO 
27. 1. středa, 20:00
Lída Baarová
Životopisný film o jedné 
z našich nejkrásnějších 
hereček. Česko/2016/životo-
pisný, drama, romantický

KAŽDÁ STŘEDA  
do června 2016 
Moderní yoyování

BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové 
stránky

INZERCE
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Pražská informační služba - Prague 
City Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ 
Praha 5 / 150 00 
tel.: 221 714 161, 221 714 714,  
vlastiveda@prague.eu

Program vlastivědných  
vycházek v lednu 2016:

2. 1. / so DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ 
STRANY. Vydejte se s námi poznávat 
slavná i méně známá pražská zname-
ní. Ukážeme si strahovského jezevčíka 
a zastavíme se u malostranských 
domů, k nimž se váží legendy a životní 
osudy významných českých osobností. 
Vhodné i pro rodiny s dětmi. Začátek 
akce ve 14:00 u pomníku hvězdářů na 
Pohořelci (nejbližší spojení zastávka 
tram. č. 22 „Pohořelec“). Cena 100/70 
Kč (%). Marcela Smrčinová

2. 1. / so KOSTEL NANEBEVZETÍ P. 
MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA 
KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto 
chrámu se Karel IV. dne 18. září 
1350 přihlásil ke svému patronovi 
sv. Karlu Velikému a osobně položil 
základní kámen kostela. Jeho dneš-
ní podoba je však především dílem 
pozdějších stavitelů. Kostel zažil 
období slávy i doby úpadku, nic ho 
však nedokázalo vyvrátit z kořenů. 
Čeká na vás příběh areálu augusti-
niánů kanovníků a krása díla, které 
nám předkové zanechali. Začátek 
akce ve 14:00 před vstupem do 
kostela  z Horské ulice (nejbližší 
zastávka autobusu č. 291 „Dětská 
nemocnice Karlov“). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybírán příspě-
vek na kostel 30 Kč. JUDr. Stanislav 
Antonín Marchal CSc. 

3. 1. / ne POČÁTKY ČESKÉHO STÁ-
TU A NEJSTARŠÍ PŘEMYSLOVCI. Na 
vycházce si budeme povídat o nej-
starších dějinách Pražského hradu 
a připomeneme si jeho státní i ná-
boženskou funkci. Zmíníme nejstarší 
Přemyslovce a postupně se zastaví-
me u základů kostela Panny Marie, 
u katedrály sv. Víta i baziliky sv. Jiří. 
V souvislosti s jednotlivými zastavení-
mi nezapomeneme na místa poslední-
ho odpočinku vybraných Přemyslovců, 
ani na nejasnosti s identifikací naleze-
ných ostatků. Začátek akce ve 14:00 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčan-

ském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). 
Richard Händl

10. 1. / ne JAN KOTĚRA A JEHO NÁ-
SLEDOVNÍCI. Vydejme se po stopách 
projektů Jana Kotěry i děl jeho blíz-
kých žáků a spolupracovníků v centru 
Prahy. Zastavíme se u jeho první práce 
– ještě secesního Peterkova domu 
a připomeneme si i jeho rozsáhlý uni-
versitní projekt, z něhož byla posmrt-
ně realizována jen právnická fakulta. 
Cestou budeme věnovat pozornost 
dílům Kotěrových výrazných násle-
dovníků, mezi něž patří palác Adria od 
P. Janáka, Dům U Černé matky boží J. 
Gočára a Štencův dům i tzv. učitelské 
domy od O. Novotného. Začátek akce 
v 10:00 u pomníku Josefa Jungman-
na na Jungmannově náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

16. 1. / so NÁRODNÍ DIVADLO. 
Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho 
základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka 
v angličtině. Začátek prohlídek v čes-
kém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30, v 10:00 
a v 11:00 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vcho-
dem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky 
v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS 
- PCT)

17. 1. / ne ANGLICKÉ ZAHRAD-
NÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH 
BAŠTÁCH. Vedle Bílkovy vily v dnešní 
Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých 
barokních bastionů byly před první 
světovou válkou postaveny i jiné velmi 
pozoruhodné stavby. Zastavíme se 
u kubistické dvojvily podle projektu J. 
Gočára, domů podle návrhu J. Kotě-
ry, R. Stockara, E. Králíčka a dalších. 
Připomeneme si též pozůstatky oněch 
barokních hradeb i už neexistující vo-
jenský kostelík Panny Marie. Začátek 
akce ve 14:00 u Bílkovy vily (Mickie-
wiczova ulice 1). Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

23. 1. / so BUBENEČ: OD PELLÉOVY 
VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETO-
HRÁDKU. Projdeme se jednou z prv-
ních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme 
stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, 
Maxe Spielmanna, Josefa Zascheho 
a dalších známých architektů. U Mís-

todržitelského letohrádku si připo-
meneme slávu Stromovky. Řekneme 
si také něco o bohaté a rozvětvené 
rodině Petschků. Začátek akce ve 
14:00 u Pelléovy vily, Pelléova ulice č. 
10, Praha 6. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. 
Stanislava Micková

24. 1. / ne DOMOVNÍ ZNAMENÍ 
NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. Na 
vycházce poznáme nejen významná 
domovní znamení na Starém Měs-
tě, ale neopomeneme zmínit také 
zajímavé historické souvislosti, spjaté 
s vybranými objekty, které na naší 
cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila 
nejstarší pražská kavárna nebo kam 
se chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme 
si rodný dům E. E. Kische a vycházku 
zakončíme v Celetné ulici, jejíž boha-
tou historii nenecháme bez povšimnu-
tí. Začátek akce ve 14:00 u sochy Karla 
IV. na Křižovnickém náměstí, Staré 
Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%). 
Marcela Smrčinová

24. 1. / ne PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD 
HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ 
JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka 
Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 
2,5 km dlouhá vycházka nás povede 
po pravobřežním vltavském nábřeží 
kolem významných budov a památek, 
jejichž pestrou historii si na vycház-
ce připomeneme. Začátek akce ve 
14:00 na zastávce tram. č. 14 „Těšnov“.  
Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

26. 1. / út Z PERŠTÝNA NA BETLÉM-
SKÉ NÁMĚSTÍ. Na vycházce si bude-
me povídat o tom, kde byl Odborový 
dům a jaké funkce plnil, kdo byl JUDr. 
Podlipný a proč bychom si ho měli 
pamatovat nebo kde bývaly Benátky 
a kde Jeruzalém. Ukážeme si, kudy 
vedly středověké hradby, co to byl 
Konvikt, proč je Bartoloměj svatý, 
kde byla první vegetariánská jídelna 
v Praze nebo kdo byli panímáma od 
Halánků a pan Fingerhut. Začátek akce 
v 15:30 před domem v ulici Na Perštý-
ně 6. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová

28. 1. / čt SMÍCHOV V PROMĚNÁCH 
ČASU. Pojďte si s námi připomenout 
tuto významnou pražskou čtvrť a za-
vzpomínat na smíchovské zahrady, 
staré továrny i fresku „zlatého anděla“. 

