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Milí sousedé,
s dalším číslem našeho Újezdského zpravodaje přichází i mé úvodní slovo. Uplynul další
měsíc, který přinesl mnoho změn a událostí
nejen na radnici, ale i v Újezdě samém.
Jedním ze zásadních momentů pro budoucí
úspěšné vedení radnice bylo výběrové řízení
na nového tajemníka úřadu. Rada MČ stanovila kritéria pro výběr v souladu se svou představou dalšího rozvoje
úřadu a jsem rád, že se nám podařilo společně vybrat kandidátku, jejíž
vize nás oslovila. Nová tajemnice převezme úřad k 1. dubnu a v nejbližší
době se Vám sama představí.
Tímto bych také rád poděkoval zastupujícímu panu tajemníkovi Ing. Josefu
Roušalovi za nasazení a práci, kterou pro úřad v tomto mezidobí odvádí. Ing. Roušal se ve velmi krátké době dokázal zhostit náročných úkolů,
které s sebou nová role nese.
Jistě jste si mnozí povšimli, že výběrová řízení byla vypsána i na některé další klíčové pozice v rámci úřadu. Plníme tak jeden ze svých slibů,
kterým je modernizace a zefektivnění jeho chodu. Naším cílem je, aby
každý styk s úřadem byl pro Vás co nejvíce, jak se říká, na pohodu.
Plně se podařilo rozběhnout komunikaci vedení Úřadu MČ s občany.
Mnoho z Vás již nyní čerpá aktuální informace z facebooku, který jsme
vyhodnotili jako nejrychlejší způsob předání aktuálních informací o dění v Újezdě. Zřízení profilu starosty MČ a oficiální diskuzní skupiny jsou
jen dalšími ze splněných slibů, které jsme Vám dali. Mám radost, že již
nyní to přináší převážně pozitivní ohlasy. Váš názor nás zajímá a nebojíme se ani negativních reakcí, které bereme jako podněty ke zlepšení.
Máme za sebou sněhovou nadílku, kterou Újezd dlouho nepamatuje.
Mnozí si užívali náhlého přívalu sněhu a při procházkách po okolí nezapomněli posílat nádherné fotografie zimních krás. Jiní bědovali nad
chodníky a ulicemi, které byly mnohdy zapadané a čekaly na vozidla
údržby. Musím zde pochválit naše kluky z údržby, kteří okamžitě - spolu
s najatou společností - vyjeli situaci řešit, a které jsem potkával při kontrole aktuální sněhové situace v Újezdě.
Potěšilo mě i to, že někteří z Vás mě neváhali oslovit, na chvíli se se mnou
zastavili a probrali jsme Vaše postřehy ze života u nás či některé náměty
na zlepšení. Sněhovou situaci jsme následně zmonitorovali a pokusíme se
na příští rok připravit i určitá opatření. Jedním z nich by mohla být přehledná mapa, kde bude barevně uvedeno, kdo má jakou ulici či chodník ve
správě a je tedy zodpovědný za údržbu. Mnohdy se totiž stávalo, že vina za
neuklizený sníh padala na naši hlavu neoprávněně. Současně zhodnotíme
celkovou připravenost a práci firmy, kterou MČ na zimní údržbu najala
a případně provedeme změnu i v této oblasti.
Jakmile nás zima opustí, objeví se tradiční následky v podobě děr a výmolů. Budu velmi rád, pokud Vaše podněty směrované na úřad MČ budou co nejpřesněji lokalizovat zjištěný problém a my se pokusíme v co
nejkratším čase situaci vyhodnotit a napravit. Fotodokumentace místa
jen urychlí celý proces. K podání podnětu lze využít i oficiální aplikaci
pro mobilní zařízení, kterou naleznete na webových stránkách úřadu.
Blíží se nám jaro. Vše kolem nás se začne probouzet a slunce začne lákat ven do přírody. Dovolte mi tedy popřát Vám všem co nejpříjemnější
prožití prvních jarních dní.
Pevné zdraví, sousedé.
Milan Samec
váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Informace z rady Vydávání povolenek
Rada na svém 7. jednání schválila smlouvu o poskytnutí dotace pro spolek SOSák
ve výši 20 tisíc Kč. Peníze z dotace slouží
spolku jako příspěvek na pořádání akce
MASOPUST 2019. Pořádání masopustu má
již dlouhou tradici, a to od roku 2001 a u lidí
je velmi oblíben. Navíc tak i podporuje spolupráci sousedních obcí.
Rada mimo jiné schválila pronájem části pozemku na rohu ulic Novosibřinská
a Svojšická firmám Allstav Alfa a Skanska za účelem zařízení staveniště. Část
pozemků slouží naší MČ jako deponie
a sklad velkoobjemových kontejnerů pro
potřeby Úřadu MČ. Záměr pronájmu byl
zveřejněn na úřední desce, zájem projevily výše uvedené společnosti.

DAR OD FILMAŘŮ

V únoru opět omezili parkování u nádraží filmaři, kteří si pronajali dům v jeho
blízkosti a zároveň provedli zábor přilehlých pozemků. Na základě upozornění
od občanů a hlídek policie bylo zjištěno,
že využívají více pozemků, než by měli.
Situace s parkováním u nádraží nás trápí a každé další omezení je pro občany
zatěžující. Doufáme, že alespoň malou
útěchou může být fakt, že firma Stillking
Features na základě jednání s místostarostou Zdeňkem Růžičkou poskytla MČ
dar na akci Pálení čarodějnic 2019 ve
výši 25 tisíc Kč. Rada darovací smlouvu
na svém jednání schválila.

VLAJKA PRO TIBET

Rada na svém 8. jednání schválila připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. Akce se
uskuteční 10. března, kdy si připomeneme již 60. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky.
Loni se k této akci připojilo již 737 měst,
obcí a městských částí nebo krajů.
Rada nesouhlasila s odkoupením pozemku v oblasti ulic Tuchotická a Třebětínská, kde je nyní štěrk a není zde ani
dokončená stavba komunikace. V minulosti byly tyto pozemky již MČ nabízeny,
a to formou bezplatného převodu. Navíc městská část v rozpočtu nemá volné
prostředky na koupi dalších pozemků.
Paní Mgr. et Bc. Alena Sochůrková se
vzhledem k dovršení důchodového věku
vzdala funkce ředitelky Masarykovy ZŠ,
a to k datu 31. 7. 2019. I když jsme vždy
neměli stejný pohled na věc, vážíme si
práce paní ředitelky a uvědomujeme
si, že školu s kapacitou 1100 žáků není
vždy snadné řídit. Rada zároveň schválila návrh na uzavření smlouvy o partnerství s informačním centrem o vzdělávání
EDUin, která slouží pro nastavení přednostní spolupráce v oblasti vzdělávání
a školství. Městská část navíc bude moct
požádat o pomoc s konkurzem na uvolněnou funkci ředitele ZŠ.
Rada MČ Praha 21
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V souvislosti se opravou hlavní komunikace v Běchovicích a uzavírkami upozorňujeme, že modré povolenky k vjezdu, které vydala MČ
Praha 21 v letech 2017 a 2018, zůstávají v platnosti.
Nové povolenky budou vydávány občanům MČ Praha 21, k.ú. Újezd nad
Lesy od 18. února do 30. dubna
v přízemí budovy Úřadu MČ Praha
21, Staroklánovická 260, v úředních
dnech: pondělí, středa 8 – 12 hod.,
13 - 17.30 hod. a v pátek 8 - 12 hod.
Povolenky se vydávají na počkání
na základě ústní žádosti s uvedením
důvodů k průjezdu stavbou / kyvadlem v Běchovicích ve dnech cca
od 18. 02. do 30. 6. 2019 v čase od
6 hod. do 20 hod. V ostatním čase
nebude průjezd omezen.
Žadatel předloží:
- orig. dokladů: platný občanský průkaz s trvalým bydlištěm v k.ú. Újezd
nad Lesy, malý, příp. velký technický průkaz od osobního vozidla;

- podnikatelé předloží doklad prokazující zřízení provozovny v k.ú.
Újezd nad Lesy;
- zaměstnanci doloží potvrzení
o pracovním poměru v k.ú. Újezd
nad Lesy
- nájemci bytu, nemovitosti předloží doklad prokazující oprávnění
k nájmu nemovitosti v k.ú. Újezd
nad Lesy
- uživatelé (trvale bydlící v k.ú.
Újezd nad Lesy) služebního vozidla předloží písemné potvrzení
vydané majitelem vozidla.
Žádosti zaslané v písemné podobě,
datovou schránkou, e-mailem, nelze
vyřídit.

Senátorka
Zuzana
Baudyšová
(za ANO) se ze zdravotních důvodů
ke konci ledna 2019 vzdala svého
mandátu. Ve volebním obvodu
č. 24, kam spadá také Újezd nad
Lesy, proto proběhnou 5. a 6. dub-

na doplňovací volby do Senátu
Parlamentu ČR. Bližší informace
o volebních místnostech a průběhu a organizaci voleb přineseme
v dubnovém vydání ÚZ.

