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Milí sousedé,
letní prázdniny a dovolené jsou za námi a já doufám,
že jste si je užili co nejlépe. Pojďme se společně
podívat na to, co jsme pro vás připravili a co pro vás
v blízké době chystáme.
Jistě si vzpomínáte na studii parku Zbyslavská, jehož
součástí bude i psí park s prvky agility, kde se vaši
pejsci budou mít možnost vyřádit. Věřím, že místo
bude nejen zapadat do celkového konceptu parku,
ale bude i hojně navštěvované. Něco takového v Újezdě chybí a já vím, že
mnoho majitelů pejsků po něčem takovém delší dobu volá. V současné
době se finalizuje projekt a přípravné práce. Pevně doufám, že první fáze
bude letos realizována. Brzy vám představíme kompletní projekt, který
počítá s vyžitím pro všechny věkové kategorie. Když jsem místem procházel,
pobavily mě názory některých občanů, že jde o významný lesní porost.
Naopak, takový nepořádek a skládka všeho možného ve stínu stromů byla
spíše ostuda a dlouho neřešená lokalita. My se toho nebojíme, toto místo
projde kompletní revitalizací.
Není to ani tak dlouho, co jsem vás informoval o BUS pruhu, který spojí
Újezd s Běchovicemi a výrazně tak zkrátí dojezdový čas na metro. Tato
stavba získala pravomocné územní rozhodnutí a pokud stavební řízení
nebude napadáno různými aktivisty s kulatým razítkem, stavba může být
v dohledné době realizována. Více se dočtete v článku pana místostarosty
uvnitř čísla. Mám z toho radost. Je na tom neskutečné kvantum práce
a děkuji všem, kteří věci pomohli. Vážím si toho.
Ještě větší radost mám z toho, že se podařilo vyjednat něco, co zde
dlouhodobě chybí, a to je přechod v místě Plhovská/Starokolínská/
Račiněveská, nebo, chcete-li, u Útesu. Velký dík patří nejen našemu odboru
majetku a investic, ale i TSK a BESIPu, které nás vyslyšely a tuto stavbu
s námi realizují.
Dlouhodobě usilujeme o přechod na Blatově v místě Starokolínská/
Ochozská. Jednání probíhají a já věřím, že se věc podaří prosadit. Pokud
tedy tomu někdo nebude nesmyslně bránit, jak se bohužel u nás občas
stává. Bezpečnost našich občanů a dětí je pro mě osobně zásadní téma.
Dostávám dotazy ohledně pěší cesty a cyklotrasy od úřadu směrem na
klánovické nádraží. Stavba byla předána Praze tak, že je možné okamžitě
stavět ještě tento rok. Nerozumím, kde je problém, ale zjistíme to.
Přátelé, na září jsme pro vás připravili mnoho akcí. Jejich přehled najdete
nejen v tomto zpravodaji, ale i na webu úřadu. Aktuální informace můžete
nalézt i na našem facebooku.
Máme tu nový začátek školního roku. Přeji nám všem, aby ten letošní
byl ve znamení žáků v lavicích a výuky bez mnoha často nesmyslných
omezení a nařízení. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za nasazení,
se kterým mnohdy nelehké situace zvládají. Jste základem úspěchu naší
školy a máte můj velký respekt. Jsem i upřímně rád, že naše škola získala
v osobě Mgr. Libora Skaly ředitele, s nímž nalézáme společnou řeč, a to je
pro vzájemnou spolupráci velmi důležité.
Moji Újezďáci, děkuji vám za vaši přízeň. A pokud vás něco štve, dejte
mi o tom vědět. Nebudu vám slibovat zázraky, to nechám jiným. Možná
to nemá ani řešení, ale můžeme se společně pokusit s vaším/naším
problémem něco udělat.
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady
Během prázdnin se sešla rada třikrát a projednala 73 bodů. Získali
jsme opět dotaci z hlavního města
na projekty v rámci Strategie
adaptace hl. m. Prahy na změnu
klimatu ve výši 2 350 tis. V nejbližší
době se tak dočkáme revitalizace Ježkova parku, novou tvář získá území
u rybníku v Dubinské ul. a poslední
místo, které v rámci této dotace projde revitalizací, je u sídliště Rohožník
v blízkosti Rákosníčkova hřiště. Dofinancovali jsme projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice Hulická
o 534 tis. Kč. MŠ Čentická nám vrátila zpátky finanční prostředky, které
sloužily na předfinancování projektu
Venkovní učebny, na kterou získali
dotaci. Dofinancovali jsme dokončení
vzduchotechniky v tělocvičnách ZŠ na
II. stupni. Navýšili jsme také finance
na opravy chodníků v městské části.
Loni jsme získali dotaci na pítka
a mlžítka v městské části, rada
proto schválila výsledek výběrového
řízení na dodavatele realizace těchto
zařízení. V nejbližší době se tak budou instalovat tři pítka a mlžítka, a to
u tenisových kurtů v Kácovské, u Rákosníčkova hřiště na Rohožníku a na
hřišti v Nadějovské.
Podpořili jsme konání kulturních
a společenských akcí na září. Sbor
dobrovolných hasičů v Újezdě nad
Lesy bude slavit 95. výročí, a proto si
pro vás hasiči připravili oslavu i s dětským dnem, který se bude konat
18. 9. Spolek ÚJEZD.KOM bude pořádat akci „Zažít město jinak“, na kterou
městská část také přispěla.
Hl. m. Praha opět vyhlásilo Program
podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér, do kterého bychom
se rádi přihlásili a využili na další
částečné opravy zdravotního střediska Rohožník, a to především na
vstup a toalety v přízemí. Další prostory ve zdravotním středisku, které
potřebují opravit, jsou místnosti pečovatelské služby. Rada tedy schválila zpracování projektu opravy těchto
prostor, abychom měli představu
o finanční náročnosti akce a mohli se
zapojit do vyhlášených programů.
Na září jsme pro vás připravili plno
akcí, proto doufám, že se tam potkáme a že si je společně užijeme.
Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Újezd pomáhal
Několika obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku prošla koncem června extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Bezprostředně poté se zvedla velká vlna
solidarity. K pomoci se připojil i Újezd. Hned následující den po katastrofě
schválila Rada MČ na svém mimořádném jednání okamžitou peněžitou pomoc ve výši 4 x 30 tisíc Kč pro nejvíce postižené obce.
V sobotu, tedy dva dny po tornádu, jsme zorganizovali rychlou materiální
sbírku. Sešla se spousta nářadí, drogerie, dezinfekčních prostředků, spojovacího materiálu a dalších potřebných věcí. A aby byly na místě co nejdříve,
rozhodli jsme se s místostarostou Zdeňkem Růžičkou, že je po naložení darů
z dalších městských částí rovnou odvezeme do Hodonína. S místní koordinátorkou jsme byli domluveni, jaké věci a kam máme přivést.
Na místě nám dobrovolníci pomohli naši újezdsko-pražskou sbírku vyložit.
Organizátoři nám děkovali, že je všechny nesmírně potěšila solidarita lidí.
Z toho, co jsme přivezli, měly největší úspěch pracovní rukavice, lopaty, kolečka, latě, hřebíky, drogerie, ale co okamžitě putovalo nejbližším autem
k potřebným, byla varná konvice. Měli jsme obavu, zda oblečení a deky najdou uplatnění, ale říkali, že je využijí. Vše bylo od dárců vzorně popsané, což
usnadnilo třídění.
Bylo vidět veliké nasazení a nadšení pro věc a touha pomáhat, a to i nečekanými způsoby. Při našem příjezdu právě odcházeli muzikanti v krojích, kteří
dobrovolníkům zpříjemňovali práci. Velmi mile mě překvapilo, že organizátoři
mysleli i na to, jestli nemáme hlad a zda nechceme někde přespat. Nocleh
nám nabízel i pán, který přivezl do sbírky lednici a jehož dům tornádo minulo
jen o pár metrů. My jsme však jeli hned zpět a do Prahy dorazili asi v 5 ráno.
Organizátoři se ptali na svítilny, baterky a baterie. S tím jsme bohužel nepočítali, situace i požadavky se velmi rychle měnily, ale po návratu jsme uspořádali ještě sbírku právě těchto věcí. Ty předali na místě naši dobrovolní hasiči,
kteří na místo vyráželi pomáhat o několik dní později. Díky tedy patří vám
všem, kteří jste se na sbírce pro Hodonínsko podíleli.
Jitka Carbolová

Klub pro seniory pokračuje
Od června jsme znovu obnovili středeční setkávání, i když prozatím venku na multifunkčním hřišti. Vzhledem k tomu, že se to osvědčilo, tak budeme pokračovat i po
prázdninách, opět na multifunkčním hřišti. V případě špatného počasí se přesuneme do zasedací místnosti Polyfunkčního domu Level. Přijďte si popovídat a zazpívat
nebo jen poslechnout harmoniku a klávesy pana Tomáše Kořínka. Moc se na vás
těšíme s MUDr. Zuzanou Dastychovou, předsedkyní Komise sociální politiky.
V září se setkáme na multifunkčním hřišti vedle I. stupně základní školy ve dnech:
8. 9. v 9.30 hod. a 22. 9. v 9.30 hod.
Kristýna Kopecká
místostarostka

Kalendárium na září
4. září			
			
			
			

Výstava ke 100. výročí samostatné obce Újezd
bude po venkovní instalaci přesunuta
do vnitřních prostor Újezdského muzea.
Otevírací doba je každou středu od 13 do 17 hodin.

Oslavy 20. výročí
Kangsim Dojang,
multifunkční hřiště,
od 13 hod.

4. září			 Výroční členská
			 schůze zahrádkářů,
			 viz str. 25
8. září. Vidrholecký orienťák,
		 viz str. 26
8. září			 Dny zdraví,
9. září			 detailní programy
11. září akcí na str. 35 a 27
11. září Cesta za pokladem
		 skřítků
skřítků,, viz str. 26
10. září Den plný zdraví,
			 program na str. 34
14. září
		
			
			
			

Slavnostní otevírání
hasičárny,
hasičská zbrojnice
ve Staroújezdské ul.,
od 18 hod.

15. září
		
			
			

Zájezd do Kolína
a na zámek Radim,
pořádá SPCCH,
viz str. 26.

16. září
		
		
		

Veřejné projednání
stavby víceúčelového
hřiště na Rohožníku,
viz str. 6

18. září Oslavy 95. výročí SDH,
			 pozvánka na str. 24

Poděkování
Újezd 14. 8. 2021 oslavil 100 let samostatné obce Újezd nad Lesy a při této příležitosti
se konala I. venkovní výstava v parku u základní školy. Po jejím skončení bude výstava
přesunuta do Újezdského muzea, kde ji budete moct vidět od 8. 9. do 27. 10. 2021,
vždy každou středu od 13.00 – 17.00 hod. Za celou radu bych tímto chtěla poděkovat
všem, kteří na této krásné výstavě spolupracovali, a to především manželům Tomaidesovým, Evě Danielové, Jiřímu Proseckému, Pavlíně Zemanové, Markétě Slavíkové
a Vladimíru Saitzovi.
Kristýna Kopecká
místostarostka

Vážení občané, srdečně vás zveme na

jednání Zastupitelstva MČ Praha 21,
které se uskuteční 27. 9. 2021 od 14 hod.
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.
Program bude uveřejněn na úřední desce
a na webových stránkách MČ Praha 21.
Všichni jste srdečně zváni.

18. září Zažít město jinak,
			 Psí plácek (Hulická x
		 Sudějovická), od 12 hod.
22. září Den bez aut = bezpečná
		 cesta do školy
25. září
		
			
			

Výroční členská 		
schůze KAS,
jídelna ZŠ Polesná,
od 15 hod.

25. září
			
			
			

Újezdské posvícení
a koncert kapely
Tři sestry,
program na str. 36

27. září Jednání Zastupitelstva
		 MČ Praha 21,
			 divadelní sál ZŠ, od 14 hod.
2. října Běh za újezdskou
			 sovou,
			 více info na str. 28
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Participativní rozpočet má své vítěze
Druhý ročník participativního rozpočtu “Měníme Újezd“, do něhož
Rada MČ Praha 21 vyčlenila 2 mil.
Kč, je u konce a již známe vítěze!
Zaslali jste nám celkem 15 návrhů
a po posouzení realizovatelnosti
jich do hlasování prošlo 9. Všem,
kteří se do hlasování zapojili, moc
děkujeme.

Absolutním vítězem se stal projekt „Víceúčelového hřiště na Rohožníku“. V těsném závěsu se umístil návrh „Oprava přístřešku a zastávky BUS MHD Rohožnická“. Na 3. místě skončila „Lanová věž na Rohožníku“. Rada MČ Praha 21 rozhodla o přípravě realizace projektu hřiště a realizaci projektu zastávky MHD..
Podoba místa, kde žijete a trávíte velkou část vašich životů vyvolává emoce a je tedy
samozřejmé, že se o své okolí zajímáte. Právě návrh víceúčelového hřiště, který u vás
vyhrál, vzbudil hned od začátku pozitivní, ale i negativní emoce. Proto radní rozhodli,
že v září k tomuto projektu proběhne veřejné projednání přímo na místě. Společný
dialog je totiž tou nejlepší cestou k cíli.

Víceúčelové hřiště na Rohožníku
Vybudování multifunkčního hřiště 32 x 15 m s polyuretanovým povrchem určeným
pro kolektivní sporty, s možností zaledování v zimním období. Multifunkční hřiště pro
florbal, nohejbal, košíkovou či malou kopanou. Oplocené do výšky 4 metrů, s 60 cm
vysokými dřevěnými mantinely, sloupky pro nohejbal se sítěmi, brankami na malou
kopanou, házenou a pro floorball.
Navrhovatel: Libor Václavík
Umístění: sídliště Rohožník, v blízkosti streetballového hřiště

Oprava přístřešku a zastávky BUS MHD Rohožnická
Zastávka, jež je v havarijním stavu, projde celkovou rekonstrukcí. Původní betonový
přístřešek se zbourá a nahradí jej moderní prosklený přístřešek. Opraví se nástupiště
včetně zvýšení nástupního ostrůvku.
Navrhovatel: Miroslav Švarc
Umístění: Novosibřinská ul., zastávka Rohožnická (směr centrum)

Miliony pro Moravu?