Pražská vlastivěda

VOLNÝ ČAS
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VOLNÝ ČAS

POLEMIKA

Petr Duchek reaguje  
na text Hany Jančové,  
otištěný v čísle 12/2015:

Paní Jančová, 
reaguji na Vaši „Polemiku k útokům na újezdskou školu“ 
otištěnou v minulém ÚZ, kterou jste reagovala na články 
mé a J. Lameše otištěné v Oku č. 3 týkající se odvolání ředi-
tele ZŠ a následného konkurzního řízení.

Předně konstatuji, že dost přeháníte. 
Pokud by šlo o útoky, ujišťuji Vás, že ty 
by vypadaly úplně jinak. Hned v úvodu 
ale i uznávám, že některé Vaše výtky 
mohou mít do jisté míry své opodstat-
nění. Například ne zcela šťastně jsme 
v jednom odstavci uvedli, že povzdech bývalého ředitele 
Kurky v ÚZ na nejisté financování školního poradenského 
pracoviště též vedl k jeho bezmilostnému odstranění. Máte 
pravdu, jeho povzdech nemířil na naši radnici přímo (jak 
jsme v jednom odstavci chybně uvedli), ale na celostátní 
problém. Nicméně v jiném odstavci k témuž tématu jsme 
uvedli (správně), že šlo o povzdech nad končícím financová-
ním z fondů EU.
 Nedomnívám se ale, že by tato a případně i jiné, dílčí 
nepřesnosti, nějak zásadně ovlivnily hlavní obsah článků. 
Tím bylo hledání důvodů pro náhlé odvolání ředitele Kurky 
dané do souvislosti s politickým rozhodnutím opírajícím 
se o cílenou magistrátní kontrolu. Dnes už jsme navíc 
i informovanější. Ze slov vyřčených na posledním jednání 

zastupitelů víme, že ve škole došlo k porušení rozpočtové 
kázně, audit odhalil nepravosti, viníci byli potrestání, došlo 
k ukončení pracovního poměru, někomu byla udělena důt-
ka, nejde podat trestní oznámení atd.

Dále píšete o mém (a J. Lameše) manipulativním stylu 
psaní, a přitom jste sama manipulativně sloučila svoje výtky 
vůči nám do jednoho článku, čímž jste čtenářsky zdvojná-
sobila naše „prohřešky“ (Lamešův je automaticky i Duchkův 
a obráceně). 

    Pokud jde o manipulaci, tak mě 
obecně nijak nepohoršuje (volební 
sliby, reklama, výchova, záchrana 
sebevraha apod.), ani mi nepřijde 
jako něco divného, neboť ji má každý 
jedinec prostě ve své výbavě. Často ji 

používáme i nevědomě. Z Vašeho článku ovšem vyplývá, že 
v našich článcích jde spíše o něco nepěkného, poškozující-
ho. Zareaguji takto. Vy manipulujete ve škole s dětmi den-
ně. Samozřejmě myslíte, že pro jejich blaho. Někdy v době, 
kdy jste asi začínala učit, byly děti prostřednictvím někte-
rých předmětů (On, Hv, Čj, Rj, Dějepis, Kreslení…) učiteli 
vedeni k adorování internacionální pomoci vojsk Varšavské 
smlouvy, Vítězného února, Velké říjnové revoluce, výstřelu 
z Aurory (že jsem se jich povinně nakreslil) a dobytí Zimního 
paláce, což mělo dětem vymýt mozky na věčné časy a nikdy 
jinak. Kladu si otázku, zda tehdy šlo o vědomou manipulaci 
a učitelé lhali, čímž se podíleli na zničení mnoha generací, 
nebo byli jenom tak uvědoměle přesvědčeni a zmanipulo-
váni? Každopádně po roce 1989 všichni svorně začali učit 

Listárna

Spatříme také spojení starého a no-
vého Smíchova, které nejlépe dokládá 
lávka přes Kartouzskou ulici, spojující 
vrch Sacré-Coeur a pasáž ze Štefániko-
vy ulice. Začátek akce v 15:30 u hlav-
ního vchodu do Kinského zahrady 
(nejbližší spoj zastávka tram. č. 9, 12, 
20 „Švandovo divadlo“). Cena 100/70 
Kč (%). Marie Hátleová

30. 1. / so NÁRODNÍ DIVADLO. 
Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho 
základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka 
v angličtině. Začátek prohlídek v čes-
kém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 
a v 11:00 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vcho-
dem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky 
v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS 
- PCT)

30. 1. / so PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ II.: 
Z KŘIŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ NA 

VÝTOŇ. Vycházka nás povede po 
nestarším pražském nábřeží, původ-
ně  Staroměstském, dnes Smetanově, 
které patří k turisticky nejatraktivněj-
ším kvůli svým nádherným pohledům 
na Pražský hrad a Karlův most. Kolem 
Národního divadla budeme pokračo-
vat na Slovanský ostrov a dál kolem 
honosných činžovních domů a dvou 
ministerských budov až na Výtoň, 
bývalého Podskalí. Trasa dlouhá cca 
2,5 km. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
Karla IV. na Křižovnickém náměstí 
(Staré Město, Praha 1). Cena 100/70 Kč 
(%). Pavla Lešovská

31. 1. / ne VYŠEHRAD A JEHO LEGEN-
DY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Prohlídka vyšehradského areálu, 
kasemat, podzemních chodeb někdej-
ší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde 
jsou umístěny některé originály soch 
z Karlova mostu. Připomeneme si také 
nejznámější legendy i záhadu Čertova 
sloupu. Začátek akce ve 14:00 u Tá-

borské brány. Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno vstupné do kase-
mat 60/30 Kč. Bc. Monika Koblihová