Telefonické dotazy zodpoví:
- podatelna Úřadu MČ Praha 21,
tel. č. 281 012 911; odbor životního prostředí a dopravy, tel. č.
281 012 944.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

Doplňovací volby do senátu

(red)

Jak je to s pozemky u prameniště
Běchovického potoka
Rádi bychom uvedli na pravou míru
článek spolku Újezdský STROM
v ÚZ (únor 2019), že nyní má udržovat vybudované prameniště Běchovického potoka městská část
Praha 21. Rada MČ sice v prosinci
2016 souhlasila s podáním žádosti
spolku Újezdský STROM o dotaci
MHMP na revitalizaci prameniště
Běchovického potoka, ale zároveň
se v žádném usnesení nezavázala
k následnému převzetí do správy
MČ Praha 21. Potvrzuje to i fakt, že
si spolek v roce 2017 znovu zažádal
o dotaci na údržbu. Nelze navíc dovozovat, že v případě nesouhlasného stanoviska Rady s žádostí o dotaci, přechází automaticky údržba
na městskou část.
Kromě toho nikdy nedošlo k žádnému předání, městská část tedy
nemá informace, jakou oblast by
měla udržovat, jakým způsobem

a jaké budou předpokládané náklady této údržby. Tato fakta potvrzuje i písemná komunikace z února
2017 spolku Újezdský STROM s dotazem na převzetí projektů Újezdského STROMu do správy městské
části. Městská část se nikde nezavázala, že převezme toto území po vybudování do své správy na vlastní
náklady.
Na základě těchto faktů nelze tvrdit, že má nyní prameniště Běchovického potoka udržovat MČ Praha
21, navíc když nedošlo k oficiálnímu
předání. Vzhledem k tomu, že došlo
k výměně nového vedení, uvítali bychom alespoň informační schůzku
v této věci, a ne článek v ÚZ se sdělením, že se nyní o toto území stará
městská část.
Rada MČ Praha 21

Vysvětlení spolku Újezdský STROM
najdete na str. 24.

Hasičská zbrojnice
V únoru jsme řešili vypsání výběrového
řízení na dostavbu hasičské zbrojnice. Na
základě aktualizovaného výkazu výměru,
kde byla zohledněna již postavena hrubá stavba, byla cena zakázky stanovena
na 9 773 163 Kč. Vzhledem ke zkušenostem s minulou firmou jsme se rozhodli
upravit výběrové řízení tak, aby nebyla
jediným kritériem cena. Přípravu výběrového řízení zajišťoval Mgr. Michal Veselý,
který se zabývá poradenstvím v oblasti
veřejných zakázek a konzultovali jsme ji
i se zástupcem stavebního dozoru Ing.

Michalem Železným. Po projednání s těmito odborníky jsme se rozhodli přidat
další dvě kritéria pro výběr dodavatele.
Prvním kritériem zůstává cena, druhým
kritériem je celková výše obratu dodavatele za poslední 3 roky a posledním kritériem je počet realizovaných zakázek.
Oslovili jsme všechny zastupitele s nabídkou, aby se mohli zapojit na výběru dodavatele pro stavbu hasičské zbrojnice.
Rádi bychom, aby naši hasiči měli konečně důstojné zázemí.

Rada MČ Praha 21

Škola i školka hledají nové ředitele
Dvě školská zařízení v Újezdě budou mít
nového ředitele. Paní Mgr. et Bc. Alena Sochůrková se vzdala funkce ředitelky Masarykovy ZŠ k 31. 7. 2019.
V návaznosti na tuto skutečnost MČ Praha 21 připravuje ve spolupráci se společností EDUin, která se dlouhodobě
školstvím zabývá, výběrové řízení. Do
konkursní komise budou přizvání mimo
zástupců zřizovatele, zástupců České
školní inspekce a magistrátu také další
odborníci z oblasti školství. Konečné znění výběrového řízení bude k dispozici na
webových stránkách Úřadu MČ Praha 21.
Nový ředitel či ředitelka by měl nastoupit
od 1. 8. 2019. Zapojit se do hledání nové-

Kácení topolů

Ve dnech 9. 3. – 10. 3. 2019 (sobota a neděle) dojde ke kácení tzv. „podměrečných“ dřevin, topolů, které jsou ve špatném zdravotním stavu a ohrožují zdraví
občanů a majetek. Dřeviny rostou na
pozemku parc. č. 1578, k. ú. Újezd nad
Lesy. Jedná se o pozemek školního hřiště, a proto se plošina bude pohybovat
po ulicí Starokolínské v úseku Plhovská
– Polesná a dojde k částečnému omezení průjezdnosti v jednom jízdním pruhu. Kácení provedou pracovníci Odboru

ho lídra, který má chuť, odhodlání a vizi
vytvořit moderní školu, může každý z vás.
Stačí i jen šířit informace o konkursním
řízení nebo dát tip na vhodného kandidáta.
Také mateřská školka Sedmikráska
v Lišické ulici bude hledat novou ředitelku. Paní Bc. Naděžda Kosanová podala žádost o uvolnění z funkce ředitelky k 30. 6. 2019.
MČ Praha 21 bude taktéž vypisovat na
pozici ředitelky konkursní řízení. Nástup
nové ředitelky je od 1. 7. 2019. Zapojte se
námi do hledání nových kandidátů!
Markéta Slavíková,
odbor školství a kultury

majetku a investic Úřadu MČ Praha 21
za pomoci sboru našich dobrovolných
hasičů. Doprava na hlavní bude řízena v uvedeném úseku městskou policií
a poučenými pracovníky. Akci provádíme v době, kdy je nejmenší dopravní
průjezdnost na hlavní, bez přítomnosti
dětí na pozemcích ZŠ. Žádáme o zvýšenou opatrnost při průjezdu úsekem.
Děkujeme za pochopení.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

Vážení občané, srdečně Vás zveme na
3. JEDNÁNÍ Zastupitelstva MČ Praha 21,
které se uskuteční

18. 3. 2019 od 18 hod v Divadelním sále MZŠ.
Program bude uveřejněn na úřední desce
a na webových stránkách MČ Praha 21.

Všichni jste srdečně zváni.

Kalendárium na březen
2. 3. Masopust,
sraz v 10:30 hod.
na Rohožníku
2. 3. Výroční členská
schůze zahrádkářů,
jídelna ZŠ Polesná ul.,
od 14 hod.
2. 3. IX. Újezdský karneval,
Polyfunkční dům,
od 10 hod.
6. 3. Václav Benedikt
– vernisáž výstavy,
Galerie Zelený dům,
od 18 hod.
7. 3. Koncert lovecké hudby,
Divadelní sál ZŠ,
od 17 hod.
7. 3. 169. výročí narození
TGM, pozvánka na str. 6
9. 3. Deset černoušků,
divadlo,
Polyfunkční dům,
od 10:30 hod.
9. 3. Cyklovýlet, viz str. 28.
13. 3. Filmový klub,
program bude upřesněn,
Polyfunkční dům,
od 19 hod.
14. 3. Vycházka SPCCH
za Svatovítským
pokladem,
pozvánka viz. str. 27.
15. 3. Výtvarná dílna,
korálkování,
Polyfunkční dům,
od 16 hod.
16. 3. Vycházka KAS
do Gröbovky,
pozvánka na str. 27.
16. 3. Václav Vícovský,
vernisáž výstavy
fotografií,
Újezdské muzeum,
od 14 hod.
22. 3. Osamělé palačinky,
koncert,
Galerie Zelený dům,
od 18 hod.
23. 3. Skautský ples,
pozvánka na str. 26.
29. 3. Noc s Andersenem,
pozvánka na str. 11.
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Novinky na hřištích
Co chystá MČ Praha 21 v letošním
roce za změny na dětských hřištích
a sportovištích?
Už na jaře se budou moci vyřádit děti
na nových prvcích na oblíbeném Psím
plácku v ul. Sudějovická.

Za odstraněné nevyhovující prvky je
objednána nová dvojhoupačka s houpacím hnízdem, mašinka a nová pikniková souprava pro odpočinek.
Z obdržené účelové investiční dotace
z oblasti sportu z magistrátu ve výši
1 mil. Kč plánujeme u ulice Kácovská
v rohu severně od tenisových kurtů
výstavbu volejbalového kurtu s antukovým povrchem. Hřiště bude
sloužit nejen pro sportovní kluby, ale
i pro veřejnost. Předpokládaný termín realizace je květen 2019.
Plánujeme rovněž výměnu již nevyhovující houpačky na hřišti „IPB“ v Poříčské, zakrytí pískoviště na hřišti v ul.

Pozor na venčení psů
Mezi ulicemi Druhanická, Oplanská
a Dražická jsou pozemky MČ Praha 21,
které byly v roce 2012 vyčleněny pro
vybudování dětského hřiště.
Vedení městské částí by rádo s touto
úpravou začalo co nejdříve, ale vzhledem k stále neukončenému soudnímu
sporu s majitelem sousedních pozemků nelze pokračovat v úpravách. Městská část alespoň pozemek oplotila,

umístila lavičky a stojan na kola, aby
mohl být pozemek využíván ke sportování a k trávení volného času dětí.
Bohužel sem chodí někteří obyvatelé
venčit své čtyřnohé mazlíčky. Několikrát byla na plotě umístěna značka zákaz vstupu se psy, byla vždy hned poškozena či odcizena. V současné době
jsme hřiště uzamkli do doby, než bude
vyřešen trvalejší způsob umístění znač-