Helena Gryčová,
koordinátorka participativního plánování a MA21

Krátce po tornádu se objevil na sociální síti chytlavý návrh pana Pavla Dufka, aby místo profinancování vítězných projektů participativním rozpočtem byly účelově vyhrazené
2 mil. Kč odeslány na pomoc postiženým obcím. Návrh předložil pan Dufek osobně i na
jednání červnového zastupitelstva. Návrhy spojené s usnesením může ale podávat pouze člen zastupitelstva. Toho se ochotně ad hoc ujal pan zastupitel Roušar.
Jako politik MA21 jsem byl proti. A nemohl jsem ani jinak. Návrh pana Dufka byl totiž
zatížen neznalostí financování participativního rozpočtu. Po realizaci projektů MČ magistrát Praze 21 proplatí právě polovinu (max. ale 1 mil. Kč, pokud by suma nakonec přesáhla 2 mil. korun). Městská část tak ve skutečnosti do participativního rozpočtu vkládá
pouze 1 mil. Kč a druhý milion magistrát. Proto naše MČ nemůže rozhodovat o změně
účelového využití 2 milionů z participativního rozpočtu. Navíc několik měsíců probíhaly
přípravy projektů, různá schvalování, byla odvedena spousta práce, proběhlo hlasování
občanů atd. To vše bychom hodili přes palubu kvůli ne dvěma, ale ve skutečnosti jen
jednomu milionu korun z našeho rozpočtu. Tudy cesta pomoci opravdu nevede.
Je nutné i připomenout, že městská část není samostatnou obcí, ale jen 1/57 obce Praha.
Rozpočet Prahy 21 je v řádu miliónů, rozpočet hl. m. Prahy dosahuje miliard. Paradoxní
proto bylo, že zatímco naše zastupitelstvo projednávalo onen nepovedený návrh, politické vedení pražského magistrátu schválilo pomoc postiženým obcím ve výši 2 mil. Kč.
MČ však nemá prostředky určené na vylepšování renomé magistrátu.
Jako politik MA 21 jsem ale samozřejmě zaregistroval, že je zde zájem odeslat peníze
z Prahy 21 na pomoc obyvatelům poničených obcí. Do strategie agendy 21 by zapadala
myšlenka společné pomoci. Proto jsem na zastupitelstvu navrhl, aby MČ zřídila sbírku či
otevřený účet, na který by posílali své dary občané Prahy 21. MČ by stejnou výší přispěla (z jiné rozpočtové položky) také, ale maximálně do výše 0,5 mil. korun. Tím bychom
se na Praze 21 společně mohli složit třeba právě na 1 mil. korun pomoci „sousedům“
na Moravě. Byla by to hezká ukázka našeho společného tažení za stejný konec jednoho provazu… Zda ale takovému návrhu budou nakloněni radní, koalice a především
opozice, zjistíme nejspíše na zářijovém zastupitelstvu. Ještě doplním, že MČ v červnu již
schválila příspěvek pomoci ve výši 120 tis. Kč, v kooperaci s okolními městskými částmi
jde dohromady o 650 tis. korun.
Petr Duchek
politik MA21
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Vážení občané,
zvu Vás na veřejné
projednání stavby
víceúčelového hřiště na
sídlišti Rohožník.
Kdy: čtvrtek 16. 9. 2021
v 18 hod.
Kde: streetballové hřiště
(ulice Žlebská/Miletická),
sídliště Rohožník
Těším se na viděnou.
Zdeněk Růžička
místostarosta

Pruh pro autobusy
Vzhledem ke stále se zvyšujícím kolonám a zdržení jízdy
ve směru do centra jsme se v rámci dostupných možností
rozhodli pokračovat v rozšíření silnice mezi Běchovicemi
a Újezdem. Územní rozhodnutí je již vydáno a v současné
době se bude připravovat projektová dokumentace pro
následnou realizaci a výstavbu autobusového pruhu.
Předpokládáme, že v roce 2022 bude stavba autobusového pruhu v ulicích Starokolínská – Českobrodská
zrealizována.
Jedná se o akci zahrnující kompletní rekonstrukci komunikace v úseku od Újezda po Běchovice, kde dojde k napojení na již rekonstruovanou ulici Českobrodskou. Součástí
rekonstrukce je provedení nové zastávky MHD Blatov
směr centrum včetně jejího posunu tak, aby záliv zastávky
mohlo využít více autobusů jedoucích v jednotný čas. Rekonstrukce urychlí dopravu, zejména MHD, a v neposlední
řadě rozšíření silnice též usnadní i rychlejší uvolnění tzv.
„uličky“ pro sanitky, hasiče a složky Integrovaného záchranného systému. Touto akcí začíná i první etapa snižování
nivelety hlavní silnice mezi ul. Nadějovská – Novolhotská a
do budoucna bude pokračovat až k Rohožníku.
Výstavba autobusových pruhů je podporována městskou
společností ROPID, která má na starosti organizaci pražské

integrované dopravy. I díky tomu a naší práci hl. m. Praha
přislíbilo finance a realizaci tohoto projektu.
V diskuzích na sociálních sítích někteří z vás píšete, že je
třeba zachovat zeleň. Na to mohu říci, že problematika
přírodního prostředí mi není lhostejná a již v předstihu
jsme přímo v parku na Blatově vysázeli několik stromů.
Kromě toho je prováděna výsadba keřů a stromů v jiných
částech Újezda (pro zajímavost uvádím, že loni bylo
v Újezdě vysázeno celkem 106 ks stromů a více než 500
ks keřů). Po rekonstrukci komunikace plánujeme provést i
revitalizaci celého parku. Proto prosím akceptujme i kompromis, že část stávající zeleně u Starokolínské ulice bude
muset malinko ustoupit.
Na závěr mi dovolte uvést, že v budoucnu, po provedení
přeložky I/12 za současného předpokládaného snížení
intenzity provozu v ulici Starokolínské – Českobrodské
bude možné využít tento autobusový pruh například
jako chybějící vzájemné propojení pro pěší a cyklisty mezi
Újezdem a Běchovicemi ve formě cyklostezky, aniž by bylo
nutné propojení znovu budovat. Tím se ve své podstatě
ušetří peníze do budoucna.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

Stáhněte si Mobilní rozhlas do svého telefonu
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V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji informaci o době a místě konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v MČ Praha 21 – Újezdě nad Lesy.
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 611/2020 Sb., dne 31.12.2020.
Na základě tohoto rozhodnutí oznamuji, že v MČ Praha 21 – Újezdě nad Lesy, proběhnou volby dne:
v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin
Vážení občané, srdečně vás jménem MČ Praha 21 i jménem svým zvu do volebních místností.
Milan Samec,
starosta

VOLEBNÍ OKRSKY MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy
č. 21001, Masarykova ZŠ, II. stupeň,
vchod z ulice Čentická, Polesná 1690
Barchovická; Bečvářská; Bělušická; Borovská; Brzická; Budčická; Čankovská; Čekanovská; Čenovická 138,
190, 472, 1026, 1027, 1085, 1140, 1400, 1445, 1589, 2167,
2316, 2340, 2654, 2672; Čížovská 382, 1211, 1212, 1252,
1253, 1264, 1265, 1503, 1787; Načeradecká; Načešická;
Nadějovská; Nahořanská; Nechvalická; Nesměřická;
Nespecká; Netínská; Netušilská; Novohradská; Novolhotská; Pilovská 322, 324, 325, 333, 359, 370, 374,
377, 379, 408, 411, 420, 511, 1256, 1405, 1578, 1729, 1730,
1731, 2438, 2547, 2649; Polepská; Polesná E45, 181, 195,
197, 264, 265, 2653; Poličanská; Starokolínská 302, 306,
307, 308, 309, 312, 313, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403,
1078, 1143, 1144, 2230, 2685, 2707, 2774
č. 21002, Masarykova ZŠ, II. stupeň,
vchod z ulice Čentické, Polesná 1690
Cerhýnská; Církvická; Ctiněveská; Čelkovická; Čenovická
2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2144, 2145,
2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2511;
Čentická 209, 502, 503, 1314, 1385, 1391, 1457, 2064,
2065, 2066, 2067, 2204, 2205, 2222, 2335, 2648, 2758;
Čížovská 35, 145, 159, 193, 199, 255, 990, 993, 1042, 1074,
1352, 1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 2317, 2603, 2625,
2658; Dědická 34, 205, 211, 212, 240, 243, 287, 293, 483,
987, 1418, 1455, 1575; Dobrovická 233, 1894; Dobřichovská E53, 73, 82, 227, 253, 256, 257, 258, 295, 435, 466, 485,
486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547, 2543; Domanovická 39, E57, 71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206, 1207,
1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282,
1465, 2341, 2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 2481; Ochozská; Okenská; Onšovecká; Oplanská 160, 161, 163, 169,
1443, 1862, 2170, 2216, 2245, 2246, 2333, 2349, 2389,
2441, 2545, 2554, 2614, 2767; Pilovská E41, 133, 156, 194,
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216, 254, 445, 1288, 1359, 1364, 1557, 2026; Plhovská;
Podlužanská; Polenská; Polesná 1690; Polešovická;
Políkenská; Poříčská; Račiněveská 176, 235, 296, 1282,
1329, 2444, 2535,
2536, 2541, 2542, 2544, 2566, 2567; Radimská; Ranská;
Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151, 158, 167, 282,
447, 1004, 1151, 2287, 2350, 2699, 2812; Ratajská 89, 1254,
1255, 1274, 1344, 1585, 2556, 2739, 2740, 2768; Starokolínská 8, 32, 40, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 238,
242, 292, 310, 311, 315, 317, 407, 425,
1305, 1488, 1510, 1568, 1685, 1816, 2221, 2529, 2592, 2716,
2741, 2783, 2811
č. 21003, Obřadní síň ÚMČ Praha 21,
Staroklánovická 260
Hodkovská E77, 280, 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 1410,
1420, 1498, 1572, 1853, 2558; Holšická E240, 262, 288, 290,
477, 1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 1173, 1244, 1327,
1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 1413, 2666, 2801; Hrádková
E166, E183, 530, 531, 532, 539, 547, 1006, 1007, 1016, 1110,
1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497, 1558, 1594,
1599, 1803, 2194, 2550, 2755, 2799; Hulická E194, 241, 260,
271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374,
1449, 1468, 1469, 1535, 1576, 2393, 2620, 2738; Chabeřická; Chmelická 510, 578, 579, 580, 581, 601, 613, 614, 615,
619, 630, 697, 1033, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 1386,
1545, 1563, 2345, 2562; Chotěnovská E244, 604, 606, 607,
634, 635, 644, 680, 997, 999, 1054, 1154, 1155,
1337, 1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 1441, 1453, 1533,
1543, 1565, 1566, 1822, 2526, 2540; Chotouchovská;
Chvalečská 1258; Novosibřinská 97, 100, 111, 112, 118,
120, 121, 122, 140, 173, 206, 210, 459, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 1296, 1341; Polesná 90, 2229;
Soběšínská; Staroklánovická; Starokolínská 22, 48, 84,
85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 184, 189,
224, 477, 482, 2684; Sudějovická E207, 406, 1389, 1399,

2602, 2640, 2664, 2813; Toušická 568, 569, 570, 572, 573,
574, 575, 1077, 1152, 2304, 2700, 2720; Třebětínská; Tuchotická; Týnecká; Velebného 1034, 1035, 1036, 1037,
1142, 1821, 1899, 2306, 2670, 2687; Zaříčanská 597, 640,
641, 642, 643, 644, 645, 646, 651, 652, 653, 686, 1166, 1250
č. 21004, MŠ Sedmikráska,
pavilon 1, Lišická 1502
Hodkovská E67, E69, E72, E73, E80, E88, E89, E92, E95, E96,
E97, 245, 286, E401, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189,
1190, 1198, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852, 1856, 2332,
2405, 2518, 2559, 2572, 2598, 2682, 2704, 2711, 2730; Holínská; Holšická E129, E130, E132, E134, E139, E141, E144,
E146, E149, E160, E162, E163, 259, 436, 492, 535, 720, 757,
1010, 1021, E1021, 1024, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130,
1174, 1332, 1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496,
1541, 1542, 1551, 1552, 1593, 2154, 2155, 2176, 2220, 2224,
2233, 2382, 2553, 2574, 2594, 2630, 2659, 2690, 2715,
2721, 2773, 2778; Hrádková E164, E167, E175, E176, E177,
E178, 248, 275, 294, 467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 1095,
1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 1294, 1354, 1355, 1406,
1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 2169, 2174, 2179, 2247,
2299, 2303, 2362, 2447, 2533, 2597, 2655, 2746, 2764; Hulická E186, E187, E189, E190, E191, E192, E195, E198, E229,
246, 279, 285, E410, 456, 494, 515, 516, 517, 977, 980, 981,
1131, 1153, 1158, 1220, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289,
1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415, 1537, 1814,
2360, 2641, 2642, 2728, 2742, 2775, 2776, 2782; Kácovská; Kalská; Klešická; Kojická; Kynická; Novosibřinská
102, 103, 105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 153, E359, E383,
E384, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,
973, 978, 1014, 1104, 1229, 1277, 1315, 1318, 1320, 1383,
1467, 1475, 2236, 2361, 2798; Sudějovická 251, 1162, 1428,
2226, 2353, 2380, 2705; Sulovická; Svojšická; Valdovská;
Valská; Vanická; Veletovská; Velimská; Veská; Vlkanovská; Vranická; Všeňská
č. 21005, Polyfunkční dům,
Staroújezdská 2300
Bromova; Dědická 57, 63, 67, 142, 150, 270, 1179, 1534,
1579; Dobrovická E55, 58, 177, 524, 1591, 1595; Dobřichovská 147, 148; Domanovická 83, E405, 512, 513, 527,
1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122, 1125, 1126, 1732, 1733,
1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743,

1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1889, 2595; Donínská;
Dražická; Druhanická; Dubinská; Hořejšího; Chmelická 75, 92, 552, 553, 556, 576, 1129, 2473, 2800; Chotěnovská 200, 215, 1484, 1485, 1546, 2546; Chvalečská 1259;
Chyjická; Ježovická; Na Božkovně; Oplanská 278, 284,
2291, 2339, 2636, 2665; Račiněveská 1887; Rápošovská
108, 979, 1884, 2311; Ratajská 143, 146, 149, 221, 222, 270,
464, 504, 505, 507, 1267; Ratbořská; Ročovská; Rohozecká; Roklova; Rozhovická; Rožmitálská; Starokolínská
42, 54, 59, 66, 506, 2300; Staroújezdská 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 33, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 60,
61, 62, 65, 68, 69, 70, 86, 109, 187, 207, 250, 266, 481, 495,
528, 1005, 1128, 1307, 1378, 1888, 2296, 2300, 2599, 2617,
2756, 2788, 2806, 2807; Šlitrova; Talmberská; Toušická
E247, E248, E251, E253, E254, E255, E256, E257, 546, 550,
557, 558, 560, 562, 564, 565, 566, 1310, 1452, 1473, 2555,
2691, 2803; Velebného 1961, 1962, 1963, 1964; Vobrubova; Weissova; Zaříčanská E261, 654
č. 21006, MŠ Sedmikráska,
pavilon 2, Lišická 1502
Lánovská; Lišická; Lomecká; Lozická; Lstibořská; Lukovská; Luníkovská; Lutínská; Novosibřinská E375,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 722, 723, 728,
729, 733, 734, 735, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861,
863, 864, 865, 1107, 1199, 1236, 1245, 1380, 1501, 2266,
2571, 2808, 2809; Rohožnická 261, E295, E297, 600, 801,
802, 803, 804, 866, 867, 869, 870, 1257, 1260, 1270, 2600,
2708, 2790, 2791, 2792, 2793; Zalešanská; Zámělská; Zápolská; Zaříčanská 657, 659, 664, 693, 1819, 1866, 1895,
2354, 2397, 2398, 2446, 2537/11, 2538/9, 2539/13; Zbyslavská; Zbýšovská; Zbytinská; Zlivská
č. 21007, Zdravotní středisko Rohožník,
Živonínská 1630
Měšínská; Miletická; Rohožnická 1601, 1602, 1603,
1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609; Žíšovská; Živonínská;
Žiželická; Žlebská
č. 21008, MŠ Rohožník,
Žárovická 1653
Machovická; Malešovská; Malotická;
Žehušická; Žeretická; Žherská; Žichlínská

Volební manuál
VOLIČ

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Voličem je státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Každý volič je
povinen ve volební místnosti před
okrskovou volební komisí prokázat svou totožnost a státní občanství ČR, a to platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství
ČR, nebude mu hlasování umožněno. Občanům ČR proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum
platnosti svého OP nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

Volič, který se nebude zdržovat době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu,
může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995
Sb., na voličský průkaz. Volič, který
se dostaví k volbám s voličským
průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství
tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi. Žádost o vydání
voličského průkazu je možné podat u Odboru občansko správního
ÚMČ Praha 21,
tel.: 281 012 923, 281 012 957, 281
012 959.