Vlastivědné vycházky pro děti 
v lednu 2016:
30. 1. / so ZA APOŠTOLY NA STARO-
MĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou 
těšit na prohlídku apoštolů zblízka 
a na vyprávění o zasedání městské 
rady za časů pana krále. Prohlédnou 
si starodávné síně a také sestoupí do 
hlubokého podzemí radnice. Během 
prohlídky budou řešit zábavné úkoly 
a na závěr čeká děti vědomostní 
kviz se sladkou odměnou. Vhodné 
pro děti od šesti let (v doprovodu 
dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek! Začátek akce ve 14:00 
před vstupem do Turistického infor-
mačního centra PIS – PCT ve Staro-
městské radnici. Cena 100/70 Kč (%). 
(průvodci PIS - PCT)
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o demokracii a muselo jim být jasné, že donedávna dětem 
tu víc, tu míň lhali.
 Naše články jsou ale určené pro dospělé a u nich před-
pokládám, že případnou manipulaci (ať už vědomou, či 
nikoliv) dříve či později rozpoznají a odmítnou (bude-li jim 
připadat škodlivá), nebo naopak přijmou (bude-li jim třeba 
usnadňovat chápání popisovaných problémů), případně se 
s ní klidně ztotožní, mají-li kupříkladu ke mně důvěru pode-
přenou i nějakou zkušeností.
 Dále se už přidržím jenom toho, co vnímám jako výtku 
především vůči mým článkům.

Kritizujete mé výhrady ke konkurznímu řízení, z něhož 
vzešla nová paní ředitelka, v té době též náhle odvolaná 
z funkce ředitelky základní školy, pro změnu ve Škvorci. 
I po přečtení Vaší kritiky však nadále zastávám názor, 
že konkurzní řízení nebylo rovné (byť bylo v souladu se 
zákonem, což jsem nikde nezpochybnil). Zvlášť, když píšete, 
že škvorecké zastupitelstvo je hloupé (jak to víte?), o vy-
konstruovaném krytí alkoholismu (jak i toto víte?), o funkci 
ředitele, která je jako otloukánek (a nepovídejte!?), což není 
zrovna nikoho snem, a proto se přihlásilo málo uchazeček, 
a o kus dál na obhajobu pí ředitelky píšete, že vyhrála i jiné 
konkurzní řízení. A tam se přihlásilo kolik uchazeček? Deset, 
dvacet, třicet? Mohl bych poznamenat cosi o jednookém 
králi mezi slepými. Ale musím na tomto místě důrazně 
uvést, že proti nové paní ředitelce nemám žádnou výhradu. 
Kromě snad otazníku nad zpětvzetím pana Kurky do vedení 
školy. Což ve svém článku obhajujete názorem, že zná ve 
své škole každý šroubek a může pomoci… Tu bych mohl 
položit otázku: „S čím vším může pomoci?“
Dále např. obhajujete pí učitelku Bělohubou. Paní učitel-
ku neznám, ale pozastavoval jsem se nad jejím členstvím 
v konkurzní komisi s ohledem na její angažovanost právě 
v zastupitelstvu ve Škvorci. Dám Vám příklad. Představte 
si, že budu v konkurzní komisi, která bude vybírat nového 
tajemníka zdejšího úřadu. A do konkurzu se přihlásí i pan 
Lameš. Myslíte, že budu schopen být nestranný? Asi těžko. 
A když se pan Lameš stane tajemníkem, co myslíte, že si 
vyslechneme? Pí Bělohubá prostě měla a mohla na své 
členství včas rezignovat.

Uvádíte, že jsou v Újezdě Duchek s Lamešem za jakési čer-
ty, což jsem už slyšel několikrát, mnohokrát i ve spojitosti 
s událostmi, o kterých nemáme ani ponětí. Napadlo Vás ale 
někdy, že ani naši političtí odpůrci nespí? Přesto jsme v po-
sledních volbách získali docela slušných téměř 9 % hlasů 
voličů. Tedy více než například vládní ČSSD a téměř polo-
vinu hlasů voličů bohatého hnutí ANO. A já osobně kupří-
kladu dosáhl nejlepšího procentního výsledku ze zvolených 
zastupitelů v preferenčních hlasech. Takže kdo chce, tak si 
zjistí, že to s námi není tak hrozné, jak píšete.

V závěru své polemiky kritizujete například používání sen-
začních a hodnotících titulků (atd.) v SÚL a nyní v Oku. Víte, 
ani jeden časopis nebyl a není akademickým periodikem. 
Zkuste tedy ze svých vševědoucích výšin vidět i to, že si 
musíme zajistit zájem čtenářů ruku v ruce se zájmem in-
zerentů u nás inzerovat, neboť Oko (ani kdysi SÚL) radnice 
nedotuje. Na rozdíl od ÚZ. 
A poslední věc, ke které se vyjádřím. V posledním odstavci 
své polemiky uvádíte, že si o vás myslíme, že v újezdské 

škole učíte jako ponocní. Pí učitelko, prosím, uveďte ales-
poň pět příkladů, kdy jsem já osobně napsal nějaký článek 
nebo veřejně promluvil něco v tomto smyslu. Nevzpomí-
nám si, že bych někde (např. na ZMČ) mluvil kriticky o kva-
litě vyučování. O zdejší škole jsem otiskl jen článek v SÚL se 
zprávou České školní inspekce (ČŠI), když do ZŠ chodil „vy-
učovat“ své desatero pan Roušar, tehdejší starosta. V něm 
jsem se ale kvalitě vyučování nevěnoval, naopak jsem se p. 
Roušara ptal, proč nepřenechá tuto „výuku“ na učitelkách 
a nevěnuje se starostování. A mimochodem, p. Roušar 2x 
na ZMČ potvrdil, že jeho vyučování trvá 4 - 5 plných ho-
din. Ovšem učitelky oklamaly ČŠI tvrzením, že šlo vždy jen 
o 2 vyučovací hodiny. A abych předešel spekulacím, mám 
tuto informaci z ČŠI písemně. Tehdy jsem toto nezveřejnil, 
abych právě učitelkám neškodil, a nyní už je to jedno, je to 
„promlčené“. Nicméně i toto byla manipulace. Přímo z pe-
dagogického lůna. No a pak už vyšly jen ony články v Oku. 
A před volbami jsem ještě psal ve SÚL o snaze získat do ZŠ 
více mužů, o vysoké feminizaci školství přinášející výchov-
nou diskriminaci chlapců a nadměrném požadavku, který 
je kladen na učitelky, mají-li zastávat mužskou i ženskou 
roli. I tohle je špatné? V tom případě zakončuji svoji reakci 
Vaším písemným poučením, představou, či radou, jak mám 
v podobných situacích správně reagovat: „Jejda, to mě mrzí, 
že jsem to tak nešikovně napsal, nenapadlo mě, že by se to 
dalo takhle pochopit, omlouvám se a dám si příště pozor 
…“