Digitalizace archivu stavebního úřadu
Chcete mít k dispozici veškerou dokumentaci ke své nemovitosti, která je
uložena v archivu stavebního úřadu
Praha 21? Stačí si jednoduše podat žádost, a to dvěma různými způsoby.
Buď osobně v archivu MČ Praha 21
nebo elektronicky do datové schránky MČ Praha 21 (ID datové schránky:bz3bbxj). Možné je také zaslat elektronicky žádost podepsanou zaručeným
elektronickým podpisem do elektronické podatelny MČ Praha 21 (podatelna@praha21.cz).
Pracovník úřadu ověří,
zda je již požadovaná
dokumentace digitalizována. V případě, že
ne, provede se digitalizace, a to ve lhůtě do

třiceti dnů od přijetí žádosti. Digitalizovaná dokumentace se v elektronickém archivu zpřístupní k nahlížení žadateli na dobu 30 dní. Žadatel obdrží
přístupový kód pro nahlížení a může
si veškerou dostupnou dokumentaci
uložit nebo vytisknout dle vlastní potřeby. Nová stavební dokumentace
určená k archivaci se digitalizuje od
1. 9. 2015 a stávající obsah archivu
pořízený do 31. 8. 2015 bude digitalizován na základě podané žádosti
a zpřístupněn klientům
k nahlížení dálkovým
přístupem
(https://archiv.praha21.cz).
Martin Nedvěd,
oddělení informatiky

P O Z VÁ N K A na setkání občanů

k slavnostnímu připomenutí 169. výročí narození

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.
Koná se ve čtvrtek 7. března 2019 v 16 hodin
u pomníku v parku před školou.
O jeho osobnosti promluví pan PHDr. Miloš Schmidt. “Věrni zůstaneme!“
Zve Vás výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu a Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad
Lesy.
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Luníkovské, doplnění a výměnu písku
ve všech pískovištích a postupné nátěry dřevěných prvků. Doufáme, že
se nám v budoucnosti podaří vyvážit
nabídku hřišť zejména na Rohožníku
a dokončit výstavbu hřiště v ul. Druhanické.

ky zákaz vstupu
se psy.
Prosíme všechny
majitelé psů, aby
respektovali, že je toto místo vyhrazeno pro hraní dětí a ne k venčení psů.
Všem pejskařům, kteří berou ohled na
své okolí, děkujeme.
Markéta Slavíková,
odbor školství a kultury

INZERCE

PRONÁJEM zděného prodejního stánku
15,70 m2, sídliště Rohožník – konečná zastávka
autobusů
Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu
samostatnou polovinu prodejního stánku
na konečné zastávce autobusů sídliště Rohožník.
Obchodní plocha 12,12 m2, zázemí 1,80 m2
a WC 1,78 m2.
Nabízený prostor má samostatný
elektroměr a vodoměr.
Vytápění je řešeno přímotopy.
Měsíční nájemné k jednání: 3.000,- Kč + energie
Informace: Lucie Nedomlelová,
tel: 281 012 958,
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

INZERCE

PODLAHÁŘSTVÍ

Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250
druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč
nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo,
vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA

OTEVŘENO: PO – PÁ 8.00 – 16.00
po tel. domluvě otevřeno do 20.h včetně soboty a neděle
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz
Domex Prag sr.o, Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
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TÉMA

Nová výpadovka na Kolín:
vítězí varianta lepší pro Újezd
Příprava nové kolínské výpadovky na trase Běchovice-Úvaly, která by měla výrazně
ulevit dopravě v Újezdě, jde do další fáze.
Poté, co před rokem stavba přeložky silnice
I/12 získala kladné stanovisko ministerstva
životního prostředí k vlivu na okolí (EIA),
teď společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR,
zastoupená společností PUDIS a.s., podala
žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro získání územního rozhodnutí. Kompetentním orgánem, který bude ve věci přeložky rozhodovat, jsou přitom úředníci naší
městské části, konkrétně odbor stavebního
úřadu jako speciálního stavebního úřadu
MČ Praha 21.
Pro obyvatele Újezda je na zdánlivě formálním kroku důležitý fakt, že PUDIS počítá
s vybudováním šesti mimoúrovňových křižovatek – tedy včetně té v Květnici, která je
pro odlehčení dopravní zátěže v Újezdě klíčová. Bez květnické křižovatky by totiž část
tranzitní dopravy pokračovala po stávající
silnici I/12 až na nájezd do Zaříčanské ulice.
Jak přesně bude přeložka vypadat? Zatímco současná silnice první třídy vede uvnitř
zástavby (intravilánem), nově by tah I/12
měl z Běchovic až do Úval vést mimo zastavěné území. Přeložka silnice bude vybudována jako směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace. Součástí návrhu je
také 6 mimoúrovňových křižovatek. Dále
dojde k přeložkám komunikací nižších tříd.
V rámci stavby dojde k výstavbě celkem
23 mostních a vodohospodářských objektů
(hlavní trasa je odvodněna pomocí dešťové
kanalizace odvedené přes dešťové vsakovací nádrže a retenční nádrže do vodotečí).
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Budou přeloženy inženýrské sítě a vybudovány zemní a protihlukové valy. Trasa
je vedena v náspu a zčásti v zářezu. Maximální výška náspu je 8,5 metrů, maximální
hloubka náspu je pak 9 m. Počítá se s tím,
že bude odvezeno 800 tisíc m3 zeminy.
Začátek stavby je situován do prostoru
„superkřižovatky“ Běchovice (kde se I/12
napojí na stavbu 511, což je spojka mezi
D0 a D1). Končit bude nový kolínská výpadovka v obci Tuklaty. Stavba se nachází na
území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, okresu Praha – východ a okresu
Kolín. Dotčené stavbou jsou katastrální
území Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd
nad Lesy, Sibřina, Květnice, Dobročovice,
Škvorec, Úvaly a Tuklaty.
Jaké je role úřadu naší městské části?
V průběhu února se Rada MČ Praha 21
sešla se zástupci společnosti PUDIS. Projektant nám představil projektovou dokumentaci se zaměřením na území naší MČ,
Květnice a v neposlední řadě i Běchovic.
Proběhlo i jednání v této věci se starosty
Květnice a Úval, kde jsme projednávali požadovaná kompenzační opatření pro naše
dotčená území. V těchto otázkách v rámci
realizace a provozu I/12 panuje názorová
shoda. Jednání budou samozřejmě dále
pokračovat až do doby, kdy se začne stavět. Dokumentace byla předložena k vyjádření odborným komisím Rady MČ Praha
21. Veškeré veřejně dostupné materiály,
týkající se této pro nás strategické stavby,
budou publikovány na webových stránkách www.praha21.cz.
Rada MČ Praha 21

Jak šel čas
s přeložkou
90. léta 20. stol.
Trasa přeložky je zanesena do územních plánů.
2003
Přeložka silnice I/12 získává kladné stanovisko
k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).
2015
Ministerstvo životního
prostředí ruší souhlas
s EIA, a to kvůli novele
zákona. V balíku důležitých staveb, které v Evropské komisi dostaly
výjimku, přeložka kolínské výpadovky není.
březen 2018
Přeložka získává nové
kladné stanovisko EIA.
srpen 2018
Začal geotechnický průz
kum.
únor 2019
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo kroky k získání územního rozhodnutí.

Hlavní újezdský nájezd ze Zaříčanské ulice. Na vizualizaci je patrný v levé části újezdský hřbitov,
zcela vpravo dole pak sibřinská škola. Vizualizace ŘSD.

Takto by mělo vypadat napojení Staroújezdské na ulici V Lipách. Nájezdové „brýle“ počítají
i s vedením cyklostezky, tedy dnešní „panelky“ spojující Újezd s Kolodějemi. Vizualizace ŘSD.

Mimoúrovňová křižovatka u Květnice. Zářez přeložky I/12 by tu měl vést necelých sto metrů
od nejbližší obytné stavby. Tou jsou domy v lokalitě Na Ladech. Právě tato křižovatka je pro Újezd
klíčová. Bez ní by doprava po stávající silnici I/12 pokračovala až na další nájezd v Zaříčanské ulici.
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KULTURA

Březen v Zeleném domě
Znáte pranostiku „březen, za kamna
vlezem“ a „duben, ještě tam budem“?
Věřím, že minimálně tady u nás zima už
nikoho trápit nebude. Byla bych velmi
nerada, pokud byste se kvůli špatnému
počasí nemohli zúčastnit našich březnových akcí. Bude z čeho vybírat…
První den měsíce, v pátek 1. 3. od
18 hodin, proběhne keramický masterclass s Viktorem Žukem a jeho ženou Nadjou. První večer se pracuje
s hlínou, druhý večer, který proběhne
8. 3. ve stejný čas, budete svoje výtvory
barvit. Při prvním kurzu, který proběhl
na podzim, se mnoho účastníků obávalo, jak si s hlínou a barvami poradí.
Jejich výrobky však směle konkurovaly profesionálům. K tomu připočtěte
skvělou zábavu a pohodovou atmosféru se stejně naladěnými lidmi. V prvním
kurzu bylo věkové rozpětí od čtyř do sedmdesáti pěti let. Nezapomeňte si včas
rezervovat místo. Cena celého kurzu je
opět 600 Kč.
Ve středu 6. 3. společně přivítáme novou výstavu. Věřím, že výběr výtvarníka nezklame. Bude jím malíř a grafik
Václav Benedikt. Od roku 1984 žije a
pracuje v Praze. Je členem Nového

sdružení pražských umělců a Jednoty
umělců výtvarných v Praze a zúčastnil
se mnoha studijních pobytů, plenérů a
skupinových výstav, soutěží, přehlídek
a sympozií v cizině, realizoval přes sto
samostatných výstav u nás i v zahraničí. Benedikt patří k hlavním představitelům lyrické abstrakce, analytické
malby a kolorismu. Jeho díla vždy vytvářejí barevnou harmonii, která má
svá tajemství, avšak netemná. Barvy
se vzájemně podporují a nebojují proti
sobě. Podílí se na mnoha charitativních
a humanitárních akcích, získal mnohá
ocenění. Spolupracuje s architekty na
interiérech významných budov jako je
například hotel Mövenpick, Renaissance a mnohé banky. Pamětníkům bych
připomněla, že pan Benedikt zahajoval
činnost „první“ galerie Zelený dům.
Dovolím si zavzpomínat na loňské
prázdniny, kdy jsem z Beskyd jela na
Velehrad a nutně si potřebovala dát kávu. Ale ne tu od benzínky! A protože se
mi zavíraly oči, zastavila jsem v prvním
městě, které jsem potkala. V zásadě nezajímavé místo. Na kávu jsem narazila
až poblíž náměstí. A jak tak usrkávám,
zatahá mě cosi za uši. Uprostřed ná-