Žárovická;

PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Úřad MČ Praha
21 (do pátku 8. 10. 2021 do 12:00 hod.,
tel.: 281 012 952) a v době konání voleb
příslušnou okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
avšak pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Aktuální informace jsou k dispozici na
www.praha21.cz, kde také najdete kompletní seznam domovních čísel s vyznačením volebních okrsků.
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TÉMA

Velká škola?
Využijme toho
Naše základní škola má od června nového ředitele, kterým
se stal Libor Skala. Na Masarykově ZŠ ovšem není žádným
nováčkem, působí u nás již pátým rokem. O tom, v čem jsou
výhody školy, kam chodí bezmála 1100 žáků i o tom, co by
mohlo být její vizitkou, si Libor Skala povídal s ÚZ.
Máte za sebou poměrně bohatou pedagogickou kariéru,
učil jste na školách soukromých i státních. Dají se zkušenosti právě ze sféry privátního školství použít i v Újezdě?
Určitě, napadá mě třeba v komunikaci s rodiči, protože na
soukromé škole, kde jsem působil, se na to kladl velký důraz.
U nás se školné neplatí, což ovšem neznamená, že by zrovna
přístup k rodičům měl být druhořadý. Zrovna v této oblasti si
myslím, že je na tom naše škola dobře.
Mnoho pražských škol, třeba i sousední Klánovice, každý rok čelí odlivu žáků z pátých tříd na osmiletá gymnázia. Jak je na tom Újezd?
Osobně bych řekl, že osmiletá gymnázia příliš velkou výhodou nejsou, protože se tam v nižších stupních učí vlastně
totéž, co na základních školách. Jinak si nemyslím, že tady
v Újezdě jde o nějaký zásadní odliv. V minulém školním roce
jsme například měli šest pátých tříd, ze kterých je po prázdninách šest šestých tříd. Jsou sice méně naplněné, ale nemusíme jejich počty redukovat. Řekl bych, že rodiče už poněkud
ztrácejí o osmiletá gymnázia zájem, i když je fakt, že už podruhé do přijímacích zkoušek zasáhl covid.
Na druhou stranu nás samozřejmě těší, když děti uspějí,
protože je to trochu i vizitka školy, která je dokázala připravit. Platí to ale i obráceně. Automaticky neznamená, že by
škola, kde velká část dětí zůstává na druhém stupni, byla
nějak špatná.
Újezdská škola má už skoro 1100 žáků. V čem jsou silné
a slabé stránky tak velké instituce? Začněme u těch pozitiv.
Občas zazní názory, že škola už je moc velká a měla by se
rozdělit. Myslím, že to není nezbytné a měli bychom naopak
té velikosti využívat. Třeba pro mimoškolní aktivity. Máme tři
tělocvičny, z toho dvě zrekonstruované, horolezeckou stěnu,
to není úplně obvyklé. A myslím, že na to, kolik je tu učitelů,
máme poměrně stabilizovaný pedagogický sbor. Z těch osmi desítek pedagogů jich před prázdninami odešlo jen pár,
devět jich naopak přišlo. Určitě máme i dobré materiální a
technické vybavení. Za sebe mohu říct, že máme výbornou
spolupráci se zřizovatelem. Osobně se mi líbí i lokalita na
konci Prahy u lesa, byť chápu, že dojíždění může být pro některé pedagogy problém.
Tím jsme u těch horších stránek školy. Co třeba temné
chodby, spousta panelu kolem.
S tím ale nic nenaděláme, to je dědictví minulosti. Alespoň
jsme si to tu na chodbách vyzdobili. Napadá mě ale ještě jedna stinná stránka. Máme ve sboru málo mužů.
Pozitivní diskriminace nefunguje?
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Máme tu kartu Multi Sport. Mě by třeba jako chlapa lákalo,
že díky práci mám posilovnu zdarma. Ale vážně: žádné speciální nástroje, jak sem dostat víc mužů, jsem zatím neobjevil.
Když hledáme pedagoga, už ze zákona musíme být genderově neutrální.
Újezdská škola má svou spádovou oblast, přesto je tu i
konkurence z okolí – Běchovice, Klánovice. Co by mohlo
být vizitkou újezdské školy?
Chtěl bych, aby byla propojená se sportem. Máme tu vynikající školní sportovní klub, díky panu učitelu Janu Pánikovi
(rozhovor s ním najdete v ÚZ č. 6/2021 - pozn. red.), který je
fotbalovým trenérem, se rozjíždí spolupráce s FK Újezd nad
Lesy. Máme opravdu pestré mimoškolní aktivity. Fungujeme
jako fakultní základní škola, bohužel jsme kvůli covidu byli
v kontaktu jen na dálku. Mít tu studenty je obrovská výhoda,
protože ty šikovné si můžeme „odchytit“ a po studiu jim nabídnout místo.
A zmínil bych ještě další program, který by mohl být naší
vizitkou. Nově od září jsme takzvanou určenou školou pro
vzdělávání dětí - cizinců. Máme tu asi padesátku dětí, pro něž
není čeština mateřskou řečí. Některé se tu již narodily, jiné
přišly s rodiči z ciziny. Věnujeme se jim opravdu intenzívně.
Vaše předchůdkyně byla odvolána kvůli „dlouhodobému neplnění povinností v souvislosti s řádným vedením
účetnictví“. Co se za ten půlrok změnilo?
Vše, co z naší strany mohlo být pro nápravu účetnictví uděláno, jsme učinili. Se zástupcem zřizovatele bez problému
komunikujeme. A zdaleka to neplatí jen o financích.
Blahoslav Hruška

Libor Skala (41) – pochází z Neratovic, vystudoval Pedagogickou fakultu UK, obor dějepis a pedagogika. Učil na několika gymnáziích, soukromé Sunny Canadian School nebo na
základní škole v Suchdole. V roce 2017 přišel jako učitel dějepisu a zeměpisu a zástupce ředitele pro mimoškolní činnost
na Masarykovu ZŠ do Újezda. Letos v červnu byl jmenován
ředitelem naší ZŠ. Jeho koníčky jsou hlavně výlety s dětmi,
sport, hudba nebo dobrý film.

Volby do školské rady
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že v říjnu 2021 končí tříleté funkční období Školské rady při Masarykově
ZŠ a ze zákona jsem pověřen organizací voleb do této
rady, vyzývám vás touto cestou k podávání návrhů na
možné kandidáty Školské rady za zákonné zástupce
nezletilých žáků.
S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro
volby členů školské rady, schváleným RMČ Praha 21,
vyhlašuji volby tří členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období.
Pokud chcete kandidovat, zasílejte prosím údaje
o sobě (jméno a příjmení, věk, kontakt, bydliště, informace o sobě, se kterými souhlasíte, aby byly zveřejněny, případně své záměry, které chcete ve školské radě
posazovat) na adresu skala@zspolesna.cz. V případě,
že doporučíte kandidáta, stačí uvést jméno a příjmení
a kontakt na něho.
Termín pro podávání návrhů je 15. 9. 2021, samotná
volba proběhne na třídních schůzkách dne 30. 9. 2021.
Bližší informace o průběhu voleb budou zveřejněny
na www.zspolesna.cz v sekci školská rada.
Libor Skala,
ředitel Masarykovy ZŠ

PCR testy ve škole
Povinnost testování pro žáky základní školy bohužel pokračuje, ale naše ZŠ bude alespoň využívat PCR metodu.
Děti tak nebudou muset podstupovat testování každý
druhý den antigenními testy, ale budou testovány spolehlivější metodou a pouze jednou týdně. Toto testování
není hrazeno ze zdravotního pojištění, ale hradí jej škola, které to následně proplácí ministerstvo školství. Mrzí
nás nejasná situace okolo testování na konci školního
roku, ale v žádném případě nebyla chyba způsobena na
straně ZŠ. Na vině je centrální systém, který špatně vykazoval provedené testy u dětí. Naopak velmi děkuji škole,
která si zvolila náročnější cestu a realizuje PCR testování.
Kristýna Kopecká
místostarostka

Harmonogram školního roku
začátek výuky: 1. září 2021
podzimní prázdniny: 27. a 29. října 2021
vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
pololetní prázdniny: 4. února 2022
jarní prázdniny: 14. – 20. března 2022
velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022
konec výuky: 30. června 2022

Středa 22. 9. 2021
Újezd nad Lesy

DEN BEZ AUT
=
BEZPEČNÁ
CESTA
DO
ŠKOL
[Sem zadejte text.]

[Sem zadejte text.]

Pronájem reklamní plochy

6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm

(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm) umístěná
na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).

Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní
bez DPH 600 Kč, nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.

Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982,
jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájmy nebytových prostorů
Úřad MČ Praha 21 pronajme
tyto nebytové prostory:
Konečná MHD Sídliště Rohožník

Výměra 15,7 m2, prodejna nepotravinářského charakteru

Suterén domu Žiželická 1613,
56 m2 v suterénu domu,
kolaudováno jako dílna a sklady
Zdravotní středisko Živonínská 1630, Rohožník.

Prostory je možné využít nejen pro ordinace lékaře či
alternativní medicíny, ale i za účelem poskytování služeb,
např. kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže apod.

Min. nájemné 1 200 Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou do 31. 12. 2025.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281012982
jaroslava.bendova@praha21.cz
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Školní rok 2021/22

JIRNY
Navrátilova 69

www.sofiaschool.cz
ČESKO-ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzdělávací bilingvní MŠ již 9 let • kvalitní
každodenní příprava na ZŠ • logopedie • český
i anglický učitel v jedné třídě • odpolední
kroužky v ceně školného • nadstandardní
kroužky: keramika, IQ kroužek, sportovky,
věda, logopedická prevence • laskavý a
individuální přístup k dětem • příjemné
moderní prostředí • zahrada • tělocvična •
hřiště • akreditace MŠMT • otevřeno 7 – 18
hod.

ČESKO-ANGLICKÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Už od 1. třídy 8 hodin angličtiny týdně • od 3. třídy
další cizí jazyk • rodilí mluvčí • vzdělávací program
s přípravou na gymnázia • rozvoj logického myšlení
a samostatnosti v řešení úloh • skupinové práce •
školní notebook k dispozici pro žáky už od 1. třídy •
klidné moderní prostředí vybavené nejmodernější
technikou • všechny učebnice ve vašem počítači
doma • zahrada • tělocvična • hřiště • začátek
výuky 8:30 • odpolední družina do 17:30.

Přijímáme žáky do 1. a 2. třídy!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
termíny, popisy a ceny kroužků na stránkách
aktivity.sofiaschool.cz

pro děti 3-6 let
Fotbal
Tanečky s prvky baletu
Angličtina
Flétna
MTV styl pro nejmenší

pro děti 6-12 let pro děti i dospělé
Contemporary dance
Parkour
MTV styl
Judo
Fotbal
Malý astronom
Keramika
Šperky
Kresba a malba
Angličtina

info@sofiaschool.cz

Klavír
Zpěv
Bodyforming

tel. 775 031 603

LIDÉ
Vraťme se k loutkohereckému cestování po vlasti. Ještě
jezdíte?
Už jen občas. Přece jen jsme již senioři a stavění stanu, cestování, vyřizování povolení atd. nás začíná unavovat.

Unikátní
loutkové
divadlo
Možná jste již v ÚZ a na sociálních sítích zaznamenali informaci, že v Lomecké ulici začalo působit
malé loutkové divadlo. Po letech strávených na
cestách si jej v bývalé garáži svého rodinného
domku zřídili manželé Vilém a Eliška Janečkovi.
Na otázku „Jak jste se dostali k loutkovému divadlu?“ se rozpovídal pan Janeček, paní jej doplňovala.
Pocházím z loutkářského rodu. Zatím jsem v sestavování rodokmenu došel až do roku 1725 a pořád
nacházím informace, že prapředci byli kočovní herci s marionetami, pimprlaty či loutkoherci. Jde tedy
o dlouholetou rodovou tradici. Tu má i moje manželka. Často vzpomínáme na naše dědečky. Oba s loutkami hráli. Pamatujeme si z dětství jednotlivé scénky
třeba s kašpárkem, ze kterých čerpáme pro současná představení. Proto se v našich hrách loutky zdraví
dnes již nepoužívaným „Pozdrav Pánbůh“.
Takže využíváte původní texty?
Jen do určité míry. Některým obratům a slovům by už
děti nerozuměly. Krom toho všechny známé pohádky
pro loutková divadla jsou krátké. Dialogy vydají tak na
10 minut. My hrajeme skoro hodinu. Děje i dialogy si
proto dopisujeme.
Věnujete se loutkoherectví celý život?
Kdepak, začínali jsme herectvím. Nic velkého, ale dostávali jsme vedlejší role. Například v Popelce na ledě,
Devátém srdci, Lásce mezi kapkami deště, Prodané
nevěstě, seriálu Matka a podobě. Hráli jsme v necelých
třiceti filmech. Až jednoho dne jsme po výstavě našich
loutek v Mukařově mluvili s jednou paní učitelkou a ta
nám řekla, že výstava byla pěkná, ale taková bez pohybu. A my si uvědomili, že máme po předcích nejen loutky, ale i kulisy s jevištěm a řekli jsme si: „Co takhle oživit
loutkové putovní divadlo?“ Pořídili jsme proto stan pro
představení a začali jezdit po republice.
Kulisy, loutky a jeviště, které tu vidím, jsou těmi,
o kterých mluvíte?
Ano. Loutky jsou staré kolem 90 - 100 let, mají 60 cm
na výšku a řezbované charaktery, což na dnešních
loutkách moc neuvidíte. Jsou dřevěné, na drátkách.
V depozitu pak máme ještě i loutky metrové. Divadlo
je tradiční „Štorchovo divadlo“ a kulisy jsou dělány podle Mikuláše Alše.
A kolik loutek ve všech vašich hrách hraje?
Máme jich asi 150 a na všechny se dostane.

Do budoucna tedy nic většího neplánujete?
Už ne. Ale nechce se nám přestat rozdávat radost a zábavu
malým dětem, pořád nás hraní baví. Zjistili jsme si proto, že
v okolí podobné divadélko není, a tak jsme si řekli, proč by
rodiče s dětmi měli cestovat daleko do Prahy, když mohou
zajít i k nám. Tak vzniklo naše divadélko. A dokud budeme
moci, budeme hrát.
Pokračuje někdo v rodové tradici loutkoherectví?
Ano, dcera i syn. Hrají většinou v zahraničí. Tam na loutky
koukají často hodně vykuleně. Najednou nevidí „placatý“ svět
animovaných „shreků“ na plátně, ale „skutečné“ postavičky.
Slyšel jsem, že váš pradědeček měl tvůrčí prsty v jedné
slavné loutce a také betlému…
V rodině se to po desetiletí traduje takto: Pradědeček Emanuel Janeček vyřezával velké loutky, pracoval jako malíř, výtvarník, řezbář, loutkoherec. Jednou hrál v Třebechovicích
a seznámil se s panem Proboštem a slovo dalo slovo a pomáhal pro dnes slavný betlém vyrobit mechaniku (a také
orchestrion). Tehdy byl ale betlém ještě rozdělen na několik
samostatných částí. Po smrti pana Probošta přišel od jeho
vdovy dopis s nabídkou na prodej betlému za 10 tis. korun.
Jenže nikdo nevěděl, kam ho dát, nebylo na něj místo. Dnes
je jeho cena obrovská.
A ta loutka?
Pocházíme z Plzně a v loutkovém divadle vypomáhal pan Skupa. Už měl loutku kašpárka a chtěl k němu ještě jednu, aby
spolu mohly diskutovat. Zeptal se pradědečka, zda by měl
nějaký nápad na loutku. Někde na statku děda pak náhodou
pozoroval čeládku a zaujal ho člověk, který vyvážel hnůj od
krav. Podle něho loutku načrtl. Kresba se líbila, dál pak byla asi
přímo panem Skupou rozkreslena a pan Nosek, což byl řezbář,
vyřezal prvního Spejbla. Údajně mu s něčím pomáhal i pradědeček. A nezůstalo jen u vyřezávání loutky. Ten pán s hnojem
byl jakýsi nešika a oslovován byl Bejbl (pozn.: zřejmě šlo o posměšnou či hanlivou přezdívku převzatou z němčiny a používanou na Plzeňsku k označení hlupáků) a někdo při zhlédnutí
kresby jej měl poznat a zkomoleně říci, že to je Spejbl. Jak se
to přesně celé seběhlo je ale skoro po sto letech už těžké říci.
Vy teď máte divadelní prázdniny. Kdy začínáte divadelní
sezónu?
Začínáme v neděli 26. září a pokračujeme každou sobotu
a neděli. Vždy od 15 hodin. Den před tím (25. září) už hrajeme
i na Újezdském posvícení, akci místního úřadu, se kterým se
nám dobře spolupracovalo při vyřizování všech povolení.
Děkuji za rozhovor.
My také děkujeme.
Doplním, že některé loutky prapředků našich loutkoherců jsou umístěny v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi
a také v Národním muzeu v expozici loutek. Při dotazu na
jiné zájmy se ukázalo, že pan Janeček by rád zašel na ryby,
dokonce dostal k ježíšku výbavu, koupil si rybářský lístek,
ale volný čas stejně nemá. A jiné to není ani u jeho paní.
Udržování loutek (starých jedno století) v kondici, oprava
šatů atd. zabere oběma spoustu času. Když čas je, věnují se
třeba úpravě pohádek a dopsání příběhů.
Petr Duchek
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PORTÁL OBČANA

Jak ověřit identitu?
V předchozích článcích v červnovém a červencovém vydání ÚZ
jsme vás informovali o některých digitálních formách komunikace
veřejné správy s občany a firmami, a také jak je možné zřídit datovou schránku. Rozsah možných online služeb je dán zejména dvěma základními kritérii. Prvním je zřízení datové schránky
a druhým kritériem je způsob přístupu, jež užíváte pro tzv. Portál
občana:

Bankovní identita
Zřizuje se v konkrétní bance a může sloužit i ke komunikaci s bankou.
Bližší info: info.eidentita.cz/idp/

E-občanka
Je možno aktivovat na základě držení občanského průkazu
s elektronickým čipem. Takové občanské průkazy se začaly vydávat automaticky v průběhu roku 2018. K využívání e-občanky je
třeba si službu aktivovat.
Bližší info: info.eidentita.cz/eop/IdentifikaceJakZacit.aspx

Jméno, heslo, sms
Jednoduchý způsob, ke kterému je potřeba mít mobilní telefon.
Dochází k dvojímu ověřování identity, vždy sms na mobilní telefon.
Bližší info: info.eidentita.cz/ups/

Mobilní klíč eGovernmentu
Aplikace v mobilním telefonu.
Bližší info: info.eidentita.cz/mep/

Služba MojeID
Aplikace v mobilním telefonu.
Bližší info:
www.mojeid.cz/cs/proc-mojeid/pristup-ke-sluzbam-verejne-spravy/

Čipová karta STARCOS
Je nutné mít čipovou kartu, kterou vydává soukromoprávní subjekt.
Bližší info: www.ica.cz/karta-vlastnosti

Datová schránka fyzické osoby nebo
fyzické podnikající osoby
Je třeba mít zřízenou datovou schránku. Fyzické
osoby (ne)podnikající mají právo si zřídit datovou
schránku, nikoliv však povinnost.
Bližší info: www.datoveschranky.info/obcan

Seznam dostupných
služeb Portálu občana
najdete zde.