Petr Duchek
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SLOUPEK

SLOUPEK ZASTUPITELŮ

Utekl další měsíc, vychází další zpravodaj, první v roce 
2016 a naše městská část stále nemá starostu ani 
radu, nadále jsme v provizoriu a začínáme být „slavní“. 
Píší o nás deníky a to nejen ty pražské, lidé v Újezdě 
i z okolních obcí sledují vývoj situace, ptají se a my jim 
neumíme odpovědět, co se vlastně stalo, že to došlo 
takhle daleko. Dnes už je jasné, že budou muset být 

překonány spory, bude muset nastoupit nadhled 
a vzniknout „manželství z rozumu“, aby se nezbrzdil 
rozvoj naší městské části a bylo možno pokračovat 
v práci. Tato situace neprospívá nikomu. Doufejme, 
že po dalším jednání zastupitelstva již pozdraví ve 
zpravodaji občany nový starosta či starostka Újezda 
nad Lesy.

Ani jednání ZMČ ke konci roku 
nepřineslo rozzuzlení skoro již čtvrt 
roku trvající zastupitelské krize 
a i do nového roku vstupujeme bez 
rady MČ, starosty, místostarostů 
a radních.
 Ten/ta/ti nedůvěřuje/í, či  odmí-
tá/jí spolupracovat s tím/tou/těmi 
a mnozí ze zastupitelů si myslí, že 
právě oni mají tu pravou maršál-
skou hůl, jsou bez viny a mohou 
hodit kamenem. Proto jsem na 
posledním veřejném ZMČ navrhl:
-  projednat možnost předčasných 

voleb,
-  složení mandátů všech stávajících 

zastupitelů a nechat domluvu na 
našich náhradnících z kandidát-
ních listin,

-  veřejnou diskusi o důvodech, proč 
se nedaří nalézt dohodu. 

A výsledek? Pouze tři zastupitelé 
tento návrh podpořili.
 Radnice je tak minimálně ve 
čtyřech rovinách nestabilní.

1. S kým mají občané atd. koncepč-
ně jednat, když osoba pověřená 
starostováním je funkce vysloveně 
dočasná a radu MČ zastupuje ZMČ, 
které se ovšem schází nepravidel-
ně?

2. Ke konci roku byl odvolán 
šéfredaktor ÚZ, ale nový není. 
Aby ÚZ naplnil svoji informač-
ní povinnost a vůbec vyšel, je 
situace řešena opět dočasným 

pověřením jednoho ze zastupitelů 
funkcí šéfredaktora.

3. Materiály projednávané na ZMČ 
jsou veřejné, stejně jako zasedání. 
Naproti tomu jednání rady MČ je 
neveřejné a materiály obsahují 
osobní data atd. ZMČ však nyní 
supluje jednání rady MČ…

4. Zaměstnanci ÚMČ musí 
věnovat přípravě, samotnému 
konání a vypracování závěreč-
ných zpráv ze ZMČ nyní mno-
honásobně více času na úkor 
jiných činností.

Rozbití rady MČ bez řešení proto 
hodnotím jako zcela chybný krok.

Petr Duchek / SÚL a Patrioti

Ing. Šárka Zátková / ANO 2011

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté 
dotazy kam volat když ...? 

(nesvítí lampa veřejného osvětlení, 
neteče voda nebo „nejde“ elektři-
na) jsme si dovolili sepsat seznam 
nejdůležitějších telefonních čísel 
s instrukcemi, které jednotlivým 
správcům dané sítě ulehčí identi-
fikaci problému a jeho následné 
odstranění.

Havárie veřejného osvětlení – 
800 101 109
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  popř. číslo stožáru veřejného  

osvětlení
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte

Havárie dodávek vody 
a kanalizace – 840 111 112
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Havárie dodávek plynu – 1239
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 

ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

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

telefonu, ze kterého voláte

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

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Hlášení havárií na inženýrských sítích
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KULTURA

V minulých dnech navštívili restauraci s galerií 
Kollmanka filmaři. Natáčeli zde další díl do projektu 
o umění a propojování umělců Umění pro lepší svět 
navazujícího na Sdružení Legendy.
 Projekt má za cíl zmapovat jak a jakým způsobem 
tvoří současní výtvarní umělci. A právě újezdský Fran-
tišek Kollman používá techniky velice zajímavé. Ať už 
je to raritní kreslení oběma rukama zároveň, zachy-
cení pohybu nebo používání piva a kávy na zjemnění 
barev při malování. Předvedl techniky malování uh-
lem na bílém i černém podkladě, perokresbu i malbu 
japonskými štětci. Na příště se s filmaři dohodl na 
předvedení techniky rytí obrazů do skla.
 Řeč přišla i na připravované obří plátno Pád Bastily, 
které bude mít velikost 11x3 metry a bylo objednáno 
soukromým investorem, ke kterému již má pan Koll-
man rozpracované jednotlivé scény. 
 A kde můžete obrazy pana Kollmana vidět? Kromě 
restaurace Kollmanka je to například čelní plátno sva-
tební síně na zámku v Dobříši Čeští stavové ve Francii.

Jitka Carbolová
Kresby F. Kollmana najdete také  
v tomto čísle ÚZ, na str. 13 a 19

Filmování na Kollmance

1. Hstoricky prvního Týdne udrži-
telnosti v ČR se náš spolek účastnil 
komunitním úklidem a sekáním obno-
vené pěší cesty a turnajem v pétanque 
na Den sousedů. Obě akce jsou za-
znamenány v databázi Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj :-)

2. Grantový projekt Jižní spojka 
– obnova pěší cesty a výsadba 
ovocné aleje na jižní hranici Újezda 
- byl dokončen v prosinci 2015 
a do Újezda přinesl zhodnocení 
pozemků MČ ve výši 140 tisíc od 
Hl.m.Prahy a 52 tisíc z dobrovolnic-
tví a sponzorství DHL.

3. Další grant jsme získali na revitaliza-
ci bočního prameniště Běchovického 
potoka na polních pozemcích MČ P21 
u Zaříčanské. Grant přinesl do Újezda 
100 tisíc z Hl.m.Prahy a bude pokračo-
vat v r. 2016.