městí, na schodech kašny sedí tři kluci v tričku, kraťasech a keckách a hrají
na violoncella. Ale jak hrají! Okamžitě
ze mě spadla únava a v hlavě se mi
začal rodit nápad… Ti tři kluci, Daniel
Dobšík, Petr Osička a Ladislav Lekavý,
jsou kamarádi ze studií na konzervatoři. Jejich trio „Osamělé palačinky“ vzniklo na začátku prázdnin 2017. Rozepsali
pár známých melodií, nacvičili a vyrazili
po evropských městech. Po prázdninách zjistili, že se jim s koncertováním
nechce přestat. Postupně rozšířili repertoár a začínají účinkovat i jinak než
jen jako pouliční umělci. A protože je to
baví, je muzika v jejich podání opravdu
zážitek. Žádný nudný školní koncert.
Věřte, že i vás zvednou ze židlí. Proto si
včas zarezervujte místo na pátek 22. 3.
Vstupné 200 Kč a začátek v 18 hodin.
Na závěr vás ještě pozvu na dubnovou
výstavy Ivy Hüttnerové. Slavnostní zahájení se koná tradičně ve středu 3. 4.
od 18 hodin. Velice se těším na všechny nadšence umění a také na všechny,
kteří rádi spojí požitky duševní s těmi,
které skončí v žaludku.

Všude dobře, v Česku nejlépe
Ve středu 13. 2. se v Újezdském muzeu konala vernisáž
výstavy „Všude dobře, v Česku nejlépe“. Žáci 4. tříd vystavují práce tematicky zaměřené na Česko, došlo k propojení vlastivědy, přírodovědy, výtvarné i hudební výchovy (fotogalerie najdete na www.zspolesna.cz). Představeny jsou
formou písemných projektů jednotlivé kraje a významná
města, výtvarně zpracovány jsou erby vybraných českých
měst, hrady, zámky, technické památky, rozhledny a známé české písničky. Poděkování patří všem dětem a pedagogům za odvedenou práci a reprezentaci školy v Újezdském muzeu. Výstava potrvá do 6. 3., otevřeno je každou
středu od 13 do 17 hod.

Eva Danielová,
Újezdské muzeum

INZERCE
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Martina Schiffmannová,
galeristka

Noviny z knihovny
ZÁPIS ZDARMA

Na březen, měsíc čtenářů, vyhlašuje místní knihovna pro
nové zájemce o registraci zápisné na rok zdarma. Přijďte
si vybrat z pestré nabídky knih
pro děti i dospělé.

NOVÁ OTEVÍRACÍ
DOBA
Od 1. března máme nově otevřeno takto:
PO 8 – 12.30 13 – 18 hod.
ST		 8 – 12.30 13 – 18 hod.
PÁ 8 – 12.30 13 – 16 hod.
Adresa knihovny se nemění.
Najdete nás na Staroújezdské
2300 v přízemí Polyfunkčního
domu.

Filmový klub

NOC S ANDERSENEM

Milé děti, chcete zažít večer
v knihovně? Témata letošní
Noci s Andersenem jsou dvě.
Andersen známý – neznámý
a 70. výročí nakladatelství Albatros, které přímo vybízí k tomu,
abychom si připomněli některé z jeho kmenových autorů,
jako například Eduarda Petišku, Ondřeje Sekoru, Františka
Nepila či Astrid Lindgrenovou.
Pojďme si společně na tato
témata číst z knížek, malovat
a vybarvovat obrázky a třeba
i vyluštit pár kvízů. Těšíme se
na Vás v pátek 29.3.2019 v době od 18 do 21 hodin.
Jitka Kašparová
a Pavla Jakubcová,
knihovnice

Únorové promítání filmu Muž a žena mělo převelikou účast. Mnohokrát děkuji a cítím o to větší zodpovědnost za výběr nového titulu, který promítneme 13. března od 19 hod. v Domě dětí a mládeže. Něco z italské kinematografie 60. let? Rocco a jeho bratři
nebo Gepard. Anebo ještě jednou se vrátit do Francie a navázat na
novou vlnu - film režiséra Alaina Resnaise Loni v Marienbadu. Snad
nejestetičtější a nejumělečtější film na světě, kde každé okénko je
sice nádherným obrazem, ale už sama předloha, román Robbe-Grilleta, je nelehké čtení, tak film je ještě složitější. Průkopnické
dílo s kulisami Versaillského zámku a parku, s nezařaditelnými
postavami v kostýmech od Coco Chanel, úchvatná procházka obrazárnou se sochami Alberta Giacomettiho a obrázky Georgia de
Chirika – hypnotizování obrazem v opojení varhan, v totálně nezachytitelným příběhu . Režisér kdesi napsal: „Rád bych vytvořil film,
který bude vypadat jako socha a znít jako opera.“ To se mu nejspíš
podařilo a je na nás tomu jako ve snu podlehnout.
Petr Mach

Čeští malíři v běhu staletí

Program XXVII. cyklu újezdské Akademie volného času.
Lektorka dr. Jana Jebavá.
11. 3. Karel IV. a Mistr Theodorik: osudové setkání.
18. 3. Karel Škréta: malíř biblických výjevů.
25. 3. Po stopách rodiny Mánesů: postavení umělce v české
vlastenecké společnosti.
1. 4. Český impresionismus: Chittussi, Hudeček, Slavíček.
8. 4. Jan Preisler: malíř lyrického mládí.
15. 4. Mikoláš Aleš: největší český ilustrátor.
29. 4. Jan Zrzavý: poetická malba.
6. 5. Josef Čapek: lyrický kubista.

Petr Mach

Svaz postižených civilizačními chorobami zve všechny zájemce na

KOMENTOVANÝ KONCERT LOVECKÉ HUDBY
v podání souboru „Trubačský půlkruh“
z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU
Koncert se koná
ve čtvrtek 7. března 2019 od 17 hod.
v divadelním sále Masarykovy školy.
Vstupné dobrovolné

Snímky ze zeleného ostrova

Od 16. 3. do 17. 4. vystavuje v Újezdském muzeu své
fotografie z Irska pan Václav Vícovský. Je to jeho druhá výstava v Újezdě. První se uskutečnila v září 2017
(Tenerife a Gomera).
Nadšený fotograf si tentokrát připravil soubor snímků pocházejících z pěti cest do Irska. Zachycují především celou řadu starobylých staveb církevních i křesťanských, keltské pohřebiště a rozvaliny, kterými je
ostrov doslova poset. Fotografie chtějí přiblížit i nádhernou irskou přírodu, mystické prostředí a tajuplná
místa.
Přijďte se podívat na snímky z tohoto krásného zeleného ostrova. Vernisáž se koná v sobotu 16. března ve 14 hod.Na kytaru zahraje a zazpívá Veronika
Vícovská, vnučka vystavujícího. Informační materiály
poskytlo Velvyslanectví Irské republiky v Praze.
(red)
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LIDÉ

Olympionik odvedle
Double-full, double-full, full.
Vzpomínáte? Je tomu už sedmnáct let,
co Aleš Valenta na olympiádě v Salt
Lake City skočil své trojité salto s pěti
vruty, které mu vyneslo zlatou medaili
v akrobatických skocích na lyžích.
Aleš Valenta svou sportovní kariéru
ukončil v roce 2007 a od té doby působí jako moderátor a podnikatel. Vystavěl a provozuje sportovní komplex
Acrobat Park ve Štítech, centrum pro
trénink a závody v akrobatickém lyžování, snowboardingu i další sportech.
A kromě jiného se usadil v Újezdě. Aleše Valenty jsem se měl možnost zeptat
na pár otázek.
Pane Valento, je o vás známo, že
jste startoval na třech olympijských
hrách a jste olympijský vítěz ze Salt
Lake City v roce 2002. Změní člověku
olympijské vítězství jeho život? A co
děláte nyní?
Život se po vítězství na olympiádě samozřejmě změní. Nicméně je potřeba
nezůstat stát a stále se dívat dopředu.
Vítězství mi pomohlo pootevřít spousty dveří a nových výzev. Jedna z nich je
i profese moderátora. Aktuálně s manželkou dodáváme pro dětský program
ČT – Déčko dětský sportovní magazín
Lvíčata, který běží každou sobotu.
Vzpomínám si, jak se říkalo i v novinách, že jste měl jako vtip na dveřích svého pokoje nápis odvolávající
se na „rockerské“ praktiky. Jaká je
Vaše oblíbená hudba?