Pro podrobnější informace
si, prosím, naskenujte nejčastější otázky
a odpovědi.
Pro úplnost dodejme, že prezident podepsal novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů. Ta zavádí určité změny od roku 2023. Text návrhu zákona podepsaný
prezidentem je k dispozici na
www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=756
Miroslava Siváková
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Jazykové kurzy
pro každého
Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
13., 15., 21., 23.9. 2021 vždy 17-19h
KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,
FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA,
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

tel.: 733 392 675 www.deltaschool.cz
DELTASCHOOL@LTITEK.COM
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MČ Praha 21 podporuje místní podnikatele
V zářijovém čísle ÚZ vychází naposledy bezplatný přehled místních provozoven a podniků s otevírací dobou a
kontakty v tištěné verzi. Pokud chcete přidat do přehledu na webu MČ Praha 21, formulář najdete na www.praha21.cz v sekci Přehled provozoven v Újezdě nad Lesy nebo nás kontaktujte na emailu: podnikatel@praha21.cz.
Název provozovny
adresa provozovny
webové stránky
facebook
RESTAURACE

Provozní/
otevírací doba

kontakty

specializace

poznámky

Bistro DŘEVÁK
Novosibřinská 206
www.drevakujezd.cz

Po-Ne:
16:00-20:00

608 878 672
jitkanajmoska@seznam.cz

bistro s občerstvením,
rozvoz piva 20 – 21 hod.

výdejní
okénko

RESTAURACE NA BLATOVĚ
Starokolínská 311
www.restauracenablatove.cz

Po-Pá:
11:00-15:00

777 195 229
jolana.napravnikova@volny.cz

pohostinství

výdejní
okénko

Café ÚTES
Račiněveská 2592
www.cafeutes.cz

Po - Pá: 7.00 - 15.00

722 925 830
info@cafeutes.cz

výdejní
okénko

PIZZA GOGO
Starokolínská 95
www.pizzagogo.cz

Po-Ne:
11:00-21:30

733 503 385

restaurace,jídelna, rozvoz jídla, catering, pořádání
oslav,
pronájem prostor pro různá setkání, cateringové
služby
rychlé občerstvení
(pizzy, burgery, těstoviny, saláty, dezerty…)

Restaurace KROKODÝL
Lomecká 1807
fb, instagram restaurace krokodyl

St-So:
17:00-20:00

775 248 650
marek.stedronsky@seznam.cz

restaurace:
tatarák, burger, smažená křídla, steaky, řízky,
saláty

výdejní
okénko

Staročeská hospoda U ŠTRÁSKŮ
Novosibřinská 879
Staročeskáhospodauštrásků

Po-Ne:
11:00-20:00

602 132 170
723 453 331
milon.litvajs@seznam.cz

pohostinství, jídlo a nápoje s sebou

výdejní
okénko

HANDO SUSHI BAR
Oplanská 2416
www.hando.cz
www.facebook.com/hando.cz/
Restaurace Penzion PETRA
Zálešanská 679

Po-Ne:
11:00-20:00

725 830 383
info@hando.cz

sushi bar, asijská kuchyně,
rozvoz jídel

výdejní
okénko

ÚT - SO: 17:00 - 23:00

602 386 751
HRUBEJOVA@SEZNAM.CZ

pohostinství

PO - NE: 8:00 - 23:00

602 610 200 HRUBEJOVA@
SEZNAM.CZ

ubytovací činnost

Po-Pá:
9:30-17:30
So-Ne:
9:30-17:00
Po:
ZAVŘENO
Út-Ne:
14:00-16:00

737 623 611
stapechdevelop@seznam.cz

608 943 568
kavárna + prodej dortů,
galerie@cafegaleriezelenydum.cz prodej drobných dekorací + obrazů

v době vládních
opatření funguje výdejní
okénko

Po-Ne:
9:00-18:00
So:
9:00-12:00

739 061 499
abc.detskeboticky@seznam.cz

výdejní okénko
a
e-shop

Restaurace Penzion PETRA
Zálešanská 679

výdejní
okénko

CUKRÁRNA/KAVÁRNA
CUKRÁRNA na Blatově
Račiněveská 2444
www.cukrarnablatov.cz
Cafe Galerie ZELENÝ DŮM
Třebětínská 591
www.cafegaleriezelenydum.cz
Cafe Galerie Zeleny dum
MALOOBCHOD/VELKOOBCHOD
ABC dětské Botičky
Starokolínská 2716
www.abcdetskeboticky.cz
www.abcboticky.cz
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prodej dětské obuvi, dámské a pánské zdravotní
pantofle, opravna obuvi, výdejna balíků Geis Point
a DPD

KRÁMEČEK PRO DOMEČEK Pavla Stichová
Chotěnovská 680 (vchod z ul. Zaříčanská)
www.facebook.com/groups/1477054195904760
www.facebook.com/krameceprodomecek
ROMANTIKA – kreativní svět
Račiněveská 2444/21
www.obchodprosikuly.cz
www.facebook.com/Romantikakreativnisvet
Vinotéka/KNIHKUPECTVÍ Nad Lesy
Staroújezdská 45
www.nadlesy.cz
facebook.com/nadlesy
VINOTÉKA v Čentické
Čentická (vchod z ulice Polenská)

Po - Pá:
8:00-11:30
+ 14:00-17:00
So: 9:00-12:00
Po - Pá:
9.00 - 18.00
So:
9.00 - 13.00
Po - Pá:
9:00-12:00 13:00-19:00
So:
9:00-12:00 13:00-18:00
Út-So:
17:00-20:00

777 255 953,
obchod s domácími potřebami
kramecekprodomecek@seznam.cz

JAN ŠULC – BOHEMIA AIR SOFT
Ratajská 504
www.airsoftshop.cz

776 659 653
obchodprosikuly@gmail.com

papírnictví, tvořivý materiál
základní sortiment galanterie
příjem a výdej zásilek PPL (DHL)

777 774 117
vino@nadlesy.cz
knihy@nadlesy.cz

Prodej vína, kávy, čajů a bio kosmetiky
Výdejna knih pro Knihkupectví Nad Lesy

607 989 524
xprocha@volny.cz

Prodej točeného i lahvového vína, piva, pochutin výdejní
a alkoholu.
okénko
Prodej výrobků firmy Amway.

Po + Pa: 9.00 - 17. 00
Út + Čt: 9.00 - 20.00
St: 9.00 - 15.00

774 774 378
prodejna@airsoft.cz

Vybavení pro airsoft a pobyt v přírodě

AMBIPET s.r.o
Lišická 834

Po-Čt:
17:30-20:00

776 464 666
ambipet@email.cz

chovatelské potřeby, chov hospodářských zvířat,
výroba bentonitových steliv pro kočky

CHOVATELSKÉ POTŘEBY "Na Rohožníku"
Malešovská 1652
Chovatelské potřeby ÚJEZD NAD LESY - NA
ROHOŽNÍKU

Po-Pá:
10:00-18:00
So: 9:00-12:00

608 982 295
info@shop4pets.eu

prodej krmiv pro zvířata a chovatelských potřeb,
poradíme s výběrem plemene a pomůžeme s
výcvikem

ZOOSHOPPLUS
Starokolínská 22
www.zooshopplus.cz

Po-Čt:
9:00-19:00
Pá: 9:00-18:00

606 921 977,
ujezd@zooshopplus.cz

chovatelské potřeby, živá zvířata, akvaristika

EL BIO
Starokolínská 425
www.elbio.cz

Po-Pá:
9:00-19:00

722 959 090,
info@elbio.cz

obchod se zdravou výživou, biopotravinami,
ekodrogerii,
bio kosmetikou a bez obalem

Zdravá výživa VITALEN
Staroklánovická 185
https://www.facebook.com
/zdravavyzivavitalen
SLUŽBY

Po-Pá:
9:00-17:00

776 325 407
vitalen@email.cz

obchod se zdravou výživou, potraviny bio i nebio,
dětská výživa, bezlepkové potraviny, čaje, koření,
ekodrogerii, ekokosmetiku a mnoho dalšího.

602 328 534,
psisko-ob@seznam.cz

výchova a výcvik psů

PSIŠKO-OB, z.s.
Novosibřinská 875
www.psisko-ob.webnode.cz
VČELAŘSKÉ POTŘEBY - včelařství
Lišická 834

dle dohody

608 024 110
zdenekruzicka@email.cz

včelařské potřeby, pomoc začínajícím včelařům poradenství a výuka, sečení, mulčování, kultivace
půdy, sušení sena, zemědělství

MATEŘSKÁ ŠKOLKA ANDĚLSKÁ, z.ú.
Čenovická 1085
www.andelska.cz
https://www.facebook.com/skolkaandelska
Hlídací centrum POHÁDKA
Lstibořská 2396
www.hcpohadka.com
Hlídací centrum Pohádka
Matěj ŠTACHA
Újezd nad Lesy
www.malirmatej.cz

Po-Pá:
7:00-17:00

777 515 515,
info@andelska.cz

mateřská školka, kroužky pro děti, tábory, hlídání
dětí

Po-Pá:
6:30-18:30

604 749 684,
777 686 034
adela-brezinova@seznam.cz,
rihova.gabriela@email.cz
737 502 987,
malirmatej@gmail.com

péče o děti od 6 měsíců do 6 let

608 969 163,
nebudte@veprisjidlem.cz

nutriční/výživová poradkyně

Po-Pá:
9:00-17:00
So+Ne:
dle dohody
Nebuďte ve při s jídlem / Bc. Vendula Přibilová Po-Ne:
Ochozská 318
8:00-20:00
www.veprisjidlem.cz
(dle dohody)

malířství, drobné montážní a řemeslné práce.
Práce typu hodinového manžela.
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JINOHRÁTKY s.r.o.
Starokolínská 425
www.jinohratky.cz
www.facebook.com/jinohratky
PŮJČOVNA NÁŘADÍ - FORICHTUNG.CZ/
AUTOPIA, S.R.O.
Novosibřinská 2266
www.forichtung.cz
MAPRIS TRADE / Marie Přistoupilová
Starokolínská 313

Po - Pá:
9.30 - 18.00
So:
9.30 - 12.30
Po-Pá
8:00-17:00

724 190 050
vendula@jinohratky.cz

kreativní sady, hry, hračky, knížky a školní potřeby
pro děti předškolního a školního věku, poradenství
s výběrem školních potřeb, aktovek a batohů

737 300 500
ujezd@forichtung.cz

servis strojů, prodej příslušenství, půjčovna
nářadí, stavební, zahradní a úklidové techniky

Po-Ne:
9:00-21:00

608 956 796,
marypp@seznam.cz

inženýrská činnost – stavební povolení,
kolaudace, příprava staveb

VICTORIA SCHOOL s.r.o. , základní škola
a mateřská škola, Ing. Dana Robertson
Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice
www.victoria-school.cz
KHASO / Ing. Petr Klinger
Čentická 1457
www.ajax.cz

725 234 651,
reditel@victoria-school.cz

základní škola, mateřská škola, kroužky, tábory

602 310 914 petr.klinger@
sitkhaso.cz

Jaroslav ZAJPT
Novosibřinská 875

602 313 840,
j.zajpt@seznam.cz

Instalace zabezpečovacích systémů s certifikací
EU 2.stupně bez nutnosti kabelových rozvodů
a stavebních úprav. Detekce požáru, CO2,
vytopení a narušení objektu, kamerový systém.
výroba razítek, výroba reklamy, sportovní služby.
Trenérství - výuka squashe.
Pořádání kulturních akcí.

Alois TRČALA
Staroklánovická 79

Po - Pá:
9:00 - 19:00

601 394 024,
trcala.tkt@seznam.cz

zednické práce, obklady, dlažby, sádrokartony,
opravy v domácnosti včetně zapojení spotřebičů,
sečení zahrad, kácení stromů

PRAKTICKÁ TERAPIE
Svojšická 2242
www.praktickaterapie.cz

Dle dohody

777 761 159,
petr@praktickaterapie.cz

psychoterapie, praktické a konkrétní rady, jak
zvládat zátěžové situace.
Konzultace a konkrétní návody na zvládání
složitých situací v profesním i osobním životě.

MEMO s.r.o.
Domanovická 1224

Dle dohody

737 788 279
memosro@tiscali.cz

prodej počítačů a periferií, prodej antivirových
programů. Řešení problémů s výpočetní
technikou. Opravy a modernizace, počítačové
sítě.

PEDIKÚRA TEREZA
Živonínská 1630

Dle dohody

724 526 849
su.tereza@seznam.cz

Pedikúra a kosmetika

Ing. Veronika MINDLOVÁ
Klešická 2643
www.vyzivne.com; www.taxescz.com

Po: 8:00 - 17:00
Online

736 679 182, veronika.
mindlova@vyzivne.com;
veronika.mindlova@gmail.com

daňové poradenství; poradenství pro začínající
podnikatele; specializace poradenství k čistému
příjmu a nastavení výživného při rozchodech;

PLOŠINY TKN/Tomáš Kořínek
Barchovická 2548
Www.plosiny-tkn.cz

Dle dohody

603 515 119
info@plosiny-tkn.cz

Pronájem plošin.
Kácení a práce ve výškách

ZOUBKOVÁ Věra
Novosibřinská 119
www.virivka.unas.cz

Po - Pá: 10:00 - 22:00
So: 12:00 - 22:00
Ne: 10:00 - 22:00

603 807 134
jhht@seznam.cz

Vířivý privátní bazén pro dva až čtyři lidi (SPA)
s pěti silnými hydromasážními tryskami s
různobarevným prosvětlenÍm vody

LEVNEMOTO s.r.o., Martin Kuchař
Hulická 2738
www.Levnemoto.com

Po - Út: 13:00 - 17:00
St: 10:00 - 14:00
Čt - Pá: 13:00 - 17:00

777 156 057
motoshop@email.cz

Prodej skútrů,motocyklů a čtyřkolek

JUDr. Andrea VOJTKOVÁ, Ph.D.
Všeňská 135

Po-Pá: 9:00-18:00

606 814 643
vojtkova@advokatikuv.cz

Advokátka

TZB Group EDC s.r.o.
Borovská 2616
tzbgroup.webnode.cz

Po-Pá: 9:00-16:00

776 006 297,
info@tzbgroup.eu

Prodej a montáž malých větracÍch
(rekuperačních) jednotek recuair
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nabízím zdarma
rozvoz objednávek Újezd nad Lesy
a blízké okolí

LISTÁRNA
PODJATOST V KONTROLNÍM VÝBORU

Na červnovém ZMČ byl projednáván bod o podjatosti
předsedkyně kontrolního výboru (KV) pí Kučerové
a místopředsedkyně KV pí Doležalové (obě zastupitelky
PaS) při řešení stížností na ÚZ. Obsahem tohoto bodu byla
skutečnost, že pí Kučerová dlouhodobě vystupuje proti
zast. Duchkovi, bez jakýchkoliv hodnověrných podkladů
ho veřejně obviňuje z porušování pravidel ÚZ a útočí na
jeho činnost v redakční radě ÚZ. Součástí projednávání
byly i ukázky, jakými urážkami jej ve veřejném prostoru obě
zastupitelky častují. Tyto útoky obě zastupitelky přenesly i do KV.
Pomocí předem připravených zápisů se snažily zmanipulovat jednání KV tak, aby projednávané stížnosti na ÚZ napadaly buďto stanovisko MČ, či zast. Duchka, třebaže ten za
vydávání ÚZ není odpovědný.
Útoků pí Kučerové ve veřejném prostoru nezůstal ušetřen
ani další člen KV, který proti takovému jednání protestoval.
Aby předsedkyně KV dehonestovala ve veřejném prostoru
jiného člena KV, to je věc, která zde nikdy nebyla a kterou
sem zavedli až členové PaS. Takové projevy pí Kučerová ale
snižují úroveň celého KV a poškozují jeho pověst.
Projednávání tohoto jejího nevhodného jednání na ZMČ
vyústilo dokonce v návrh na její odvolání a schůze byla na
20 min. přerušena na poradu politických klubů. Po ní bylo

mimo jiné konstatováno, že rok před komunálními volbami už nemá smysl pí Kučerovou odvolávat. Nicméně
odhalení metod, které pí Kučerová jako předsedkyně KV
používá, snad bude pro obě zastupitelky dostatečným
varováním, aby se příště takového jednání vyvarovaly.