4. S partnerskou firmou Mary Kay, 
s Lesy ČR a Lesy Hl.m.P. jsme vysázeli 
300 doubků v Klánovickém lese.

5. Ve spolupráci s Lesy ČR jsme vytvo-
řili novou naučnou stezku „Po stopách 
středověké vesnice Hol“ v Klánovic-
kém lese. Újezd tak získal průvodce 

archeologickou lokalitou evropského 
významu.

6. S přispěním grantového programu 
MČ P21 ve výši 3390,- Kč jsme dokon-
čili Lesní galerii I a pro přírodní hřiště 
pétanque jsme vytvořili ceduli „Pé-
tanque pro každého“. Hřiště v lesním 
průseku nyní čeká i na vaše turnaje 
a příjemně strávený čas s přáteli!

Děkujeme za získané dotace a máme 
radost, že se nám daří vytvářet z nich 
projekty na zkrášlení a zlepšení pro-
středí Újezda.

Fotky a články najdete v Aktualitách na 
webu Újezdského STROMu.

Zita Kazdová
Újezdský STROM

Činnost spolku Újezdský STROM v druhé polovině r. 2015
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SPORT

Rok 2015 pro újezdské 
taekwondo měl doslova 
zlatou tečku. Posledními 
dvěma turnaji, které se 

konaly v loňském roce byly menší 
Protivín cup v jižních Čechách, který 
je pořádán pro dětské kategorie 
a Vánoční turnaj na Vysočině, na 
který se každoročně sjíždí bojovníci 
z několika různých zemí.
 Na obou těchto turnajích se 
Kangsim Dojang snažil předvést vše, 
co bylo v našich silách a našim zá-
vodníkům se to opravdu dařilo. Zá-
věr sezony vyšel výborně například 
Denisi Vlačihovi, který s koncem 
roku nabral formu a v Pelhřimově 
bezkonkurenčně obsadil 1. místo 
po třech vyhraných zápasech. Na 
Vánočním turnaji se také na prv-
ním místě umístili David Sládek, 
Patrik Malinský a Petr Rathouský 
stejně tak jako v dívčích kategoriích 
Eliška Vlachová a Kačka Skotnicová 
(všichni 2 vyhrané zápasy) a svůj 
jediný zápas se ve vítězný konec 
podařilo proměnit Ádě Kukačkové 
a Kačce Chejnové. Výborně, avšak 
bez zlatého konce, také zabojovali 
Pepa Skotnica a Áňa Velebová, kte-
rým zlatá medaile unikla jen těsně 
o jediný bod. Krom těchto individu-
álních úspěchů jsme z Protivín cupu 
i z Vánočního turnaje do Újezda 
přivezli ocenění za nejlepší tým tur-
naje, což pokládáme při konkurenci, 
která se na turnaje sjíždí za obrov-
ský úspěch!
 Kromě úspěchů na zápasnickém 
poli bychom Vám ještě s radostí 
chtěli představit náš nový přírůstek 
do rodiny černých pásků, které v na-
šem oddíle vyrůstají, je jím Kačka 
Weichetová, která úspěšně složila 
zkoušky na 1.DAN – gratulujeme!
 Závěrem bychom chtěli poděko-
vat našim partnerům, především 
našemu generálnímu partneru – 
společnosti Abak, provozovateli sítě 
újezd.net, dále našemu hlavnímu 
partneru, kterým je jazyková škola 
Angličtina Praha 9 a také městské 
části Praha 21, protože část turnajů 
v roce 2015 byla podpořena v rámci 
grantového řízení MČ Praha 21. Po-
děkování patří také všem obětavým 
rodičům a příznivcům našeho klubu, 
bez kterých by to opravdu nešlo – 
děkujeme!

Zlatá tečka za rokem 2015
pro újezdské taekwondo
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START 1: metro C Háje, 30,50 km, od 7.00 – 9.00 hod

START 2: Újezd nad Lesy, rest. Kollmanka 6, 8, 9,13 km,  
od 9.30 – 11.00 hod

SPOJ: do Klánovic vlak z Masarykova nádraží v Praze  
a pěšky do Újezdu po zelené a ulicí Hodkovská nebo z nádraží Klánovi-

ce bus č. 251 do zastávky Sídliště Rohožník
autobusy: ze stanice metra Želivského nebo Depo Hostivař č.163 do 
zastávky Sídliště Rohožník ze stanice metra B Černý Most č. 250 do 

zastávky Sídliště Rohožník
 

PRŮCHOZÍ CÍL: Újezd nad Lesy, restaurace  
a penzion Kollmanka, 11.30 – 20.00 hod

Trasy - orientační body: pro pěší, pro rodiny  
s dětmi včetně kočárků

start z Újezdu nad Lesy:
7 km – Lesní galerie II. - Újezd nad Lesy 

8 km – Lesní galerie II. – žst Klánovice – Újezd nad lesy
9 km – Dobročovice – Květnice - Újezd nad Lesy

 
start od metra C Háje:  

30 km – Milíčovský les – Křeslice – Průhonice – Česlice – Uhříněves – 
Netluky - Újezd nad Lesy

50 km - Milíčovský les – Křeslice – Průhonice – Čestlice – Benice – Říčany 
– Doubek – Úvaly – Škvorecká obora – Újezd nad Lesy

Startovné: děti 5,- Kč, KČT 20,- Kč, ostatní 30,- Kč
Na trasách 6, 8, 9 a 13 km platí poukázky, děti 5,- Kč.

Pochod patří do cyklu Prahou turistickou PZP 43:  
trasy z Újezdu  6,8, 9,13 km

IVV 

V cíli na vás čeká odměna.

Pořadatel: www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz
mail: kctturistickabanda@email.cz

M. Kravčíková – kravcikm@centrum.cz

Na Nový rok o slepičí krok.
Na Tři krále o krok dál.  

Na Klánovice o den více.

KČT, odbor PRAHA – KARLOV, oddíl TurBan Vás zve na 5. ročník pochodu

KLÁNOVICE aneb CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY
Sobota 16.1. 2016 Vážení spoluobčané,

přejeme Vám i všem Vašim blízkým
v novém roce 2016 pevné zdraví 
a mnoho štěstí a spokojenosti.