Na každých dveřích pokojů v olympijské vesnici je jmenovka těch, kdo
tam bydlí. Přišlo mi to nudné a proto
jsme měl v Naganu na dveřích nápis
„Sex, drogy a rockenroll“ a v Salt Lake
City jsem tam dopsal „profesionální
lenoch“. Nebyl v tom žádný hlubší význam, jen chvilkové rozpoložení pro
pobavení kolemjdoucích.
Narodil jste se v Šumperku a ve Štítech, nedaleko Šumperku, jste vystavěl tréninkový a závodní lyžařský
areál. Jak tento areál funguje? A prosperuje?
Acrobat Park primárně nabízí sportovní vyžití pro milovníky adrenalinových
sportů. Jak lyžařů, tak i snowboardistů.
Ale i „normální“ sportovec si najde své.
Od plážového volejbalu až po trampolíny nebo jen krásné vyjížďky na kole po
okolí. I v zimě je u nás co dělat. Nedaleko je rodinný areál Skipark Červená
Voda nebo Dolní Morava. Nabízíme
39 lůžek s wellnessem a posilovnou.
Takže i po lyžovačce je co dělat.
Bydlíte však v Praze, v Újezdě nad
Lesy. Proč zrovna tady?
Manželka je z Prahy a většina našich
obchodních a moderátorských aktivit je v okolí. Pro bydlení jsme hledali
bezpečné místo u lesa a díky Klánovickému lesu se nám je podařilo najít
v Újezdě.
Co se vám na bydlení v naší obci libí, co vám vyhovuje, co dělá život

vám a vaší rodině pohodlným?
Vyhovuje nám především blízkost přírody. Do lesa to máme
pár kroků. Samozřejmě máme
rádi svůj klid a soukromí, a to
jsme v Újezdě našli. Líbí se nám
bezpečí, pořádek, kamarádi.
A co byste naopak zlepšil, co
byste přál nově zvolenému vedení obce?
Věcí pro zlepšení je mnoho, ale
zase ne příliš. Každý den bojujeme s dopravní situací. Samozřejmě by pomohla například
vlaková zastávka na Blatově.
O evergreenu zvaném obchvat
snad nemá smysl už ani cokoliv psát. Na Blatově a nejen zde
nám chybí pořádné cesty bez
děr a chodníky. Přijde mi také,
že Újezd nemá jasnou urbanisticko-architektonickou koncepci. Jinak řečeno, přeji novému
vedení více činů a méně slov.
Přeji jim, aby nemuseli uklízet
klacky házené pod nohy, ale
pouze sbírali již spadané. A jako
všem jim přeji, aby si zachovali
zdravý rozum!

ALEŠ VALENTA (46)
Akrobatický lyžař, olympionik, moderátor a podnikatel.
Startoval na zimních olympiádách v letech 1998, 2002
a 2006. Hvězdný moment
prožil v Salt Lake City v roce
2002, kde olympijský závod
vyhrál.
V letech 1999–2006 se celkem
dvanáctkrát umístil na stupních vítězů v závodech Světového poháru, z toho tři závody
vyhrál. Svoji aktivní sportovní
kariéru ukončil začátkem května 2007.
Uváděl předávání cen Sportovec roku 2008 (tuto anketu
v roce 2002 sám vyhrál), měl
svoji talk show Sportbar na rádiu Frekvence 1. Je moderátorem pořadů Auto Moto Revue
a Lvíčata vysílaných v České
televizi. Vystavěl a provozuje
sportovní komplex Acrobat
Park ve Štítech.
Pavel Moudrý,
člen redakční rady
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Listárna
ZNEČIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO FALEŠNÁ KRITIKA
TICHÝ CVIČÁK?
Nedá mi to se nezamyslet nad falešným plá- KDEŽE
PROSTORU
Možná jste někteří z vás sousedů zaznamenali v poslední době kauzu neuklízených psích exkrementů na veřejných
prostranstvích. Ano, tuto bouřlivou debatu na sociálních sítích, konkrétně ve fb
skupině Újezd nad Lesy – místo pro život, jsem rozvířila já osobně tím, že jsem
zveřejnila příspěvek s otázkou: „Kolik si
myslíte, že jsem napočítala neuklizených
psích hromádek jen při cestě z obchodu
domů při okraji chodníku?“ Tímto expresivním způsobem jsem chtěla poukázat
na neřešený nešvar, který konkrétně na
sídlišti Rohožník vnímám již spoustu let.
Šlápla jsem do tohoto tématu, protože
již nechci šlapat do psích výkalů a následně se dávit při jejich odstraňování.
Potvrdilo se mi, že to trápí spoustu z vás.
Tato situace omezuje děti, rodiče i ostatní občany při pobytu venku, protože při
každém šlápnutí na trávník hrozí, že si
na botě odnesou nevábný dáreček. Téměř veškerá trávníková plocha na sídlišti
Rohožník slouží pejskům jako jejich WC.
Připravuji proto podnět či návrh na řešení této situace jako občan i jako zástupce
komunitního spolku ÚJEZD.KOM. A na
závěr moc děkuji všem poctivým pejskařům, kteří po svých mazlíčcích pravidelně uklízejí. Jste skvělí! Škoda, že to nedělají všichni.
Hana Mertová

čem zast. Roušara o „dlouhodobém zanedbávání systémového řízení, projektových a jiných
standardů“ a požadavku „posilovat ne politické
vedení radnice, ale odborné zázemí“ v minulém
ÚZ. Od p. Roušara jde o čiré pokrytectví, kterým odvádí pozornost od toho, že na posílení
odborného zázemí měl bezmála 7 let. Zprvu jako starosta, později jako místostarosta.
Místo posilování však svým hlasem vždy podpořil maximální možnou výši odměn v desítkách tisíc pro kontroverzního politika J. Slezáka
ve funkci místostarosty (i tyto peníze zcela jistě
chyběly na posílení odborného zázemí) a K. J.
Čechovou i J. Jeníčka ve střetu zájmů jakožto
radních a současně placených šéfredaktorů ÚZ.
Falešně pak vyznívá i jeho obava, aby kritériem pro výběr tajemníka nebylo „pouze kamarádství a spolustranictví“, když neváhal jako
starosta nejen umístit svoji manželku do všemožných funkcí, redakční rady ÚZ, ale podpořil
i její žádost (byť podanou za Újezdský STROM)
o souhlas městské části (MČ) s podáním žádosti u magistrátu na statisícový grant revitalizující fiktivní prameniště Běchovického potoka na
zmeliorovaných pozemcích MČ, kde ani v historických mapách není prameniště zaneseno.
Současná politika p. Roušara „zloděj křičí, chyťte zloděje“, je jistě jeho právem, ale občan by
se měl ptát, jak toto pomůže Újezdu dostat se
z marasmu, kam ho i s Otevřeným Újezdem zavedl. Nebylo by proto serióznější se zamyslet,
co stálo za jejich drtivým volebním propadem?
Jiří Lameš

Paní MUDr. Dastychová
zdůraznila v minulém čísle
ÚZ ve svém jarním poselství náročnost péče o ryby,
ptáky, kočky, králíky, myši,
koně a psy. U těch posledních zmínila tichý újezdský
cvičák a jeho nezbytnost.
Není pravda, že je újezdský
cvičák tichý. V okamžiku, kdy
se k němu sjedou auta ze
všech koutů republiky s desítkami psů, v okamžiku, kdy
se psi provokují a štvou výkřiky a mlácením na figurantův rukáv, kdy se mezi sebou
servou, v tom okamžiku být
cvičák tichý přeci nemůže.
To je pak „koncert“ štěkající
smečky. Navíc se odehrává
v době, kdy ti, co bydlí v okolí, by měli rádi klid. Pomíjím
výrazy paní Dastychové jako
jsou „odpůrci fauny“ a „antipejskaři“. Jsou poněkud
nesmyslné. Použiji slovo občané. Jestli je újezdský cvičák
opravdu tak nezbytný, měl
by se přesunout někam, kde
nebude občanům vadit.
Viktor Walter

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)

volby. Případné druhé kolo bude 12. 13. 4. 2019. Pokud máte zájem o práci ve volební komisi, napište nám,
prosím, na praha21@anobudelip.cz.
Velmi si vážíme práce paní Baudyšové
v Senátu i v nadaci Naše dítě, kterou
založila v roce 1993 a jejímž cílem je

pomáhat dětem v krizových životních
situacích a prosazovat jejich práva.
Paní Baudyšová iniciovala také zřízení
nyní již samostatné krizové telefonní
Linky bezpečí, která denně vyřídí stovky hovorů dětí v nouzi, a vytvoření Krizového centra pro týrané děti.

Petr Duchek (PATRIOTI)

šikaně, potížím, které prý nemají řešení atd. I kdybychom však oddělili
zrno od plev, těžko reformovatelný
moloch, jehož vrcholem bude skutečná i pomyslná výzdoba školních
chodeb, zůstane.
Před 80 roky vznikl film Škola základ
života. Jistě pamatujete na problémy
se školním časopisem Řev septimy,
na ředitele „Mrože“ a páprdy v učitelském sboru, kteří neradi slyšeli výtku
od svobodněji smýšlejícího kolegy,
aby nebyli kvůli článkům tolik vztahovační (následek strachu z mládí,
že dostanou pětku?). A co se za těch

80 let u nás změnilo? Jistě, třeba ta
chodba a ve sboru už prakticky nenajdete muže. Ale zkuste se zeptat
školního časopisu v trezoru, co si
o respektu, svobodě a uvěznění kritického myšlení myslí.
Navíc je v Újezdě cca 2200 dětí do
14 let, ovšem v plné ZŠ a v MŠ jen asi
2/3 z nich. Stále tedy nenabízíme rodičům dostatek (alternativního) umístění pro jejich děti, ač je to povinností
každé obce... Pokud s námi chcete
(nejen o uvedených tématech) diskutovat, jsme i na Facebooku. Odkaz
naleznete na www.svobodnyujezd.cz.