Jiří Lameš

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování paní MUDr. Plášilové – pomoc při
léčbě nemoci covid-19.
Skvělé ošetření, pomoc, ochota, vstřícnost. Děkujeme
Čápovi

Děkuji Úřadu MČ Praha 21, SPCCH a KAS za milé blahopřání k mým narozeninám.
Milena Kuprová

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
Začátkem letošního července nás navždy opustila
Sokolka, sportovkyně tělem i duší, naše kamarádka Jaruška Politzerová. Kdo jste ji znali, věnujte jí
vzpomínku.
Líba Mašková,
TJ Sokol Újezd n. L.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
Po odstoupení Zdeňky Hubínkové
z čela finančního výboru z důvodu jejího členství v Radě MČ se pro
uvolněnou pozici hledala náhrada. Protože funkci musí vykonávat
zastupitel, byla pozice nejprve nabídnuta členovi finančního výboru

Petru Říhovi (Piráti a STAN), který ji
však odmítl. Protože je obec ze zákona povinna zřizovat finanční, stejně jako kontrolní výbor, ujala jsem
se této funkce.
A ještě krátce k tomu, co finanční
výbor vlastně dělá. Je kontrolním orgánem zastupitelstva městské části

a kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části, zda jsou využívány účelně
a hospodárně, v souladu se zájmy
a úkoly obce. O čerpání finančních
prostředků z rozpočtu MČ nerozhoduje, neboť hospodaření podle rozpočtu přísluší radě MČ.

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)
Vážení Újezďáci, tak už máme za sebou skoro celé léto. Covidové podmínky se poněkud zlepšily (kéž by jim
to vydrželo), a tak jsme si mohli užít
trochu pohody. Mnozí se vydali do ciziny, jiní zvolili dovolenou v Česku. Vypořádali jsme se s očkováním, zájem
o námi zajištěnou vakcinaci v hale v
Klánovicích byl veliký. Trochu nám
zkomplikovalo administrativu posunutí termínu 2. dávek od očkovacího

centra, které pro nás očkování provádělo. Spolu s vámi jsme to zvládli. Naši senioři také nelenili. Znovu
jsme rozjeli - tentokrát ve venkovních
prostorách - klub seniorů, vylepšený
o harmoniku či klávesy. KAS se vydal
do Chorvatska a chystá se na výlet,
do muzea, SPCCH uspořádal týdenní pobyty pro diabetiky v lázních Libverda a pro kardiaky ve Strážkovicích,
také se chystá do divadla. Jistě jste
vzpomněli na 100 let Újezda. 25. září

nezapomeňte na posvícení, které MČ
připravila. A když to epidemiologická
situace dovolí, tak určitě dojde i na vánoční dílnu a taneční odpoledne.
A pro mladší generace: školka v Čentické se staví, zahrada už je a stavba
budovy docela pokročila, v Druhanické jsou nové sportovní prvky. Nechci
zakřiknout realizaci přechodu přes
hlavní. V říjnu nás čekají parlamentní
volby. Tak snad se povedou. Hezký
a zdravý zbytek léta a podzim!

Petr Duchek (PATRIOTI)
Na ZMČ 4/21 p. starosta řekl, že zdržení finální verze nových pravidel ÚZ
jde za ním i RMČ a věc napraví. To probralo PaS (Piráti a STAN) a přispěchali
s nevídanou neomarxistickou verzí.
Při mé interpelaci se potvrdilo, že:
Chtějí pravidly kádrovat členy redakční rady (RR): „Člen RR nesmí být současně zastupitelem* a musí být bezúhonný, důvěryhodný (např. nepodílí
se na šíření dezinformací).“ Leč o tom,
co vyjde, nerozhoduje RR, ale šéfredaktor. Jeho kádrovat ale neplánují!

Tvorbu posudků blíže nevysvětlili.
Na dotaz, zda je dezinformací věta
od zast. Doležalové v Pirátských listech (3/20): „Nyní je na tahu koalice
(ODS a ANO a pan Duchek),“ neboť
jsem koaliční smlouvu nepodepsal,
odpověděla autorka takto: „Tím, že
jste byl zvolen politikem MA21, tím se
v mých očích přiřazujete k vládnoucí
koalici.“ Taková obhajoba je však neudržitelná, neb k mému zvolení došlo
až v 4/21 a ke koalici by pak patřila
i zast. Kučerová (PaS), která je roky
zvolenou předsedkyní KV ZMČ.

Dále PaS chtějí zvýšit o 1000 znaků
a mezer rozsah sloupků zastupitelů
(tedy více politiky do ÚZ) a nejvýše dvě
strany vyčlenit pro příspěvky občanů.
Dle zast. Říhy: „Některé z nich jsou řekněme dlouhé natolik, že ztrácí vypovídací hodnotu,“ představil cenzuru nesprávných názorů. Zast. Havrda zase
obhajoval, že neshodne-li se na složení RR 14 zastupitelů ze 17, přebírá její
úlohu ZMČ. Tedy politici – viz výše!* Uf!
Jako sláma z bot z návrhu čouhá snaha
obsadit strategické pozice, získat vliv
a moc. Že by déjà vu 1946-8?

19

Mgr. et Mgr. Ph.D. Marek Havrda
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
S velkým zjednodušením je možné
dnes v demokratických zemích identifikovat dva přístupy k politice. První
staví primárně na intuici politika-lídra
o tom, co mu přinese popularitu u většiny voličů. Doprovodným rysem je silná role politického marketingu. Tento
typ reprezentují současné vlády v ČR či
Maďarsku. Druhý přístup staví více na
faktech a vědou ověřených znalostech
(tzv. evidence) a na schopnosti politiků tato fakta vysvětlovat veřejnosti.
Reprezentují ho například Nový Zé-

land nebo Dánsko. V Česku se k němu
hlásí koalice Pirátů a STAN. Pandemie
nejen ukázala, jak velký vliv mají na
naše každodenní životy rozhodnutí
aktuální vlády, ale přinesla i smutnou
ukázku rozdílných výsledků těchto
dvou přístupů. Prvnímu přístupu by
odpovídala nedostatečná protiepidemická opatření loni v létě a na podzim až do krajských voleb. Výsledkem
je několikanásobně vyšší počet obětí
v přepočtu na počet obyvatel v ČR než
ve zmíněném Dánsku. Doprovodným
rysem tohoto přístupu k politice je
i omezování dostupnosti informací

a dat, nejspíš aby je občané, odborníci
či opozice „nezneužili”. Na naší místní
úrovni vládnoucí koalice ODS a ANO
systematicky neposkytuje občanům,
ale ani všem zastupitelům podklady,
na základě kterých dělá svá rozhodnutí. Klíčové informace např. týkající
se dotací či územního rozvoje až na
výjimky musíme jako opoziční zastupitelé žádat jednotlivě podle příslušných zákonů. Dlouhodobě voláme po
změně. Pokud opozice nemá přístup
k informacím, řeči o spolupráci napříč
zastupitelstvem zůstávají pouze jen
hezkou deklarací.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Začátkem léta stavební úřad vydal
překvapující územní rozhodnutí, na
základě kterého by měla být rozšířena komunikace mezi Újezdem a Běchovicemi směrem do centra o vyhrazený jízdní pruh pro MHD. To je dobré
řešení, ovšem pokud by se odehrávalo mimo zastavěné území obce.
Rozšíření komunikace totiž nebude
začínat za mostkem přes Běchovický
potok, jak by se nabízelo, ale hned
u zastávky Blatov do centra. Odtud
bude vozovka rozšířena o 3,5 m jízd-

ního pruhu a další cca 3 m padnou na
vybudování opěrné zdi. Zároveň budou přeloženy kabelové sítě a 12 stožárů veřejného osvětlení. To znamená
vykácet více než dvě desítky vzrostlých
stromů v blatovském parku a tím jej
prakticky zlikvidovat a zhoršení prostupnosti území. Mezi ulicemi Novolhotská a Nadějovská vznikne 200 m
dlouhá, místy až 2 m vysoká zeď se silničním zábradlím. Jediný přechod přes
komunikaci zůstane ten současný
před zastávkou Blatov. A tam, kde přechod už nyní chybí, mezi ulicí Ochozskou a Nadějovskou, žádný nevznikne.

Propojení této části Blatova tak bude
přes tři jízdní pruhy bez přechodu
doslova vražedné. Otázkou je rovněž
dopad na zástavbu severní strany Starokolínské, která zůstane po vykácení
stromů obnažena a vystavena zvýšené
hlučnosti a prašnosti. Žádost o vydání
ÚR podal magistrát, ale MČ Praha 21
je účastníkem řízení, takže se k němu
vyjadřovala, v tichosti, bez jakékoliv
diskuse, přestože tento záměr dramaticky změní tvář Blatova a ovlivní zdejší
životní podmínky. Jedná se o fatální selhání vedení obce v oblasti územního
a dopravního rozvoje.

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Tak tu máme opět velmi špatný
záměr naší radnice - nenávratně
zničit park na Blatově. Myšlenka
rozšíření hlavní silnice mezi Újezdem a Běchovicemi pro vyhrazený
pruh pouze pro autobusy, cyklisty
a taxíky v tichosti dospěla k vydání
územního rozhodnutí stavebním
úřadem. V tichosti, bez jakéhokoliv
projednání s veřejností nebo s námi
zastupiteli. Víte snad něco bližšího
o projektu na rozšíření silnice už
od blatovské zastávky? Že parčík
na Blatově před Kossuth wellness

centrem má ustoupit třetímu pruhu
a má zde vzniknout obrovská betonová zeď, možná i se svodidly? Že
se vykácí spousta ochranné zeleně
a stromů v parku, který dnes chrání
obyvatele nižší Starokolínské před
obrovskou intenzitou dopravy na
hlavní? Nebo že rozšířením mostku
u rybníka pomine poslední důvod,
proč se stále ještě daří zamezit návratu kamionů přes Újezd? Navíc
bez přechodu mezi Ochozkou a rybníkem - dnes nebezpečné přecházení zítra již bude nemožné.
Záměr jsem v minulosti podpořil. Vze-

šel z dopravní komise a předpokládal,
že vznikne v první řadě studie, která
by posoudila, jak často a kam až kolony v ranní špičce sahají a kde by
tento pruh měl smysl. Jak často sahají
kolony až k zastávce? Zdaleka ne tak
často, abychom budovali pruh i ve
městě. Určitě by to neměl být důvod
dále posilovat rozdělení Újezda hlavní komunikací a místo parku budovat
opěrné zdi. Dle mého názoru velmi
špatná realizace původně dobrého
záměru. Třetí pruh v intravilánu je
chybou, navíc nenávratně zničí park.
To chceme? NE.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KONTEJNERY
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
11. září		
				

Dědická/Ranská
Holšická Sudějovická

25. září		
				

Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská

Doba přistavení: od 9 do 13 hod.

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).
Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy
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DDM

HUDBA

CENA

.

NÁZEV ČINNOSTI

rok

0 Kč
0 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč

0 Kč

3 500 Kč

0 Kč

3 500 Kč

0 Kč

3 500 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
2 500 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
2 000 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč

ÚJEZD NAD LESY

VÝTVARKA a KERAMIKA
CENA

rok
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2 600 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč
2 000 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč

HUDBA
CENTRUM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

DIVADLO, JÓGA, OSTATNÍ
TANEC

w.dumum.cz

rok

0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

0 Kč

2 000 Kč

0 Kč

2 000 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 400 Kč

0 Kč

2 000 Kč

0 Kč

2 000 Kč

0 Kč

2 400 Kč

0 Kč

5 000 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 400 Kč
2 400 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

NÁZEV ČINNOSTI

Mgr. Gabriela Procházková
gabriela.prochazkova@dumum.cz
Bc. Vojtěch Tyle

Milada Soukopová

Ing. Michaela Vašíčková
vasickova@dumum.cz
budova Level
Staroújezdská 2300
Praha - Újezd nad Lesy

rok
2 000 Kč
2 000 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
2 100 Kč

DEN A ČAS

rok

ST 18:00-19:30

1 600 Kč

2 200 Kč

99

PO 17:30-18:30

1 300 Kč

1 800 Kč

15

ČT 15:30-16:30

1 500 Kč

2 000 Kč

9

PÁ 14:00-15:00

1 500 Kč

2 000 Kč

15

ČT 16:30-18:00

1 600 Kč

2 200 Kč

15

PÁ 15:00-16:00

1 500 Kč

2 000 Kč

10

16

ČT 18:00-19:30

1 800 Kč

2 400 Kč

10

15

ST 16:00-17:00

1 500 Kč

2 000 Kč

CONTEMPORARY (NOVINKA)
FIT DANCE DOSPĚLÍ

14

MIX DANCE POKROČILÍ
MIX DANCE PRO ZÁBAVU

9
6

SHUFFLE DANCE - MÍRNĚ POKROČILÍ
SHUFFLE DANCE - ZAČÁTEČNÍCI

9
9

SHUFFLE DANCE ENDLESS MOTION
STREET DANCE POKROČILÍ
STREET DANCE PŘÍPRAVKA

6

10

ST 15:00-16:00

1 500 Kč

2 000 Kč

TANEČKY A POHYBOVKY PŘEDŠKOLÁCI

3

7

PO 16:30-17:30

1 500 Kč

2 000 Kč

ZÁKLADY GYMNASTIKY (NOVINKA)

6

10

ST 17:00-18:00

1 500 Kč

2 000 Kč

KERAMIKA a VÝTVARKA

NÁZEV ČINNOSTI
KERAMIKA DOSPĚLÍ A DĚTI
KERAMIKA I.
KERAMIKA II.
KERAMIKA III.
KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY (NOVINKA)
KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY II. (NOVINKA)
KERAMIKA
RODIČE A DĚTI
NÁZEV ČINNOSTI
KORÁLKOVÁ DÍLNA
KREATIVNÍ DÍLNIČKA (NOVINKA)
TEXTILNÍ TVORBA A ZÁKLADY ŠITÍ (NOVINKA)
TVORBA ŠPERKU A DOPLŇKU (NOVINKA)
TVOŘENÍ VŠEMI SMYSLY
TVOŘIVÁ DÍLNA
TVOŘIVÁ DÍLNA RODIČE A DĚTI I.
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
VÝTVARNÝ ATELIÉR

OSTATNÍ

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY
ANGLIČTINA PRO SENIORY - MÍRNĚ POKROČILÍ
ANGLIČTINA PRO SENIORY - POKROČILÍ
ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY I.
ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY II.
DESKOVÉ HRY
HRY A KVÍZY (NOVINKA)
ŠPANĚLŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY (NOVINKA)

VĚK

od
do
8
99
6
10
5
6
8
15
6
10
8
15
VĚK
3
99
od
do
8
12
8
15
8
15
12
18
8
15
8
15
3
99
6
10
8
15

VĚK

od
5
60
60
6
8
7
6
11

do
6
99
99
10
12
15
10
16

DEN A ČAS

CENA

pol.