členky výboru Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami v Újezdě n/L

Setkání s paní Mgr.  
Elen Černou-Valentovou

Ve čtvrtek 3.prosince přišla mezi zá-
jemce o rozhlasové a televizní vysí-
lání paní Mgr.Elen Černá-Valentová, 
aby jim povyprávěla nejenom o své 
práci v Českém rozhlase a televizi. 
Besedovalo se opravdu rušně. For-
mou rozhovoru mezi pí.Mgr. a ing.

Branžovskou, do kterého se zapojo-
vali  svými dotazy i ostatní přítom-

ní, vyprávěla o svých začátcích, 
o spolupráci s dalšími známými 

osobnostmi i o časové náročnosti. 
Promítla několik humorných záběrů 

svých kolegů z průběhu natáčení. 
Bohužel hodina, kterou měla  na 

své vyprávění , utekla hodně rychle 
a tak doufáme, že se s touto milou 
a příjemnou moderátorkou, která 
bydlí v Újezdě n/L,  budeme mít 

ještě příležitost se setkat. 

Za SPCCH E.Štrasmajrová

spojené s vyprávěním o něm, zve všechny zájemce o cestování do Spole-
čenského sálu Masarykovy školy ve čvrtek 7.ledna 2016 od 15.00 hodin

Svaz postižených civilizačními  
chorobami v Újezdě n/L

Provázet slovem i obrazem nás bude
Paní Ing.Mirka Branžovská

Svaz postižených 
civilizačními chorobami

Na procházku po „Ostrově věčného jara-Madeiře“

zve na první vycházku roku 2016, 
která se uskuteční v úterý  

12.ledna 2016.
Účastníci vycházky budou mít 

možnost shlédnout

„Slovanské jesličky“  
a ve Veletržním paláci

Výstavu reprezentace Českoslo-
venského státu v umění nazva-

nou „ Budování státu“. 
Vstupné pro seniory je zdarma

Sraz  zájemců je v 10.00 hod. 
u Kostela sv.Antonína na 
Strossmayerově náměstí.

Doporučená doprava: bus 163 
kolem 8.30 do st.Želivského 

a tramvají č. 26, nebo vlak v 8.18 
z Klánovic na Masarykovo nádr. 

a tramvaj č.26

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě n/L
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INZERCE

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

VÝRAZNÁ 
POSEZONNÍ SLEVA!

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

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

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

petariha@email.cz, tel. 733 541 242, www.domaciopravy.cz

HODINOVÝ MANŽEL
široká nabídka služeb pro domácnost a zahradu. 

Slevy pro stálé zákazníky a seniory. Hodinová sazba 
bez DPH, doprava po Újezdě nad Lesy zdarma. Větší 

zakázky cena dohodou.
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:
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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.
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Navštivte kadeřníka Romana
Otevřeno 7 dní v týdnu, 8.00 – 20.00 hod.

www.sefl-hairstyle.com
Horka 24, Přišimasy

Loreal, Selective, Wella, Redken

Chcete mít hezký střih a kvalitní barvu? 
Máte problematické vlasy a nevíte si rady?

Hledáte zubního lékaře? 

S rozšířenou kapacitou  
zubní ordinace přijímáme 
nové pacienty. 

Komplexní péče o chrup celé rodiny 

Objednání na tel.č. 281 973 340, 773 968 674 
Adresa : Onšovecká 1280, Újezd nad Lesy 

Kolektiv lékařů: 

MUDr. V. Bureš  MUDr. R. Burešová, Dis. 

MDDr. K. Burešová MDDr. M. Rokosová 

MDDr. P.Kubásková MDDr. A. Svačina 
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Zveme Vás do  KVĚTINÁŘSTVÍ Jasmín v Újezdu n.L.. (vedle 
Penny Marketu) na bohatou nabídku řezaných a hrnkových 
květin, dárk.předmětů, jarních dekorací. 13. 2. na Valentýna 
budeme mít spoustu krásných, čerstvých květin a budeme 

se těšit na Vaší návštěvu. Připravili jsme pro Vás jarní 
novinky a každý týden máme pro Vás nové AKČNÍ zboží. 
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA JARNÍ A VELIKONOČNÍ 

DEKORACE do interiéru i exteriéru. Velice rádi Vás u nás 
uvítáme a těšíme se na Vaši návštěvu.

PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ 8-19.30h. SO-NE 8-17h.
Máme otevřeno NEPŘETRŽITĚ 364 DNŮ v roce.

ZAVŘENO máme pouze 1. 1. 2016

Mob.č.: 773 679 393, 608 982 711,
Facebook: https://www.facebook.com/kvetinyjasmin/

www.kvetiny-jasmin.cz

VELICE DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM 
ZA PŘÍZEN V R. 2015 A PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ JARO 
PLNÉ POHODY A DOBRÉ NÁLADY. HODNĚ ZDRAVÍ 

A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE 2016
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LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

Literární příloha: Poezie

„Toto otřesné je již skutkem“
Příbuzní natahují krky a nedočkavě civí.
Vlhčí si rty jazykem. Cítím
jak mne pobízejí. Podržím mimino ve vzduchu.
Hromady rozbitých lahví se blyští ve slunci.

Malá kutálka vyhrává staromódní pochody.
Má matka si poklepává nohou do rytmu.
Můj otec líbá ženu, která mává
někomu jinému. Stojí tu palmy.

Kopce jsou poseté barevnými ibišky, a nad nimi
plynou vysoké, nadýchané mraky. „Do toho, chlapče,“
slyším někoho říkat, „do toho.“
Pořád přemýšlím, jestli bude pršet.

Obloha potemní. Zazní hrom.
„Zlom mu nohy,“ radí mi jedna z tet.
„A teď mu dej pusu.“ Udělám, co mi říká.
Stromy se ohýbají v ostrém tropickém větru.

Chlapec nekřičel, ale vzpomínám si na ten vzdech,
když jsem sáhl dovnitř pro jeho malinké plíce a zatřásl
jimi ve vzduchu, aby k nim mohly mouchy. Příbuzní zajásali.
Někdy v té chvíli jsem to vzdal.

Teď, když zvednu telefon, jsou ve sluchátku
jeho rty. Když spím, jeho vlasy obklopují známý obličej
na polštáři. Kdekoli hledám,
najdu jeho chodidla. Je vším, co zbylo z mého života.