Jak už asi víte, paní Zuzana Baudyšová, která byla senátorkou za ANO, se
ze zdravotních důvodů vzdala mandátu. Ve dnech 5. - 6. 4. 2019 se proto v našem volebním obvodě č. 24 –
Praha 9 uskuteční doplňovací senátní
Jak naplňujeme náš volební program: Předal jsem radě MČ podklady
k rekonstrukci zdravotního střediska
a nadále s ní jednám. Rada odsouhlasila i návrh na projednání nulové
tolerance hazardu na březnovém zastupitelstvu a zabývala se i návrhem
na vznik druhé školy. V této souvislosti musím poděkovat „STAN+Piráti“ za podporu volebního programu
Patriotů v minulém ÚZ – vznik druhé
školy v Ideal Luxu.
Patrioti navrhují reformu školství
několik let. Kvůli angličtině, klimatu,
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Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D.
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

Aby bylo možné takové situace řešit, je tu řada nástrojů, které pomáhají před rozhodnutím zanalyzovat
jeho celkový dopad. Jedním z nich
je analýza nákladů a užitků, která
zohledňuje soukromou i veřejnou
sféru. Doporučují ji mezinárodní organizace jako Světová banka. Obecně lze takovou předběžnou analýzu
udělat i pro slavné újezdské jednosměrky. Cílem zavedení jednosměrek v ulicích, které umožňují obousměrný provoz, by pravděpodobně
mělo být omezení průjezdů zejména tranzitní dopravy s důrazem na
ranní špičku.

Zavedení jednosměrek by nemělo vézt k vyšší než nezbytně nutné
ujeté vzdálenosti pro rezidenty, jinak vznikají vyšší náklady na palivo
a především vyšší znečištění ovzduší, na němž se primárně podílejí automobily a které je zodpovědné za
mnohonásobně více úmrtí než dopravní nehody. Vhodné se jeví také
zjednosměrnění krátkého úseku,
které znemožní snadné objetí provozu na hlavní (viz např. řešení u ZŠ
Běchovice), pravděpodobně v kombinaci s dalším opatřeními jako jsou
zpomalovací pásy, které vedou ke
zklidnění dopravy a odrazují tranzit.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

materiály rady ještě před jejich projednáním. Usnesení rady jsou po
projednání k dispozici včetně příloh a podkladů všem zastupitelům
MHMP bez rozdílu. Naše rada na
svém prvním zasedání 13. 11. 2018
přístup do knihovny usnesení rady,
včetně podkladů, všem zastupitelům zrušila, a to i do minulosti.
2. Rada versus veřejnost.
Usnesení Rady hl.m.Prahy včetně
anonymizovaných příloh a důvodových zpráv najde každý občan Prahy
na portálu hl.m.Prahy, u nás je zveřejněno holé usnesení bez podkladů
a příloh, takže se občan dozví, že

byla podepsána nějaká smlouva či
něco vzato na vědomí, bez bližších
podrobností.
3. Záznamy z jednání.
Praha nemá problém zveřejnit na
webu záznam z jednání zastupitelstva, u nás bylo zveřejnění záznamu
vloni zrušeno. Proto zastupitelé za
Piráty a STAN pro Újezd podali na
Radu MČ Praha 21 podnět ke zrušení
usnesení rady o zamezení přístupu
zastupitelů k usnesením rady včetně
podkladů, podnět ke zveřejňování
usnesení rady včetně podkladů na
webu radnice a také ke zveřejňování
záznamů z jednání zastupitelstva.

RNDr. Pavel Roušar
(Otevřený Újezd)

„Neúvalákům“ se radikálně omezí
možnost v Úvalech zaparkovat a budou muset změnit zavedené zvyklosti.
Záměr je dle mého názoru přenositelný jak do Újezda, tak zejména do
Klánovic. Odborník z dopravní fakulty objasnil termín dopravní indukce,
kdy se zvětšováním parkovací plochy způsobíte opak – parkování se
zkomplikuje. Osvětlil i význam navrženého řešení - zvýšení obrátkovosti. Jedno parkovací místo během dne
využije více aut. Přinese to více spokojených občanů, kteří se do Prahy
pohodlně dostanou vlakem a stih-

nou si vyřídit vše potřebné během
stanoveného limitu.
Nikdo z vedení Újezda se veřejného
představení neúčastnil. Škoda, řešíme přece úplně stejnou věc. V květnu bude z Úval podle studie vytlačeno cca 200-300 aut, které budou
muset zaparkovat jinde. Je na to naše MČ připravena?
V Úvalech mají tento měsíc další
veřejné projednání. S projektanty
k přeložce I/12. Je to poslední možnost před podáním na stavební
úřad. A co u nás? Místo studií a projednání s občany prohlášení o mlčenlivosti členům komise…

Petr Říha
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

dy podporovat.
Oceňujeme, že rada jmenovala několik našich zástupců do výborů a komisí. Podle mé dosavadní osobní
zkušenosti spolupráce v nich funguje
bez ohledu na politickou příslušnost
a v zájmu Újezda. Věřím, že to tak
vydrží, i když řešené problémy jsou
často složité, například nedostavěná
hasičská zbrojnice.
Na našem webu ujezdzije.cz zveřejňujeme podrobnější analýzu programového prohlášení rady spolu s názorem,
kde souhlasíme, kde budeme hlídat
a kde myslíme, že by to mělo být jinak.

Jsme rádi, že v programovém prohlášení jsou cíle, které by měly Újezdu
pomoci. Na druhou stranu nám v něm
chybí dlouhodobější vize, jak Újezd rozvíjet. Programové prohlášení reflektuje především současné problémy
a potřeby. Souhlasíme, je třeba hasit
požáry a zajistit základní fungování. Ale
dívat se do budoucnosti je nezbytné,
chceme-li mít Újezd skvělým místem
pro život za 10 a více let a je třeba na
tom začít pracovat již dnes. Myslím, že
rada už ví, co to jsou prázdné zásuvky,
kde správně měly být projekty připravené k nynější realizaci.

V souladu s demokratickými principy
by každé omezení práv občanů mělo
být podloženo jasným cílem, kterého
má být ve veřejném zájmu dosaženo.
To platí i pro lokální záležitosti jako je
zjednosměrnění ulic. Ne všichni dotčení se ale shodnout, co přesně je ve
veřejném zájmu. Například obyvatelé
Božkovny považují za legitimní, aby
se co nejrychleji a nejjednodušeji dostali domů, zároveň bychom všichni
rádi, aby provoz v naší ulici byl co nejklidnější. Cíle různých skupin občanů
jsou tak v konfliktu.

Transparentnost rozhodování vedení radnice není v programovém
prohlášení Rady MČ Praha 21, kterou tvoří koalice ODS a ANO, uvedeno jako priorita a situace je bohužel
v této oblasti, jak se zdá, dokonce
horší než v minulém období. Porovnejme si transparentnost v podání
magistrátu hl.m.Prahy a naší městské části.
1. Rada versus zastupitelé.
Na magistrátu má vybraný okruh
zastupitelů (radní, předsedové politických klubů, výborů) k dispozici

Zpráva z veřejného projednání. Úvaly se rozhodly k radikálnímu omezení celodenního parkování aut u nádraží pro cesty do zaměstnání a od
května zavedou zóny s maximální
dobou parkování 5 hodin. Parkovat
v nich budou pouze obyvatelé Úval.
Město nepočítá s jakýmkoliv rozšiřováním parkoviště P+R u nádraží,
naopak, podpoří rozvoj autobusové
dopravy a v konečném řešení i výstavbu autobusového nádraží na
úkor současného P+R parkoviště
v nejbližším okolí železniční stanice.

Piráti a STAN pro Újezd dodrželi slíbenou lhůtu 100 dní tolerance. Nechali jsme novou radu ponořit se
v klidu do dědictví minulosti a vstřebat, o čem práce na újezdské radnici
bude. Nechceme okopávat kotníky
a bude-li zájem, rádi přiložíme ruku
k dílu při realizaci úkolů, které jsme
si vyhlásili v programech a které jsou
nám často společné. Průnik našich
programů je zjevný a není podstatné,
kdo inspiroval koho. Celé to znamená, že nemáme problém některé bo-
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Ing. Ondřej Vojta (Občanská demokratická strana)

Tentokrát bych se chtěl věnovat
retrospektivě územního rozvoje
Újezda, zejména jeho středu. Sám
pamatuji dobu, kdy tu stávala prodejna Jednoty, důvěrně přezdívaná
Tyfus. Odpoledne jste dostali pečivo,
jen když jste si den předem udělali
záznam. A hned vedle stál dost hrozný výčep piva s několika stolky pod
omšelými slunečníky.
Navzdory silnému a jistě i oprávněnému odporu minimálně odborné
veřejnosti se tu postavil Lidl – novodobý chrám konzumu. Přirozeným

centrem obce se stalo jeho parkoviště. Přes den se tu setkávají maminky s kočárky, důchodci s taškami na
kolečkách i aktivní senioři na elektrokolech. Mezi nimi a auty, hledajícími
místo na zaparkování, se proplétají
děti na koloběžkách a skateboardech. I tak nehostinné místo se
v nouzi stane místem setkávání. Lidé
jsou prostě přizpůsobiví.
Další výzvou bylo vyřešení jámy Karel, pozůstatku bývalé sokolovny.
Architektura mi trochu připomínala
mauzoleum nebo krematorium, ale
vše se jevilo lepší než zatopená jáma
zarostlá rákosím. Následné výhrady

k Levelu, že společenský sál je malý,
restaurace v patře se neuživí, kuchyně je moc velká nebo vlastně malá, jsou daní za jeho polyfunkčnost.
Ale nakonec se právě tato polyfunkčnost stala výhodou a umožnila celkem nečekané a neplánované využití
jako Dům dětí a mládeže.
Mistrovským kouskem urbanismu se
mi jeví umístění benzínky na hlavní
v samém centru obce. Inspirací byly
zřejmě romantické záběry zapadlých
městeček středozápadu USA, kde
parkoviště před pumpou s drugstorem bylo jediným centrem života
mládeže, zejména pak o sobotní noci.