rok

ST 17:00-18:30
ÚT 14:00-15:30
ÚT 15:30-17:00
ÚT 17:00-18:30
ST 14:00-15:30
ÚT 14:00-15:30
STDEN
15:30-17:00
A ČAS

1 600 Kč
2 200 Kč
1 600 Kč
2 200 Kč
1 600 Kč
2 200 Kč
1 600 Kč
2 200 Kč
1 600 Kč
2 200 Kč
1 600 Kč
2 200 Kč
CENA
800 Kč
1 100 Kč
pol.
rok

ST 14:00-15:30
ČT 15:30-17:00
ČT 14:00-15:30
ST 15:30-17:00
ČT 17:00-18:30
PO 16:30-18:00
PO 15:30-16:30
PO 14:00-15:30
ČT 14:00-15:30

1 600 Kč
1 500 Kč
1 700 Kč
1 600 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
800 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč

DEN A ČAS

ST 13:00-14:00
ST 10:00-11:00
ST 11:00-12:00
ST 14:00-15:00
ST 15:00-16:00
ST 17:30-18:30
PÁ 15:00-16:30
ÚT 14:00-15:00

1 500 Kč

2 000 Kč

10

14

PÁ 15:00-16:00

1 500 Kč

2 000 Kč

10
10
10
10
12

14
16
16
16
26

ÚT 14:00-15:00
PÁ 16:00-17:00
PO 16:00-17:00
PO 16:30-17:30
PO 18:30-20:00

1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 800 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 400 Kč

4

7

ÚT 15:30-16:15,
ÚT 16:15-17:00

1 500 Kč

2 000 Kč

7

ÚT 14:00-14:45,
ÚT 14:45-15:30

1 500 Kč

2 000 Kč

13

ÚT 15:00-15:40,
ÚT 15:40-16:20,
ÚT 16:20-17:00

9

18

ČT 15:30-16:15,
ČT 16:15-17:00,
ČT 17:00-17:45

3 800 Kč

5 000 Kč

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

PO 13:00-17:40
ÚT 13:00-16:40
PO 14:00-16:15
PO 13:00-17:45
ÚT 13:15-18:30
ST 13:15-17:45
ST 15:30-19:15
ST 14:45-17:45
ČT 13:15-17:00
PO 13:00-19:15
ÚT 13:00-17:45
ÚT 16:00-17:30
ČT 13:00-13:45

1 800 Kč
1 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč

2 400 Kč
2 400 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

KYTARA STŘEDNĚ POKROČILÍ II.
KYTARA POKROČILÍ I.
KYTARA POKROČILÍ II.
KYTARA POKROČILÍ III.
KAPELA DDM FLOOS
ZPÍVÁNKY
FLÉTNIČKA I.,II.

5

INDIVIDUÁLNÍ FLÉTNA PONDĚLÍ
INDIVIDUÁLNÍ FLÉTNA ÚTERÝ
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR PONDĚLÍ I.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR PONDĚLÍ II.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ÚTERÝ
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA I.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA II.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA III.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ČTVRTEK
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA PONDĚLÍ
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA ÚTERÝ
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA ÚTERÝ II.
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA ČTVRTEK

DIVADLO I.
DIVADLO II.
DIVADLO PŘÍPRAVKA
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ KLUB (NOVINKA)
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK (NOVINKA)
LOGOHRÁTKY (NOVINKA)

VĚK

od
7
8
4
9
7
5

2 200 Kč
2 000 Kč
2 300 Kč
2 200 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 100 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

CENA

pol.

rok

1 400 Kč
- Kč
- Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
1 300 Kč
1 500 Kč
1 400 Kč

1 900 Kč
700 Kč
700 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 800 Kč
2 000 Kč
1 900 Kč

BASKETBAL ÚJEZD N. L. - STARŠÍ DÍVKY
BASKETBAL ÚJEZD N. L. - STARŠÍ CHLAPCI
BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U12 MIX

rok
2 000 Kč
2 000 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
2 100 Kč

pol.

rok

1 500 Kč
1 500 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč

10

12

PO 15:00-16:00,
ÚT 18:00-19:00,
PÁ 15:00-16:00

2 500 Kč

3 500 Kč

14

PO 15:00-16:00,
ST 17:00-18:00,
PÁ 15:00-16:00

2 500 Kč

3 500 Kč

12

14

PO 15:00-16:00,
ÚT 19:00-20:00,
ST 18:00-19:00

2 500 Kč

3 500 Kč

6
6
6
9
9
6
6
11
15
11
4
2
2
7
9
8

9
9
9
10
10
9
9
14
99
15
8
6
6
11
99
15

PÁ 14:00-15:00
PÁ 14:00-15:00
ST 16:00-17:00
PO 16:00-17:00
PÁ 15:00-16:00
PO 15:00-16:00
ST 15:00-16:00
PÁ 16:00-17:00
PO 18:30-20:00
ÚT 15:00-16:00
PO 15:30-16:30
ÚT 16:00-17:00
PÁ 10:00-11:00
ÚT 14:00-15:00
ÚT 16:30-18:00
ÚT 15:00-16:30

1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
1 800 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
900 Kč
900 Kč
1 500 Kč
1 600 Kč
1 600 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
2 500 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
2 000 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč

12

BASKETBAL ÚJEZD N. L.-PŘÍPRAVKA MIX I.
BASKETBAL ÚJEZD N. L.-PŘÍPRAVKA MIX II.
BASKETBAL ÚJEZD N. L.-PŘÍPRAVKA MIX III.
FLORBAL ÚJEZD N. L. - ELÉVOVÉ I.
FLORBAL ÚJEZD N. L. - ELÉVOVÉ II.
FLORBAL ÚJEZD N. L. - PŘÍPRAVKA MIX I.
FLORBAL ÚJEZD N. L. - PŘÍPRAVKA MIX II.
FLORBAL ÚJEZD N.L.-ML.A ST.ŽÁCI
JÓGA PRO DOSPĚLÉ
JÓGA PRO TEENKY (NOVINKA)
JÓGOVÉ HRY
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D I.
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D II.
STOLNÍ TENIS ÚJEZD N. L. - ZAČÁTEČNÍCI
STOLNÍ TENIS ÚJEZD N.L.- POKROČÍLÍ
STOLNÍ TENIS ÚJEZD.N.L.- MÍRNĚ POKROČILÍ

pol.
1 500 Kč
1 500 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
1 600 Kč

ÚT 19:00-20:00
ÚT 19:00-20:00

BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U15 CHLAPCI

PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

SHUFFLE DANC
SHUFFLE DANC

SHUFFLE DANC
STREET DANCE

STREET DANCE

TANEČKY A POH

ZÁKLADY GYMN

KE

NÁZEV ČINNO

KERAMIKA DOS
KERAMIKA I.
KERAMIKA II.
KERAMIKA III.
KERAMIKA PRO
KERAMIKA PRO
KERAMIKA
ROD
NÁZEV ČINNO

KORÁLKOVÁ DÍL
KREATIVNÍ DÍLN
TEXTILNÍ TVORB
TVORBA ŠPERK
TVOŘENÍ VŠEM
TVOŘIVÁ DÍLNA

TVOŘIVÁ DÍLNA
VÝTVARNÉ TVO
VÝTVARNÝ ATE

O

ANGLIČTINA PR
ANGLIČTINA PR
ANGLIČTINA PR
ANGLIČTINA PR
ANGLIČTINA PR
DESKOVÉ HRY
HRY A KVÍZY (N
ŠPANĚLŠTINA P

KR

2

SPORT a T

VÝTVARKA
VĚK

FILMOVÁ DÍLNA
FOTOGRAFICKÁ DÍLNA I.
FOTOGRAFICKÁ DÍLNA II.
IT GRAMOTNOST
MODELÁŘ (NOVINKA)
POČÍTAČOVÁ ANIMACE

MIX DANCE POK
MIX DANCE PRO

CENA

OSTATNÍ
NÁZEV ČINNOSTI

FIT DANCE DOS

NÁZEV ČINNO

do
17
17

BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U15 DÍVKY

CONTEMPORAR

CENA

od
15
15

DEN A ČAS

NÁZEV ČINNO

2 400 Kč

PO 14:00-15:30
ČT 14:15-15:30
ST 14:00-15:00
PO 14:00-15:00
ČT 14:00-15:00
ÚT 14:00-15:00

VĚK

NÁZEV ČINNOSTI

DEN A ČAS

1 800 Kč

do
10
12
7
14
10
7

SPORT

CENA

pol.

do
15

PÁ 14:00-15:00

KYTARA STŘEDNĚ POKROČILÍ I.

NÁZEV ČINNOSTI

soukopova@dumum.cz

VĚK

11

DIVADLO

tyle@dumum.cz

od
9

NÁZEV ČINNOSTI

CENA

.

david.vasicek@dumum.cz

TANEC

CENA

.

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

8

Ing. David Vašíček

www.dumum.cz
tyle@dumum.cz
tel.: 777 47 20 08

1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč

INDIVIDUÁLNÍ BICÍ

TEL. 777 472 008

SPORT a TECHNIKA

PO 14:00-15:00
PO 15:00-16:00
ST 17:00-18:00

FLÉTNA I.,II.,III.,

2021/2022

TA

CENA

rok

8

KYTARA MÍRNĚ POKROČILÍ I
KYTARA MÍRNĚ POKROČILÍ II.

DEN A ČAS

pol.

do
9
9
11

KYTARA ZAČÁTEČNÍCI I.
KYTARA ZAČÁTEČNÍCI II.

KROUŽKY

VĚK

od
7
7
8

od
9
7
11
9
7
8
10

do
15
10
15
12
10
12
14

DEN A ČAS

PO 15:00-16:30
ST 16:00-17:30
ÚT 17:30-19:00
PÁ 14:00-15:30
ÚT 16:30-17:30
PO 17:30-19:00
PÁ 15:30-17:00

CENA

pol.

rok

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

2 600 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč
2 000 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč

HUDBA

CENTRUM PR

DIVADLO, J
TANEC

změny a tiskové chyby vyhrazeny.

777 47 20 08

tyle@dumum.cz

www.dumum.cz
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www.dumum.cz
tyle@dumum.cz
tel.: 777 47 20 08

ŠKOLY A ŠKOLKY

Už jsme tu měli
i tatínky
Rodiče žáků, kteří se v tomto roce
hlásí na gymnázia nebo střední školy s maturitou, jistě po loňském „online“ roce zvažují víc než kdy jindy,
jak své děti na tyto důležité zkoušky
připravit. Jednou z cest jsou přípravné kurzy a zkoušky nanečisto, které
přímo v Újezdě fungují již čtvrtým ro-

kem díky iniciativě Blanky Hudečkové
a Lucie Jirsové.
Loni obě dámy pracovaly na dálku.
„Třeba s geometrií to byl zpočátku
docela oříšek, ale nakonec jsme našli
způsob, jak ji děti naučit i on-line tak,
aby úlohy pochopily,“ říká Lucie Jirsová. „Samozřejmě pro lektory to bylo

mnohem náročnější – museli připravovat poutavé prezentace, neustále
udržovat kontakt, vybízet děti k aktivitě, vysvětlovat složitější témata i na
dálku tak, aby děti vše pochopily,“ dodává.
Nicméně on-line verze kurzů a zkoušek přinesla i nečekané momenty.
„Občas se zapojili i rodiče, protože
loni tak trochu suplovali školu a i oni
se snažili příkladům porozumět…
Dokonce jsem se dvěma tatínky
měla individuální lekci matematiky,“
říká Blanka Hudečková.
Po loňských, vesměs kladných zkušenostech, tak „přípravka“ bude
fungovat nejen v klasické formě,
ale i on-line. Ať osobně, nebo distančně, stále každopádně platí, že
děti to vůbec nemají lehké a přijímací zkoušky stále fungují jako síto.
Zejména na osmiletá gymnázia je
obrovský převis a často se stává, že
přes ně neprojdou ani děti, které jinak mají výborně výsledky. Jednou
z cest, jak obstát, tak může být dobrá příprava a zkouška nanečisto.
Blahoslav Hruška

KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL PRAHA

vás srdečně zve
na tradiční sraz historických vozidel,
který se koná v Újezdě nad Lesy
v sobotu 11. 9. 2021 od 10 hodin
na louce za novou školou
Čentická × Polesná

BOHATÝ PROGRAM

přehlídka historických vozidel
spanilá jízda | soutěže pro děti
jízda hasičákem
vystoupení artistů a klauna
živá hudba | občerstvení
A možná bude i překvapení
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Adaptační pobyt

Kvůli epidemiologické situaci přišly na začátku školního
roku 6. třídy o adaptační pobyt. O to více si děti užívaly školu v přírodě organizovanou firmou Star Line v malebném
místě u Berounky ve středočeském rekreačním středisku
Šlovice. Celý týden modré nebe nad hlavou, bez jediné
kapky deště a odpolední teploty kolem 30°C. O dopolední
program se starali paní učitelky a páni učitelé - se svými
třídami nebo ve skupinách podle dobrovolně vybraných
aktivit. Odpolední celotýdenní soutěžní hru mezi třídami
zajišťovali vychovatelé. Areál totiž nabízí řadu možností dvě plážová volejbalová a fotbalové hřiště, discgolf, hřiště
s umělým povrchem na tenis a volejbal (třídy ho využívaly
na tanec a pétanque). Děti rády využívaly dopoledne i odpoledne během aktivit venkovní bazén a někdy si v něm
i zatančily, k brouzdání a koupání bylo možné využít patnáct minut vzdálenou řeku Berounku. Vyhledávaný námi
všemi byl přes poledne otevřený kiosek pana Ivana - nanuky, vychlazené pití a jiné dobroty přišly po obědě k chuti.
V polovině pobytu se všechny třídy společně vydaly na
celodenní výlet do Skryjí k pomníku Joachima Barranda,
po naučné stezce Po stopách trilobita k „rozhledně“ a ke
zřícenině bývalého přemyslovského hradu Týřov (zajímavostí je, že v roce 1249 zde zajal král Václav I. svého syna
Přemysla Otakara II.).
Výuka o elektřině ve fyzice se promítla dětem do praxe
během exkurze v nedalekém elektroskanzenu Čechův
mlýn, který byl v roce 2009 prohlášen kulturní památkou
ČR. Průvodcem byl pan Ing. Petr Čech, pravnuk původního majitele a zakladatele malé vodní elektrárny, která je
v provozu bývalého mlýna od roku 1911, a znalce techniky

zaujme nejen původní Francisova, ale i náhradní Kaplanova turbína. I přírodopis ze školních lavic si našel své místo - pod kameny a ve vodě našly děti živočichy, kterými
zakončily učivo 6. třídy a barevno bylo i na zpáteční cestě
- obilí, vlčí máky, chrpy, rmen, kvetoucí černý bez a aleje
nezralých třešní ...
Předposlední večer pak došlo na vyhlášení výsledků celopobytové hry a diskotéku. Během páteční snídaně promítali vychovatelé ještě zážitkové fotografie z celého pobytu
a pak už následoval úklid pokojů, nakládání zavazadel do
přistavených autobusů, loučení, poděkování a odjezd do
Újezda. A jedna zajímavost nakonec. Při vyplňování závěrečné ankety ocenili všichni zapečené brambory s rozmarýnem. Budoucí 6. třídy se mají (nejen kvůli jídlu) na co těšit ...
Eva Danielová

Výlet do zoo
Koncem června se třídy 1. E a 2. E
vydaly do pražské zoo, aby se naposledy v tomto školním roce setkaly se
zvířaty téměř ze všech koutů naší planety. Děti si postupně prošly pavilon
tučňáků, šelem, pavilon goril, klokanů a nakonec v ohradě krmily ovečky. Zpestřením celého výletu byla rezervace Bororo - amazonská vesnice
s obrovským herním hradem. Příští
školní rok se do zoo vydáme určitě
znovu!
Tereza Hrubá

V zoo byly společně 2. D spolu se třídou 1. A, a to v nejteplejší červnový
den. Kromě vlastního klimatizovaného autobusu jsme měli objednány
i dva výukové programy s průvodci
- „Cesta kolem světa“ a „Zajímavosti
v zoo“. Mezi nejkrásnější zážitky patří
určitě procházka mezi volně se pohybujícími klokany a pozorování mláďat
orangutanů a tapírů. Návštěvu pražské zoo vřele doporučujeme všem,
kdo mají rádi zvířátka.
Alena Hanzlíková,
Michaela Škvorová
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SPOLKY