Vzdávám se
Vzdávám se svých očí, které jsou skleněnými vejci.
Vzdávám se svého jazyka.
Vzdávám se svých úst, která jsou nepřetržitým snem mého jazyka.
Vzdávám se svého hrdla, které je rukávem mého hlasu.
Vzdávám se svého srdce, které je hořícím jablkem.
Vzdávám se svých plic, které jsou stromy, jež nikdy nespatří měsíc.
Vzdávám se svého pachu, který je pachem kamene pohybujícího se v dešti
Vzdávám se svých prstů na rukou, které jsou deseti přáními.
Vzdávám se svých paží, které mě stejně chtěly opustit.
Vzdávám se svých nohou, které jsou milenci jen v noci.
Vzdávám se svých hýždí, které jsou lunami dětství.
Vzdávám se svého penisu, který šeptem rozněcuje má stehna.
Vzdávám se svých šatů, které jsou zdmi třepotajícími se ve větru,
a vzdávám se ducha, který v nich žije.
Vzdávám se. Vzdávám se.
A vy z toho nebudete mít nic, protože už teď začínám
znovu, bez ničeho.

Kopec
Až sem jsem došel po svých.
Nechávám projet autobusy, nechávám projet taxíky,
stále stoupám. Nohu před nohu,
to je můj přístup.

Netrápí mě, že kopec nechce skončit.
Tráva u cesty, strom chřestící
černými listy. A co má být?
Čím déle jdu, tím jsem od všeho dál.

Nohu před nohu. Míjejí hodiny.
Nohu před nohu. Míjejí dny.
Barvy příchodu blednou.
To je můj přístup.

Můj život
Mé tělo, obrovská panenka,
odmítá vstát.
Jsem hračkou v rukou žen.
Má matka

mě předváděla kamarádkám:
„Mluv, mluv,“ žadonila.
Hýbal jsem ústy,
ale slova se neozývala.

Má žena mě vzala z regálu.
Ležel jsem jí v náručí. „Je nám nevolno
z vlastního já,“ šeptala.
A já ležel a nedutal.

Teď mi má dcera
podává kojeneckou lahev
s vodou.
„Jsi moje opravdové miminko,“ říká.

Ubohé dítě!
Pohlédnu do hnědých
zrcadel jejích očí,
a vidím sám sebe,

jak se zmenšuji, jak se propadám
do hlubiny, o níž ona nemá tušení.
Došel mi dech
a už nevstanu.

Vyrůstám do své smrti.
Můj život je stále
zanedbatelnější a zanedbatelnější. 
Svět je zelený.
Nic je vším.

Mark Strand
(přeložil Pavel Bakič)
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Daniel Korve: Vana a kohoutek
(výbor z díla)

Vít Kořínek: Vykotlanost

Boreomorfní démon odhaluje středočeskému 
hejtmanovi podstatu kletby
Pokaždé když ku Chýni
jako vítr vanu
začmoudím ti kuchyni
a vypustím vanu

Portrét doktora Cabinetiho 
z roku 1937
Ctný pražský Němec, piluje
Bacha a trepanaci.
V svých politických názorech
je jak se sluší: nazi. 

Plány na léto
1) Vyhořet, dokud je čas
2) Smést popel pod koberec
3) a pod přezdívkou Hugo Zhas
 nakopat štěstí bérec

Stručné dějiny světa
Císař Nero
Nad Řím
stoupá dým

Jakobínská diktatura
Nejvyšší bytost
nezná lítost

Prohibice
V Tennessee
málo Hennesy

Za Viktorem Dykem
Minulost vrhla stíny, manželka
zapírala, nechtěla s pravdou ven.
Továrník hlesl: „Jak hluboko jsem klesl,“
a potom strčil hlavu do kamen.

Mladý básník prochlastal verše v městě
v rodné vsi prošvihl její vdavky
(věšení vlajek…a smrt matky…)
A druhou třídou zpátky.

Devátá vlna…z pláže jdem;
pak spočítáme ztráty.
Tvrdé matky u ploten…
A hned dva nové státy…
Poslední vlak do Hameln.
A zblblé referáty. 

Druhá píseň o nosu
Všechno je to co to je a
nic není to co to není
jen ten nos je boží
dopuštění

Nos je v cizích věcech
nos je tam kde nemá
nos je na ponorce
kapitána Nema

Nos se nosí nocí
jak posměšná mitra
netopýry nutí
nahlodávat nitra

Zlovolný ten nasál
v sobě zradu nosí
zamlada ji nasál
jako všechny nosy

Na vše zlý jsem nos míval
teď odvrhnout naráz
chystám se ho i s údy
a skončit jako plaz!

Obří věnec cukrářky Ludmily  
s banánem a čokoládou
Bylo mi šestnáct:

Jedl jsem rohlík na zem spadlý,
/ - ovoce stromů na zem padlých/
jaro, postřik, otec a padlí.
sluhové těch, co věnce kladli,
uspávat vzpomínky a časem je křísit,

uspávat sny a časem je křísit.
...líbat břízy.

Ledabyle spát,
ledabyle, na zelinách.
V hrotištích.
Močál, jíloviště života:
mé nohy, dvě brodidla ztěžklá  
mazlavou krustou

/nemyslel jsem to tak

Létem jako loukou příčinných fléten / 
K pseudoruralismu
Vesnice věznice
roztroušenost
samot kolem
pak řeka most
starý cukrovar
robustnost
stařena mrká jako stroboskop
s nůší u cesty líčí na zajíce

má vrásky a ráda stopuje
stará pytlačka zasloužilá
matka klade oka
na zajíce na úhoře

přeskočí potok a staré srdce se roztluče
chorého muže nechala doma a teď sama
obejde jižní úsek revíru
staré pasti
nechce domů s prázdnou

A zajíc dál hlodá lodyhu bolševníku,
až do prvních slz

Jak se stát Václavem Havlem 
/ črta

Napiš manuál-
Pěstuj knír
už kupuj startky
dělej jako manuál
val sudy

(už nezbylo dost uranový rudy)

disent
zpestření
normalizační nuda
publikující nula
deník píšící mulat
a sestřenice byla kulak
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SPOLKY

V současné době každoročně organizují několik pravi-
delných akcí, jichž se účastní 150 až 400 dětí s rodiči.

CESTA ZA POKLADEM SKŘÍTKŮ
V červnu je to procházka lesem pro rodiče s dětmi spojená 
s plněním úkolů lesních skřítků s truhlou s pokladem na jejím 
konci. Na multifunkčním hřišti zároveň probíhá doprovodný 
program pro ty, kteří čekají na “start”. 

ÚJEZDSKÉ KOLODĚNÍ
V září se konají dětské závody na všem, co má kolečka, pro 
děti od jednoho do sedmi let se speciální kategorií  maminky/
tatínkové s kočárkem. Doprovodný program pro děti probíhá 
také na multifunkčním hřišti.