INZERCE

LPG-OBCHOD.cz
Skvělá jízda na levný plyn
Přestavby LPG se zápisem do TP
F. V. Veselého 13
(areál Pragorent)
Praha 9 – Horní Počernice

tel.: +420 774 335 821
info@lpg-obchod.cz

www.lpg-obchod.cz
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kam s odpadem

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
9. března Rohožnická u prodejny Albert Toušická u spořitelny
23. března Dědická / Ranská		
Žehušická/Měšínská
13. dubna Druhanická / Staroújezdská
Valdovská/Hrádková
Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.
Termíny kontejnerů navrhuje Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ
Praha 21, M. Švejnoha - tel.: 281 012 943
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 od-

pad (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).

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A
sobota 2. března
1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská		
2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická		
3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká			
4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert)
5. křižovatka ul. Velimská – Klešická			
6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická			
7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská		
8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská			

800 - 820 hod.
830 - 850 hod.
900 - 920 hod.
930 - 950 hod.
1000 - 1020 hod.
1030 - 1050 hod.
1100 - 1120 hod.
1130 - 1150 hod.

Praha 21 - trasa C
čtvrtek 4. dubna
1. Načešická x Borovská				
2. Čentická x Polešovická				
3. Hulická x Soběšínská				
4. Novosibřinská x Svojšická				
5. Žárovická x Žehušická				
6. Tuchotická x Velebného				
7. Domanovická x Račiněveská 			

1500 - 1520. hod.
1530 - 1550. hod.
1600 - 1620. hod.
1630 - 1650. hod.
1700 - 1720. hod.
1730 - 1750. hod.
1800 - 1820. hod.

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou
obsluze svozových vozidel ZDARMA
odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy,
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie,
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu,

hlodavců, plevelu, odstraňování plísní),
zářivky a výbojky. Informace o celoročním svozu najdete na našich stránkách
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad a také v informační brožuře
„Sběr nebezpečného odpadu na území
hl. m. Prahy v roce 2019“, tuto brožuru
najdete ve stojanu s letáky v přízemí vedle podatelny úřadu.

Jak si zařídit
popelnici
V poslední době se nám množí
dotazy na zařízení popelnice na
komunální odpad. Na území hl. m.
Prahy má povinnost zajistit popelnici majitel nemovitosti, který od
vás, v případě že bydlíte v nájmu,
platí poplatek za komunální odpad a většinou je zahrnutý do ceny
nájmu v rámci nájemní smlouvy.
V případě, že bydlíte v panelovém
domě o více bytových jednotkách,
kde jsou přistaveny velké kontejnery na komunální odpad pro celý
dům, domluvte se s bytovým družstvem, respektive společenstvím
vlastníků, jakým způsobem mají
upraveno vybírání poplatku. V případě že jste majiteli nemovitosti,
a ta neslouží k podnikání, smlouvu o odpadech pro naší městskou
část musíte uzavřít výhradně s firmou Pražské služby a.s. Využijte jakékoliv zákaznické centrum,
např. v pasáži Škodova paláce na
adrese Jungmannova 29, Praha.
Další pobočky naleznete na webu
http://www.psas.cz. V případě, že
je nemovitost určena pro podnikání, můžete si vybrat sami, s jakou
odpadovou společností smlouvu
uzavřete.
Martin Švejnoha,
odbor životního prostředí
a dopravy

Martin Švejnoha

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

V neděli dne 31. března, 28. dubna a 19. května 2019 od 9:00 do 12:00 hod
budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti
z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do něj
odložit odpad.
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Újezdské školky se představují
1. Mateřská škola
Den otevřených dveří:
10. 4. v 9 hod., 9:45 hod. a 10:30 hod.

Naši mateřskou školu v Čentické ulici navštěvuje 72 dětí.
Budova je postavena jako bezbariérová. V přízemí jsou
umístěny dvě třídy, které navštěvuje 52 dětí (26 v každé
třídě) ve věku od tří do šesti let, v patře je menší třída pro
20 dětí, kde jsou umístěny převážně děti rok před nástupem do základní školy a děti s doporučeným odkladem
školní docházky o jeden rok. O děti se stará šest plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Kromě běžné
práce s dětmi, která vychází z rámcového programu pro
předškolní vzdělávání, se snažíme o zpestření času, který děti v předškolním zařízení tráví, o další aktivity – pravidelná divadelní představení, dvacetihodinový plavecký
výcvik, ve spolupráci s agenturou Hravé lyžování týdenní
kurz v Chotouni, projekt „Malé technické univerzity“ zaměřený na polytechnické vzdělávání, projekt zaměřený
na ochranu životního prostředí „Recyklohraní – aneb
ukliďme si svět“, tradiční zahradní slavnost spojenou
s pasováním nejstarších kamarádů na školáky, pondělní
čtení pohádky členkami Klubu aktivních seniorů, setkávání s kamarády ze základní školy a spolupracujeme se
Spolkem rodičů MŠ Čentická na akcích, které připravují
(letos například jarní bazárek dětského oblečení, cyklo/

1. Mateřská škola,
Čentická 2222
tel. 281 971 135,
e-mail: skolka@mscenticka.cz
www.mscenticka.cz
ředitelka: Helena Kuprová
kolobrndo výlet s piknikem nebo program na Den rodiny).
Více informací lze najít na našem webu.

Helena Kuprová
ředitelka MŠ

Mateřská škola Sluníčko

Dny otevřených dveří: 12. 3., 9 – 10 hod. a 10:15 – 11:15 hod.
19. 4., 15:30 – 16:30 hod.
Jsme mateřská škola nacházející
kvalifikované pedagogy, včetně
se přímo v prostorách Masarykovy
jednoho pana učitele. Pořádáme
základní školy, kde máme vyhrakaždoroční tradiční pobyt na týzeno celé jedno podlaží pro sebe.
denní školce v přírodě ve Vřesníku
K dispozici je rodičům výtah. Naše
pro všechny, kteří chtějí prožít dobmateřská škola pracuje podle Rámrodružství se zkušenými pedagogy
cového programu pro předškolní
a personálem. Pořádáme adventní
vzdělávání, naším mottem je heslo
benefiční dílny se společným pose„Každý je jedinečný“V blízkosti MŠ
zením a vystoupením dětí. Oslavuse nachází Klánovický les, který časjeme tradiční svátky, opékáme buřto využíváme k pobytu venku v příty na zahradě.
rodě.
Děti pravidelně pobývají v týpí –
Co naše mateřská škola nabízí?
rozdělávají oheň, učí se dovednosMáme věkově smíšené třídy s možtem v přírodě, starají se se o týpí,
ností sourozenců a kamarádů do
skládají dřevo apod. K letní slavnosspolečné třídy, dle přání rodičů.
ti patří rozloučení s předškoláky na
Nabízíme zájmové kroužky pro dězahradě, oslava příchodu prázdnin.
ti, nabízíme kroužek sportovní (vePlavání dětí (jedno pololetí) je zadený profesionály z Fakulty tělesjištěno v klidném a přívětivém proné výchovy a sportu UK), kroužek
středí v Čelákovicích. Mezi tradiční
skládání Lega, flétnu, angličtinu od
akce patří i adventně-mikulášská
jazykové školy Delta, mluvení hrou
plavba s vycházkou starou Prahou
– logopedickou prevenci, kroužek
a celodenní výlet pro všechny děti
taneční – pop balet (dvakrát ročně
s obědem a programem. Pro předpředstavení v divadle, kroužek pro
školáky máme výlety po památšikovné ruce).
kách Prahy (Muzeum Kampa, RuVe třídách využíváme interaktivní
dolfinum, Pražský hrad, Muzeum
tabule v souladu s vědomím důlestrašidel, Karlův most, Lennonova
žitosti samostatné hry dětí Máme
zeď, Petřínská rozhledna).
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Nabízíme možnost využití školních asistentek, podporujeme integraci dětí se
zdravotním handicapem nebo s jinými
omezeními. Spolupráce s rodiči je vítána a je důležitou součástí našeho každodenního života.
Ivana Huttová,
ředitelka MŠ

MŠ Sluníčko,
Polesná 1690
tel. 702 159 323
e-mail: huttovams@gmail.com
www.mspolesna.eu
ředitelka: Mgr. Ivana Huttová

Mateřská škola Sedmikráska

Den otevřených dveří: 27. 3. v 10 a 11 hod.