Zahrádka v září
Září je krásný měsíc s teplými dny babího léta, dělí se o léto
s podzimem, dny se krátí a rána jsou většinou chladná.
Ovocná zahrada - sklízíme jádroviny podle zralosti, ukládáme na lísky nejlépe v jedné vrstvě. Spadané nenecháváme
dlouho pod stromy, kazící se plody dáváme do sanační jámy a zasypáváme prachovým páleným vápnem a zemí. Tato
likvidace je velmi jednoduchá, a přesto vidíme tolik zkažených plodů pohozených v lese, polích a volných plochách.
Při sklizni plodů švestek a pološvestek kontrolujte, jestli netrpí šarkou. U slivoní ji snadno odhalíte podle světlých skvrn na
listech a podobně skvrnitých plodů i tzv. neštovičnému povrchu. Pokud objevíte napadený strom, budete jej muset vykopat a spálit, jde o neléčitelnou chorobu. Na jeho místo však
můžete vysadit bobulovitého nebo jádrovitého následovníka. U rybízu a angreštu odstřihněte staré větvě. Vysaďte nové jahodníky a ty stávající okopejte a přihnojte kompostem
nebo hnojivem bohatým na draslík a pečlivě zalijte, zajistíte
si úrodu v příštím roce.
Zeleninová zahrada - okopáváme, zaléváme. Např. u celeru
v této době je vláha velmi důležitá, sklízíme dýně, okurky, na
uvolněné záhony vyséváme zeleninu s krátkou vegetační dobou, a to ředkvičky, ředkve, špenát, polníček, kopr, vodnice,
začátkem měsíce ještě můžeme vysít salát např. Humel nebo
Altenberský, poradí si i s nenadálým mrazíkem. Volné záhony, na kterých nechceme již nic pěstovat, osejeme zeleným
hnojením nebo pokryjeme trávou ze sekačky, později zaryjeme. U rajčat by měl být vrchol již v srpnu zaštípnut, pokud ne,
udělejte neprodleně, malé plody nedozrají.
Okrasná zahrada vyrýváme postupně hlízy mečíků, správnou dobu poznáme dle toho, že jsou kořeny odumřelé – hnědé. Vysazujeme veškeré cibuloviny, vyznačenou
hloubku výsadby i rozpon respektujeme. Narcisy vyžadují
dostatek humusu, pak krásně prospívají, čerstvý hnůj nesnášejí. Na sázení cibulovin je jedno pravidlo, hloubka výsadby =
dvojnásobná velikost sázené cibulky.
Některé okrasné keře jsou na podzim obsypány krásně zbarvenými plody, ve většině případů jsou však jedovaté. Varujeme hlavně děti, aby je nejedly ani netrhaly. Jde zejména
o plody břečťanu, lýkovce, dřišťálu obecného, pustorylu =
jasmín, brslenu a štědřence. Špatně vyvíjející se květy u listopadek, jsou příznakem nedostatku vody, zaléváme pouze
ke kořenům, zalévání celé rostliny podporuje vznik chorob
– plísní.
Trávník posekejte, trávu již nenechávejte ležet, pečlivě odkliďte, pokud vidíte, že je třeba přihnojit, použijte speciální
podzimní hnojivo na trávník, proveďte vertikulaci, prázdná
holá místa dosejte,
Jen některé bylinky přezimují venku: tymián, šalvěj, oregáno nebo máta. Další raději přesaďte do květináčů a dejte na
chladnější světlé místo. Skliďte meduňku, tymián, petržel
i majoránku z druhé sklizně a začněte je sušit na zimu. Rozložte je v tenké vrstvě a důkladně otrhejte stonky, ať se co
nejlépe prosuší. V září obsahují bylinky nejvíce aromatických
látek, je tedy ideální čas na sušení. Nikdy je však nesušte na
slunci, to by o své aroma přišly.
Sledujte naše stránky https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské
zahrádkáře
Blanka Exnerová
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Moštování jablek
od 18. září 2021 do odvolání
každou sobotu od 8-11 hod.
Areál zahrádkářů, 150 m od křižovatky směrem na Koloděje
Kontakt: Ing. Dvořák, 281 971 928, 737 434 226
UPOZORNĚNÍ
Jablka o průměru nad 8 cm rozkrojte, drtič je nepojme.
Moštování nad 200 kg jablek je nutno předběžně dohodnout.

Výroční schůze zahrádkářů
Vážení přátelé zahrádkáři, posunutá výroční schůze ZO
Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy je naplánována na sobotu 4. 9. 2021 od 14 hodin v našem
areálu na Staroújezdské. Každý člen bude pozván, když
ne přímo osobně, tak najde pozvánku ve schránce. Těšíme se na setkání s Vámi po tak dlouhé době. Za výbor
srdečně zve
Blanka Exnerová

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Praha 21 – Újezd nad Lesy
oslavuje 75. výročí od svého založení
a pořádá tradiční akci

Výstava 2021
OVOCE A ZELENINA
Srdečně zveme naše členy, občany a přátele k účasti
i návštěvě naší podzimní výstavy letošních výpěstků.
Těšíme a spoléháme se na vás.

Příjem exponátů
ve čtvrtek 7. 10. od 14 -17 hod.
Každý je vítán
Výstava se koná v prostorách klubového „Areálu
snů“ – Staroújezdská 495, 150 m od křižovatky směrem na Koloděje.
Program:
pátek 8. 10., 8-13 hod. pro děti ze škol
pátek 8. 10., 13 -17 hod. pro veřejnost
sobota 9. 10., 8-16 hod. zahájení a slavnostní odpoledne
sobota 9. 10., po 16. hod. výdej exponátů
ZŠ a MŠ z Újezda každoročně obohacují naši výstavu
prezentací dětských prací, neboť ČZS vyhlašuje další
ročník výtvarné soutěže na téma

OVOCE PLNÉ VITAMÍNŮ

Výstava se koná za podpory
Úřadu MČ Praha 21 a Ministerstva zemědělství ČR.

Sbor dobrovolných hasičů
Praha - Újezd nad Lesy

Vás zve na
Oslavu 95. výročí SDH
18. 9. 2021 od 12:00

Multifunkční sportoviště Čentická

SDH Újezd nad Lesy
ve spolupráci s SDH Úvaly, SDH Klánovice, SDH Koloděje,SDH Chodov, SDH Dubeč,
Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy
Ukázky techniky JSDH a HZS, Vyprošťování z havarovaného vozidla, Skákací hrad, Pěna
proděti…
Během oslav dojde k předání a odhalení slavnostního praporu SDH Praha – Újezd nad Lesy

Děkujeme našim sponzorům: Městská část Praha 21, Pekařství Kollinger, Restaurace Na hřišti
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V. ročník

66

VAMOS 66 při příležitos akce „Dny zdraví“ pořádá

8.9. od 16 hod

závod v orientačním běhu dě a dospělých
kategorie: dě 1-4 tř., 5-9 tř., dospělí

Přijďte si vyzkoušet orientační běh pro začátečníky – Vidrholecký orienťák.
Středa 8.9. 2021 v 16:00 hodin - tenisový areál (ulice Veletovská - Kalská)

Jsi přesný jako GPS?
Najdeš rychlou cestu do cíle?
Jen ty a mapa.
Víme, že to dáš!
16:00 seznámení se s mapou a trochu teorie
16:30 - start - třída 1. - 4. třída
trať „A“
16:45 - start – třída 5. - 9. třída
trať „B“
17:00 - start – dospělí
trať „C“
18:00 – vyhlášení vítězů

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
I VE VAŠÍ ČTVRTI
ÚJEZD NAD LESY
ZAZITMESTOJINAK.CZ

11. 9. 2021
SKATEPARK ÚJEZD NAD LESY

#WDGFUNIVERSE
AM do 18 let
PRO Nad 18 let

OD 12.00
SUDĚJOVICKÁ X HULICKÁ

Prize money 4000,Ceny v hodnotě 5000,-

PSÍ PLÁCEK

•MEZINÁRODNÍ I REGIONÁLNÍ KUCHYNĚ, PIVO, LIMO
•DEGUSTACE VÍN
•HUDEBNÍ A TANEČNÍ VYSTOUPENÍ, HIPHOP WS
•LEKCE JÓGY, ZUMBY, ...
•DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
•BAZAR OBLEČENÍ, HRAČEK A KNIH
•HRY O CENY

long jump / lastman standing
registrace 11:00-12:30
Start 13:00

GENERÁLNÍ PARTNER

streetball turnaj - registrace 14:30 / Start 15:00
grafifiti jam - start 14:00
hood jam.indd 14
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HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ PARTNER

#POŘÁDÁ *AUTOMAT

SPOLU S MÍSTNÍMI ORGANIZÁTORY

MÍSTNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Záštitu nad akcí
převzal primátor
hlavního města
Prahy Zdeněk Hřib
i rá
S pSi p
rá
l al a

D D M P ra h a 8
DDM Praha 8

21.07.2021 19:56:58
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Zažít Újezd jinak

V sobotu 18. září 2021 od 12 hodin ožije hřiště Psí plácek
a přilehlé ulice Sudějovická a Hulická akcí Zažít město jinak.
Jde o sousedské slavnosti, které už po několik let sbližují
sousedy a oživují veřejný prostor našich měst, přičemž náplň slavností vytvářejí sami jejich obyvatelé. V Česku zcela
výjimečná akce, do níž se letos zapojí 145 lokalit a Újezd
mezi nimi.
Chceme oživit Újezd po dlouhé covidové izolaci a dát prostor všem, kteří v naší městské části něco tvoří ať už na
amatérské či profesionální úrovni. Program bude pestrý
a určitě si každý vybere. Připravujeme Food festival (mezinárodní a regionální kuchyně i speciality našich místních
gastro firem, víno z Moravy, káva, belgické vafle, burčák),
hudební a taneční vystoupení přímo na ulici (Shuffle dance z Dům UM, stepařské duo V. Stulíková a O. Kočí, moder-

ní tanec od Coolcap Girls, Hiphop Elements Crew), výstavy
(pouliční fotografie, obrazy), sport (Venkoncvična, zumba,
jóga ze studia Samándhi, fotbalové soutěže od FK Újezd
nad Lesy), hry a dílny pro děti, bazar oblečení a hraček
a prezentaci újezdských firem.
Přijďte si užít netradiční den netradičním způsobem. Těšíme se na Vás!
Stále máte možnost se zapojit, podělit se o své dovednosti,
ať už sportovní, umělecké nebo kuchařské. Prosím, kontaktujte: ujezd.kom@gmail.com nebo pavel@paveldufek.com.
Děkujeme všem účinkujícím a pořadatelům za nápady
a energii, kterou vkládají do připravované akce. Partnerům děkujeme za finanční a materiální podporu.
Za ÚJEZD.KOM
Hana Mertová

Ozdravný pobyt v Lázních Libverda
SPCCH uspořádal v červenci ozdravný pobyt pro diabetiky v Lázních Libverda. Byla zajištěna doprava autobusem
a ubytování v soukromém penzionu Protěž s plnou penzí.
Program byl na dopoledne pevně stanoven a odvíjel se ve
dvou rovinách. První byla tělesná. Každý den před snídaní
probíhala společná půlhodinová ranní rozcvička. Následně cvičili účastníci, rozdělení podle svých fyzických dispozic do dvou skupin, buď na židlích nebo na matracích, a to
vždy po 45 minutách. Druhou rovinu lze nazvat mentální.
Její náplní bylo zábavnou formou procvičovat paměť. Řekl bych, že tato část náplně ozdravného pobytu byla pro
mnoho z nás náročnější než týrání těla.
Odpolední program byl zaměřen na společné vycházky
a výlety. Prošli jsme Lázně Libverda i nejbližší okolí, jako
je osada Peklo a vyhlídkové místo s restaurací Obří sud,
ochutnali zdejší léčivou vodu a postupně porovnali úroveň obou cukráren v obci. Vyrazili jsme do Hejnic, města
s historií od 14. století s proslulou římskokatolickou bazilikou Navštívení Panny Marie, která byla prohlášena za
národní kulturní památku a je jedním z nejvýznamnějších
poutních míst v Čechách.
Byla zajištěna prohlídka historického jádra Frýdlantu
s průvodkyní z městského infocentra, včetně návštěvy
interiéru novorenesanční radnice, menší sestry radnice
liberecké (stejný architekt Franz von Neumann). Škoda,
že církev již neumožňuje prohlídky interiéru kostela Na-

Pozvánka KAS
Klub aktivních seniorů vás zve na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
25. září 2021 od 15 hod.

do jídelny ZŠ Polesná (vchod z ulice Čentická)
Přijďte ale již od 14 hod. k prezenci
a případné kontrole covid certifikátů a testů.
Před oficiálním zahájením schůze obdržíte také
nové legitimace a zaplatíte členské příspěvkyvýbor
KAS

lezení sv. Kříže s rodinou hrobkou rodu Redernů z roku
1566. Další odpoledne byla zamluvena prohlídka státního
hradu a zámku Frýdlant. Rovněž jsme absolvovali výlet
na Smědavu, nejvyšší bod jediné silnice protínající Jizerské
hory (850 m n.m.) a jednoho z center pěší i cykloturistiky. V menších skupinkách jsme prošli kratší či delší trasu
v okolí a obdivovali zdejší přírodu, rašeliniště a prameniště.
Jak je tomu u většiny akcí SPCCH, byl program dobře sestaven a účastníky dodržován. Velkými bonusy byla výborná úroveň stravování a skvělé počasí po celou dobu
pobytu. Ač se této oblasti říká „nočník republiky“, pršelo
a bouřilo zde pouze v noci.
Milan Rýdl

Akce SPCCH
PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
Informace pro členy SPCCH

plavání začne v úterý 7. 9.
cvičení v bazénu začne v pátek 10. 9.
informace podá Marie Tomaidesová tel.775 377 769

ZÁJEZD
Kolín a zámek Radim
Autobusový zájezdu se uskuteční
ve středu 15. září 2021.
Výlet je náhradou za loňský neuskutečněný zájezd.
Protože někteří členové SPCCH si loni výlet zaplatili
a peníze nechtěli zpět, mají tento výlet zdarma.
Pro další zájemce cena 250 Kč.

Odjezd od prodejny Lidl v 7.30 hodin
Přihlášky u vlastní důvěrnice nebo Evy Štrasmajrové,
tel. 777 286 672
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Slabší start nové sezóny
Pražská teplárenská liga odstartovala počátkem srpna sezónu 2021/2022 a v době, kdy šlo toto číslo ÚZ do tisku,
měl FK Újezd nad Lesy za sebou již čtyři zápasy. První kolo
začal na domácím hřišti s FC Slavoj Vyšehrad, vykročení do
nové sezóny se ale moc nepovedlo, a naši borci prohráli
1:5. Následovaly bohužel taktéž prohrané zápasy s FK Admira Praha (3:1) a Sokolem Kolovraty (5:1), teprve další zápasy
přinesly úlevu v podobě remízy s SK Třeboradice 5:5 a s AFK
Slavoj Podolí (2:2). Nutno ovšem dodat, že Újezd většinu zápasu vedl a soupeř zabral až v druhé půli.

FK Újezd v nové sezóně hraje s obměněným týmem.
Kouč Josef Šimek musel před startem sezóny sestavu
pořádně přeskládat. Odešla dlouholetá brankářská
opora v podobě Jaromíra Blažka, do brány se postavil Daniel Pecho. Bratři David a Lukáš Jarolímové jsou
nadále klubovými hráči Újezda, vzhledem k jejich aktivitám v nejvyšších soutěžích se ale nedá moc počítat
s tím, že by za Újezd pravidelně nastupovali.