ÚJEZDSKÝ KARNEVAL
V únoru nebo březnu pořádají maškarní zábavu s progra-
mem pro děti i dospělé v sále polyfunkčního domu Level. 
Tradiční program zahrnuje vystoupení klauna, kouzelníka 
nebo žongléra, tombolu, vystoupení tanečních skupin a sou-
těže. Vzhledem k velkému zájmu dětí zpravidla probíhají 
v jeden den karnevaly dva.

ÚJEZDSKÝ STRAŠILES
V listopadu 2015 se poprvé uskutečnila i dobrodružná cesta 
podvečerním lesem doplněná o setkání s místními strašidly 
a plnění úkolů. Na konci cesty děti čekala sladká odměna 
a mohly se podepsat na Strašidelnou listinu. 

FINANCOVÁNÍ
Prostředky na činnost získává Rarášek z grantů MČ Praha 21 
a od sponzorů.

Jitka Carbolová

Občanské sdružení Rarášek z Újezda
Rarášek je odborem Pražského sdružení 
sport pro všechny  a členem klubu od-
borů Pohyb je život, o.s. Od svého vzni-
ku v roce 2008 se zabýval sportem a to 
cvičením rodičů s dětmi. Poté, co hlavní 
organizátorky ukončily mateřskou do-
volenou a nastoupily do práce, předaly 
cvičení jiné zkušené instruktorce, ale chuť 
organizovat akce pro děti jim zůstala. 
Předsedkyní je paní Iva Taške. Další infor-
mace o jimi pořádaných akcích najdete 
na www.rarasek21.cz.

Představujeme újezdské spolky:



Bydlím tady s vámi a proto vám mohu
kvalifikovaně poradit.

REaliTNí maKlÉř PRO TuTO OBlaST

PRO SvÉHO vÝZNamNÉHO KliENTa hledám starší rodinný dům vhodný
k rekonstrukci nebo stavební pozemek vhodný pro stavbu rodinného
domu.

� Ráda zprostředkuji prodej nebo proná-
jem vaší nemovitosti.

� Pomohu při přípravě atraktivních foto-
grafií vaší nemovitosti.

� Zpracuji posudek pro různá řízení 
(dědictví atd.)

PRODEJ ByTu

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

PRODÁVEJTE S NÁMI !

Naše služby:
� prodej a pronájem nemovitostí
� výkup nemovitostí
� technická a ekonomická správa nemovitostí
� zpracování odborného posouzení tržní ceny nemovitost
� financování nákupu nemovitosti

alter Ego spol. s r.o.
Centrum Blatov,
Oplanská 2614
Praha 9 - Újezd nad lesy

www.alterego.century21.cz
alterego@century21.cz

tel.:  725 293 655

NEPRODali JSTE ?

218 prodaných nemovitostí
207 pronajatých nemovitostí
780 aktivních klientů
180 nabízených nemovitostí

Exkluzivně nabízím k prodeji, řadový rodinný
dům, o velikosti 5+1, užitná plocha 130 m2, se
zimní zahradou, garáží, letní terasou a místem
k venkovnímu posezení s krbem. V přízemí
obytná místnost s kompletně vybavenou ku-
chyňskou linkou, krbem a vstupem do zimní
zahrady. Udržovaná zahrada osázena již vzrost-
lými stromy a keři s vybudovaným závlahovým
systémem. První patro se čtyřmi pokoji, kou-
pelnou s vanou i sprchovým koutem, toaletou
a vstupem do nedokončené půdní vestavby. 
V blízkosti domu mateřská školka i základní
škola. PENB se v současné době zpracovává.
Další informace na vyžádání

Ing. Petr Sýkora, jednatel

NEPRODávali JSTE S Námi !

inzerce_a4:Sestava 1 14.12.2015 8:53 Stránka 3
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KŘÍŽOVKA

Některé filmy takzvaně nestárnou, jiné právě získávají na kvalitě až s odstupem času. Platí 
to i o porevolučním Dědictví Věry Chytilové, které bylo v době vzniku vnímáno jen jako 
lidová komedie, ale stalo se přesnou analýzou české postkomunistické společnosti. Vždyť 
i letos a v Újezdě nad Lesy si tolikrát pomyslíme: „Nová doba,....“



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.

Neváhejte a prožijte Vánoce v síti ÚJEZD.net.



Prodej – 2 stavební pozemky
o výměrách 935 a 936 m2,

ul. Manželů Starých, Šestajovice.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Prodej – atraktivní RD 5+kk, 140 m2+
43 m2 dvougaráž + 40 m2 terasa, pozemek

821 m2, Potoční ul., Šestajovice

& 603 280 220

Prodej – hezký RD 5+kk/2G/B,
170 m2, pozemek 1044 m2,
Myslivečkova ul., Šestajovice

cena 3.300,-Kč/m2

www.zdiradpekarek.cz

Prodej - atraktivní kompletně
zasíťovaný stavební pozemek 1 523 m2,
Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

Prodej - luxus. byt 3+1, 100 m2 + bal-
kon 21m2, parkovací stání, Rezidence
Klánovice, Ke kostelíčku, P 9 – Klánovice

cena 7.650.000,-Kč

Prodej – luxusní byt 3+kk/B/garážové
stání, 2.NP, 98 m2 + balkon 15 m2, Rezidence

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

ProdeJ – luxusní byt 3+kk, 83 m2,
parkovací stání, 2.NP, Rezidence Klánovice,

ul. Ke kostelíčku, Praha 9 – Klánovice

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz
V nabídce nově dva stavební pozemky o výměře

kolem 900 m2.
nová nabídka pozemků již brzy!

cena 5.645.000,-Kč

Makléř roku 2014 v reMAX Horizont
Makléř roku 2014 – region Praha

2.místo za rok 2014mezi 1400makléři re/MAXČr

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

p r o d á n o

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky

v centru
Újezda nad Lesy, Klánovic

a Šestajovic

Prodej - hezký byt 3+kk/B,
podlahová plocha 94 m2 + balkon 8 m2,
Šlitrova ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

Prodej- kompletně zasíťovaný
stavební pozemek o výměře 897 m2,
Ježovická ul. Praha 9 – Újezd n.L.

cena 3.650.000,-Kč

cena 6.376.000,-Kč

cena 6.852.000,-Kč

p r o d á n o
p r o d á n o