Újezdská sova je za dveřmi
Již 16. ročník tradičního lesního závodu „Běh o pohár starosty
aneb Běh za Újezdskou sovou“ se letos uskuteční opět v náhradním termínu, a to v sobotu, 2. 10. 2021 na tradičním místě na
kraji Klánovického lesa u Blatova.
Registrace budou spuštěny během září na www.atletikaujezd.cz,
online je možno se hlásit do 30. 9. 2021 do 24:00 hod. Dodržujeme a respektujeme aktuální platná nařízení a omezení, žádáme
všechny účastníky o stejný přístup. Více info podá Michal Augusta (maugusta@centrum.cz, telefon: 602 299 011.
Přijďte ochutnat atmosféru tohoto krásného závodu a staňte se
jeho součástí. Těšíme se na Vás!
Michal Augusta,
ŠSK Újezd nad Lesy
INZERCE

28

Blahoslav Hruška

Atletické soustředění
Letos, stejně jako každý rok, jsme využili prázdnin a vyrazili
s našimi atlety do Sušice na soustředění. Na místě se sešlo
přes 60 sportovců. Kromě atletického oválu s technickými
sektory jsme rádi využili i Otavu, ve které jsme se mohli
ochladit. Vhod přišly i přilehlé lesy s cyklostezkami vhodné
nejen k (nejen) ranním výběhům. Tým přípravky pojal atletickou přípravu formou her a soutěží. Žactvo zase využilo
čas na zlepšování techniky a kondice. Navíc se nám podařilo
zajistit tréninky skoku o tyči pro naše vícebojaře. Ve volných
chvílích se konaly krátké přednášky, turnaj v badmintonu,
orientační běh a kvízový běh. Samozřejmě nemohl chybět
každoroční výběh na Svatobor. Odměnou pro atlety byl štafetový závod, ve kterém zúročili celotýdenní dřinu a snadno porazili trenérskou štafetu. Děkujeme všem trenérům
a hlavně dětem za krásně prožitý týden plný zážitků a zábavy.

Nábor mladých atletů
Nábor do atletické přípravky a minipřípravky na atletickém stadioně.
Čt 9. 9. a Po 13. 9., 16-17 hod.
ročníky nar. 2015, 2014
Čt 9. 9. a Po 13. 9., 17-18 hod.
pro ročníky nar. 2013, 2012, 2011
Starší zájemci (nar. 2010 a starší) do závodní atletiky
se přijímají po předchozí dohodě s trenérkou Zuzanou
Olšanovou, mail: zuzana.olsanova@seznam.cz.
Nábor pro ročníky 2010 a starší se nekoná.

Tomáš Jirsa

Cvičení se Sokolem
V pondělí 6. září 2021 začíná cvičení žen pod vedením Líby
Maškové (tel. 774214317) ve velké tělocvičně v ZŠ Masarykova v ulici Polesná a ve čtvrtek 9. září se na vás zase těší
Iva Kleinhamplová (tel. 605377716), Jana Holubová (tel.
606568262) a Marcela Sechterová (tel. 777200257). Cvičení
probíhají za finanční podpory MČ Praha 21.
Aktivity pro ženy, které pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy v tělocvičně ZŠ v Polesné ul.:
cvičení ženy (aerobic,
pilates, posilování,..)
volejbal ženy
(pokročilé)
cvičení ženy (aerobic,
pilates, kalanetika,
posilování...)

pondělí
středa
čtvrtek

19,30
– 20,30
20,00
– 21,00

velká
tělocvična
velká
tělocvična

20,00
– 21,00

malá
tělocvična

V pátek 10. září začíná cvičení žáků a žákyň (všeobecná průprava, hry) s Hankou Carbochovou (tel. 723770572) a Karolínou Ploužkovou (tel. 734494757) od 17 do 18 hod. ve velké
tělocvičně.

V pondělí 6. září pokračuje sportovní gymnastika pro dívky
1. - 5. třídy pod vedením Hanky Rosové (tel. 777 025 822)
a Stáni Babuškové (tel. 777 865 591) od 15:30 hod.
do 19 hod. v malé tělocvičně.
Těšíme se na vaši návštěvu. Přijďte mezi nás!
Za TJ Sokol Újezd nad Lesy, odbor Sport pro všechny
Petra Mašková
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Mladé Běchovice se těší na závodníky i diváky
Nový školní rok jsme před několika dny zahájili, a to je čas chystat 56. ročník závodu Mladé Běchovice. Ten se uskuteční v sobotu
18. září od 9:00 hodin na fotbalovém hřišti, které nám tradičně propůjčuje pan Petr Požárek. V letošním roce budeme opět průběh závodu rozvolňovat tak, aby se děti co nejméně potkávaly. Díky tomu
je větší prostor pro vyhodnocování a závodníci na prvních místech
si můžou užít svůj okamžik slávy na stupních vítězů. Závod je určen
pro děti od jednoho roku do 18 let na tratích od 50 metrů. Rozpis
kategorií a podrobné informace jsou na: www.mladebechovice.cz.
Jsem rád, že mohu poděkovat našim sponzorům za ceny a finanční podporu závodu. Kromě hl. m. Prahy, MČ Praha-Běchovice,
MČ Praha-Dolní Počernice, MČ Praha 20 a 21 nám přispěla tradičně firma PEXI, Kovové profily, ACI, A-Z Centrum, Zkušebnictví a Ipex
Běchovice. Nově se na k nim přidala firma Office centrum. Na závodníky tak budou čekat zajímavé ceny.
Novinkou pro nás bude zapojení závodu do akce „Bez odpadu“.
V celém areálu tak budou rozmístěny pytle na tříděný odpad a doufáme, že závodníci i jejich doprovod nám pomůžou oddělit plasty
od ostatního odpadu a po skončení závodu náš závod ohodnotí na
stránce https://www.bezdopadu.com/akce/. Co je ale nejdůležitější? Samozřejmě – přihlásit sebe, své kamarády a pozvat do Běchovic pomocí přátel na Facebooku a Instagramu co nejvíc závodníků.
Přihlášku je třeba vyplnit do pátku 17. září do 19:00 hodin na www.
mladebechovice.cz. Pokud budou platit současné hygienické požadavky, tak nebude možné přihlašovat děti na místě.
S týmem spolupracovníků z řad učitelů, hasičů a ostatních občanů,
kteří s námi spolupracují se na vás těšíme a přejeme krásný sportovní zážitek.
Jan Jech,
ředitel závodu

PROGRAM
BESEDA
kulturní centrum kavárna kino BESEDA kulturní centrum

1/9 středa

KONCERT V ZAHRADĚ 19.00

kavárna

kino BESEDA

září 21

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ piano MATOUŠ KOBYLKA saxofon

12/9 čtvrtek

KINO 19.30

RESPECT režie: Liesl Tommy

15/9 neděle

KINO pro děti 16.00

DIVOKÝ SPIRIT režie: Elaine Bogan, Ennio Torresan

17/9 úterý

BIO SENIOR 14.00

HOVORY S TGM režie: Jakub Červenka

19/9 čtvrtek

KINO 19.30

ZÁTOPEK režie: David Ondříček

10/9 pátek

KINO filmový klub 19.30

KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA dokument Eriky Hníkové

12/9 neděle

DIVADLO pro děti 16.30

POHÁDKA O DOBRÉM JÍDLE divadlo VOCAĎ POCAĎ

14/9 úterý

KONCERT v zahradě 19.00

JUMP INTO THE FIELD charismatický písničkář s kytarou

16/9 čtvrtek

KINO 19.30

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL režie: Patrik Hartl

19/9 neděle

živá hudba v zahradě 18–21

DUO DUKO kytara a saxofon

21/9 úterý

BIO SENIOR 14.00

JAN WERICH režie: Martin Slunečko, Miloslav Šmídmajer

VERNISÁŽ 18.30

PAVEL DUFEK – MOJE OČI výstava fotografií

23/9 čtvrtek

KINO 19.30

ZBOŽŇOVANÝ režie: Petr Kolečko

24/9 pátek

KINO filmový klub 19.30

SVÉRÁZ ČESKÉHO RYBOLOVU režie: I. Miloševičová-Pauerová

26/9 neděle

STORYTELLING 18.30

JUSTIN SVOBODA vypravěčský jukebox – příběhy na přání

30/9 čtvrtek

DIVADLO 19.30

GEDEONŮV UZEL režie: P. Strnad, hrají: V. Cibulková, A. Stanková

30/9

21/9

26/9

PAVEL DUFEK

MOJE OČI
Výstava fotografií
od 21.9.2021 do 10.11.2021
Místo
KC Beseda Klánovice, Praha 9
Vernisáž výstavy
21.9.2021, 18.30

Kapacita míst je omezená, vstupenky objednávejte
Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
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na kcbeseda.eu

www.kcbeseda.eu
www.paveldufek.com

SPORT

INZERCE
Mgr. Renata Prihoda, advokátka,
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní
dokumentace, nemovitosti, insolvence, rodinné právo
(rozvody, jmění manželů, děti), obchodní společnosti.

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

Naučím Vás domluvit se

ANGLICKY
malé i velké
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
www.anglictina-u-vas.cz

tel. 775 95 00 98

učitelka

pro děti 5-15 let

doučování, přípravka ke zkouškám

na gymnázia, SŠ, pro předškoláky
       rezervace: 736 102 603

Tady mohl být váš inzerát
v ceně 454 Kč
Objednávejte na
inzerce@praha21.cz

www.happyschool.cz

Každý může
umět anglicky!

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ
Potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření,
do nemocnice nebo lázeňského zařízení?
Dotazy a objednání tel. 728 230 831 - J. Vrbka
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Soukromá
mateřská
školka
Andělská

Firma PragoBoard s.r.o. zabývající se výrobou plošných spojů,
FLEX-RIGID spojů a laserem řezaných nerezových šablon pro
osazování SMD hledá kolegu či kolegyni na pozici:

OPERÁTOR VÝROBY
Poskytujeme individuální výuku
vedenou profesionálními lektory
s mnohaletou praxí s důrazem na
laskavý přístup k rozvoji talentů
každého jednotlivce.

- Práce ve výrobě plošných spojů – mechanické, optické a
chemické stroje
- Obsluha zařízení, denní údržba strojů
Požadujeme:
- časová flexibilita, schopnost pracovat v týmu
- svědomitost, samostatnost a zodpovědný přístup
- vzdělání v elektrotechnickém směru výhodou
- práce ve dvousměnném provozu pondělí až pátek

Příjemné prosluněné prostory v rodinné
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického
lesa s velkou klidnou zahradou
a vlastním dětským hřištěm poskytují
harmonický rámec pro výuku v naší
Soukromé mateřské školce s prvky
výuky lesní školky.

Nabízíme:
- zázemí stabilní české firmy
- práci v příjemném pracovním kolektivu
- zaškolení na moderních strojích a zařízení
- nástupní plat minimálně 29.000
- stravné, penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené
- termín nástupu ihned, nebo dle dohody
- místo výkonu Praha – Technologický park Běchovice

Zápis na
nový školní
rok zahájen
www.skolka-andelska.cz
Email: info@skolka-andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085
Praha 9 - Újezd nad Lesy

andelska inzerce 183x266.indd 1

Soukromá mateřská
školka Andělská

S RT T E R A P I E

KONTAKT: 222 590 258, pcb@pragoboard.cz

SERVIS LKW

30.09.2020 15:42

Máte strachy, obavy z

LKW Petr Urban Říčany, s.r.o., K Dálnici 329, 251 01 Světice

+420 602 318 312-1 +420 724 226 237

budoucnosti, návaly paniky,
partnerské problémy, ekzémy
n e b o o p a ku j í c í s e o n e m o c n ě n í ?

N e b o j t e s e a ko n t a kt u j t e m ě .

Kamila Živnůstková
tel:773 298 122

OPRAVY OSOBNÍCH, NÁKLADNÍCH A UŽITKOVÝCH
VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ, NÁVĚSŮ A AUTOBUSŮ
DIAGNOSTIKA SÉRIOVÁ I PARALELNÍ
OPRAVA A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ
PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK
PNEUSERVIS
VÝKOPOVÉ PRÁCE
inka

PŘIJMEME:

nov

AUTOMECHANIKA

- pro nákladní a osobní vozidla

OVĚŘOVÁNÍ
TACHOGRAFŮ
MĚŘÍME EMISE
BENZIN, NAFTA, LPG, CNG

ŘIDIČE C + CE

- regionální doprava

+420 724 226 237

DOVOZ PITNÉ VODY

DO BAZÉNŮ, JEZÍREK, STUDNÍ, NÁDRŽÍ
MYTÍ VOZOVEK

+420 602 318 311

MOBILNÍ KONTEJNEROVÉ CISTERNY NA UŽITKOVOU VODU 1-7 m3

www.servis-lkw.cz
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PRODEJ – stavební pozemky na dostavbu
OC Šestajovice a výstavbu rodinných
domů o celkové výměře 61.579 m2,
Šestajovice

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

PRON

A J AT

O

PRONÁJEM – samostatný byt 2+1 v rodinném
domě, podlahová plocha 90m2 + dvougaráž
+ zahrada, Borovská ul. Újezd nad Lesy

Doporučitelská
provize

Pro naše VIP klienty
hledáme nemovitosti
k prodeji i pronájmu
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích, Šestajovicích
a okolí.

REZE

RVAC

E

až 1%

z prodejní ceny
PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ
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místní Agenda 21

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Městská část Praha 21 Vás zve na

Den plný zdraví
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ - ČENTICKÁ ULICE

1
0
.
9
.
2
0
2
1
Zdraví lidí, přírody a Země.

09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

pro mateřské školy a základní školy
pro veřejnost

Vystavovatelé :
Lesy ČR, hydrologie, H2Ospodář – hospodaření s vodou, včelařství, Průša Research
– 3D tisk, třídění odpadů, zookoutek, zvířecí záchranka, zdravotní diagnostika,
o dermokosmetice a zdravé kůži, Světluška – o zraku bez zraku, Pomocné tlapky –
asistenční psi, Tichý svět – naslouchání neslyšících, Život 90 – o životě seniorů, Sbor
dobrovolných hasičů, ukázka první pomoci, dílničky, malování na obličej,
občerstvení.
Doprovodný program:
13:45 Ukázka basketbalistů DDM
14:00 Ukázka florbalistů DDM
15:00
15:20
15:45

Vystoupení asistenčních psů
Taneční vystoupení DDM
Vystoupení vodících psů

17:00
17:15

Vystoupení synchronizovaného bruslení
Exhibice taekwondo Kangsim Dojang z.s.

20:00

Letní kino / Gump – pes, který naučil lidi žít

Změna programu vyhrazena.
Partnery akce jsou

PRUSA
RESEARCH

by
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JOSEF PRUSA

místní Agenda 21

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Městská část Praha 21 Vás zve na

Dny zdraví

8.9. a 9.9. a 11.9.2021

STŘEDA – 8.9.2021 – SPORTOVNÍ DEN V KALSKÉ – od 16:00 do 19:00
TK Tola – ukázkový trénink tenisu – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SK Joky – ukázkový trénink volejbalu – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Workoutové hřiště – ve spolupráci s Atletikou Újezd – UKÁZKOVÁ LEKCE CVIČENÍ
Boulderingová stěna – UKÁZKA HOROLEZENÍ
VAMOS 66 - VIDRHOLECKÝ ORIENŤÁK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ – start/cíl v Kalské

ČTVRTEK – 9.9.2021 – SPORTOVNÍ DEN V ÚJEZDĚ – od 16:00

Český rybářský svaz – Blatovský rybník, ulice Nadějovská – SEZNÁMENÍ S RYBAŘENÍM – ZE ŽIVOTA RYBÁŘŮ - do 19:00
Atletika Újezd nad Lesy – atletický ovál u 2. stupně základní školy – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - do 18:00
Klubík Veral - LEKCE NORDIC WALKING - Start/cíl – Multifunkční hřiště v Čentické ulici - Počet osob omezen!
Start v 16:00, 17:00, 18:00

SOBOTA 11.9.2021 – ODPOLEDENE V ČENTICKÉ - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Neposeda – HOOD JAM! – BMX Jam, Graffiti Jam, Streetbasketbal – od 11:30 do 19:00
Rarášek – CESTA ZA POKLADEM SKŘÍTKŮ – start/cíl na multifunkčním hřišti – 14:00 – 16:00

Změna programu vyhrazena.
Partnery akce jsou

ATLETIKA

ÚJEZD NAD LESY
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ÚJEZDSKÉ POSVÍCENÍ
S ROCKOVÝM VEČEREM
ÚJEZD NAD LESY - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ UL. ČENTICKÁ

25. ZÁŘÍ 2021 OD 14:00
TĚŠIT SE MŮŽETE NA:

HISTORICKÉ POUŤOVÉ ATRAKCE

LOUTKOVÉ DIVADLO
KEJKLÍŘ
ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY
MI

A
ESTR
S
I
A DIXIELAND ONDRY NOVÁKA
TŘEM
E
S
AM
ROGR
P
Í
RN
VEČE
E
J
TU
STAR
D
O
:30
V 18

Akce proběhne za dodržení aktuálně platných epidemiologických a vládních nařízení.