Pětitřídní mateřská škola Sedmikráska je umístěna v krásném
prostředí ve dvou pavilonech v hlavní budově se čtyřmi třídami a jednou třídou na odloučeném pracovišti.
Děti jsou rozděleny do tříd zhruba podle věku, v hlavní budově máme dvě třídy menších dětí a dvě třídy předškoláků,
kteří se hravou formou připravují na vstup do základní školy. Poslední třída sídlí na odloučeném pracovišti v rodinném
domku se zahradou, kde své první krůčky v kolektivu dělají
nejmenší děti.
Hlavním cílem naší školky je pomáhat rodinám s výchovou
a vzděláváním dětí, podporovat u dětí samostatnost, zdravé
sebevědomí, aktivitu, pohyb, zdravý životní styl a poskytnout
jim bezpečné a kamarádské prostředí pro objevování světa.
Proč je naše mateřská škola oblíbená? Je umístěna dál od silnice a u každého pavilonu je velká zahrada plně vybavená pro
hry dětí. Máme vlastní kuchyni, kde se vaří moderní zdravá
strava, v případě potřeby i dietní stravování. Máme tradičně
dobré vztahy s rodiči, fungující rodičovskou radu. Pořádáme
společné akce pro rodiče s dětmi – drakiádu, sportovní odpoledne, přednášky, workshopy a besídky. Nabízíme polodenní
i celodenní výlety, návštěvu kamenných divadel, třídní akce
a projekty, noční spaní a další aktivity. Pořádáme tradiční
a velmi oblíbenou jarní školu v přírodě – pro velký zájem ve
dvou turnusech.V odpoledních hodinách máme širokou nabídku zájmových kroužků, jako je angličtina, keramika, jóga,
sportovní hry, výtvarné hrátky nebo tanečky. Všechno dění ve

MŠ Rohožník

Den otevřených dveří:
9. 4., 9 – 11 hod.
Mateřská škola Rohožník se nachází
uprostřed sídliště. Kapacita školy je
81 dětí.
Výhodou školky je vlastní kuchyň.
K mateřské škole patří velká školní
zahrada, kterou se snažíme proměnit
pomocí promyšleného projektu, kdy
bude areál zahrady rozčleněn do několika „hnízd aktivit“. Děti budou mít
možnost postupně vyzkoušet řadu
různých činností a řemesel. Vzniká tak
domorodá vesnice a dětský domek
s kuchyňkou se skutečnými spotřebiči
a nádobím jako u maminky v kuchyni.

Mateřská škola Rohožník,
Žárovická 1653
tel. 281971802
www.msrohoznik.cz
e-mail: msrohoznik@seznam.cz
ředitelka: Mgr. Iveta Průšová

MŠ Sedmikráska, Lišická 1502
tel. 281012815,
e-mail: ms.sedmikraska@atlas.cz
www.ms-sedmikraska-praha.cz
ředitelka: Bc. Naděžda Kosanová
školce a práce všech zaměstnanců směřují k jedinému cíli,
a to jsou šťastné děti.
Naděžda Kosanová,
ředitelka MŠ

Na jaře chceme pokračovat vodní kaskádou, jedlou zahradou s kompostem,
koutkem živé přírody s motýlím záhonem, ptačím krmítkem a napajedlem,
řemeslnou dílnou, kde budou jistě
kluci nadšeně řezat, pilovat a brousit
opravdové dřevo.
Škola má tři věkově smíšené třídy se
samostatnými vchody. Starší děti mají možnost mladším ukázat, co se již
naučily a mladší děti, které teprve nastoupí do školky mohou zpočátku jen
přihlížet a nasávat atmosféru. Umožňujeme adaptační program pro nově
příchozí děti. Prostor tříd je členěn do
tří místností – herna, třída a tělocvična, která je zároveň ložnicí. Každá třída má vestibul, šatnu, sociální zařízení
dětí i učitelek a přípravnu jídla
Školní vzdělávací program: Školka nemá žádné kroužky, nicméně
nadstandardní aktivity, flétnu, práci
s keramickou hlínou (máme vlastní
keramickou pec), angličtinu (výukový materiál WOW), relaxační cvičení
s prvky jógy, cvičení na balančních
míčích, jsme zařadili do běžného programu dne pro všechny děti. Program
zajišťuji plně kvalifikované učitelky.
Využíváme interaktivní tabule, které
jsou ve všech třídách.
Chceme nechat děti, aby měly možnost
osahat si jednoduché činnosti. Řídíme
se čínským příslovím „pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mě
udělat a naučím se“. Letošní program s
názvem „Živá zahrada“ je zaměřený na

řemesla a je propojen s přeměnou zahrady MŠ, které se zúčastňují nejen děti
a tým školy, ale také rodiče.
Spolupráce: Naším bonusem je „školková babička“ Milenka. Předává dětem
své zkušenosti, ukazuje panenky, loutky
a další krásná díla, která vytváří a někdy
i vystavuje. Seznamuje děti, jak pracovat s hlínou, jak používat jehlu s nití
a spoustu dalších činností. Navštěvuje
nás herečka a spisovatelka Jarmila, která přibližuje postup vzniku knihy, a také
truhlář Luboš - chodíme prozkoumat
jeho dílnu, budeme s ním vyrábět budky pro ptáčky na zahradu. Svou profesi
nám představují naše paní kuchařky.
Rádi oslovíme další řemeslníky.
Spolupracujeme s humanitární organizací ADRA - výukové programy
o životě v rozvojových zemích. Dále
s Lesy hl. m. Prahy, Českým červeným
křížem (prevence proti úrazům, první
pomoc a protidrogová prevence), Posádkovým velitelstvím Praha, Čestnou
stráží Armády ČR, firmou Medicon,
Mgr. Martinou Hamplovou (ortoptika
a screening zrakových vad), Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a chráněnou dílnou K2P Pardubice.
Akce: Slavnosti spojené s oslavou Dne
matek a Dne dětí. Připravujeme vždy
rozloučení s předškoláky, rej čarodějnic, masopust spojený s karnevalem,
Rohožnickou olympiádu, pohádkovou
noc a spoustu dalších akcí.
Iveta Průšová,
ředitelka MŠ
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Ze života školy
V sobotu 9. února v dopoledních hodinách paní vychovatelky naší školní
družiny přivítaly děti a jejich doprovod na svých družinových dílničkách.
Program všech družin byl velmi pestrý. Nejen školáci, ale i předškoláci
si mohli zazpívat, vyrobit papírové
sněhové vločky, karnevalové masky,
3D zvířátka, prostírání, perníčky, keramická srdíčka, origami a mandaly.
Družinové dílničky navštívilo 69 dětských a dospělých hostů, kteří si odnášeli domů krásné výrobky. Za školní družinu Masarykovy ZŠ
Helena Vonešová

O2 aréna a samotný hokejový zápas.
Pro velký úspěch plánujeme akci ještě zopakovat.
Zdenka Anna Hrbková, Jana Synková

vurně, stejně jako pěvecké výkony
všech účinkujících. Zazněly všechny
známé árie z této naší, ryze české, národní opery. Moc se těšíme na další
pokračování tohoto cyklu, při kterém
s dětmi navštívíme baletní vystoupení.
Alena Hanzlíková,
třídní učitelka 3. D

Po prvním díle, v rámci něhož jsme
byli v budově Národního divadla, nás
tentokrát pořadatele pozvali do Domu dětí a mládeže v Prahe 2 ve Slezské ulici na ukázku opery Prodaná
nevěsta. Představení bylo moc pěkně
připravené, přizpůsobené věku dětí.
Zvláště kostýmy byly zvládnuté bra-

Koncem ledna se účastnilo 9 žáků
z naší školy okresního kola matematické olympiády v kategorii pro 5. třídy na gymnáziu Litoměřická. Ve zmíněné kategorii byla letos velká účast,
dohromady ze základního kola postoupilo 88 dětí z různých základních
škol Prahy 9. Srdečně gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy našim žákům Aleně Cidlinské
a Benovi Dědičovi, kteří se umístili na
krásném 2. místě se ziskem 16 bodů
z celkových 18.
Blanka Litov Černá,
učitelka Masarykovy ZŠ

Dne 3. února 2019 se některé děti ze
tříd 2.C a 2.F zúčastnily za doprovodu
rodičů a třídních učitelek hokejového utkání v O2 aréně. Tým HC Sparta Praha vzdával hold integrovaným
složkám záchranného systému, a tak
si děti mohly prohlédnout nejen vojenskou techniku a vlézt si jak do
vojenských, tak do policejních aut,
k prozkoumání byl k dispozici i tzv.
„Golem“ záchranné služby. Avšak největší zážitek pro děti byla naplněná

Další sbírka pro Kapku naděje
Tradice úterních předvelikonočních jarmarků začala v roce 2005 charitou pro UNICEF, koordinátorkou je od samého začátku paní učitelka Eva Hegyiová. Cíl byl jasný - za
získané finanční příspěvky z nákupu dětských výrobků
„adoptovat“ co nejvíce panenek s rodným listem, umožnit tím očkování dětí v rozvojových zemích proti hlavním
smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý
kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna) a rozvíjet sociální dovednosti dětí. V roce 2016 navázala paní učitelka
Hegyiová spolupráci s Kapkou naděje.
V roce 2017 byli naši malí delegáti s paní ředitelkou Alenou Sochůrkovou účastníky přímého přenosu a v přímém
vstupu sami prozradili, ve kterých nemocnicích bude částka použita. Loňský rok byl pro Újezd obzvlášť potěšující.
O adventu odvysílala televize Prima přímý přenos Galakoncertu Kapky naděje, který se konal ve Vinohradském
divadle. Vybráno bylo 19 655 398 Kč. Mezi dárci, kterým
bylo děkováno v přímém přenosu moderátory Liborem
Boučkem, Jakubem Prachařem, Davidem Gránským a Janem Maxiánem, byla i naše škola. Moderátor Libor Bouček uvedl náš finanční příspěvek těmito slovy: „I letos se
do pomoci směrem ke Kapce naděje zapojila i úžasná
Masarykova základní škola z pražského Újezdu nad Lesy,
nejkrásnějšího kouta naší metropole, tady vidíte výsledek
125 000 Kč.“ Tato částka byla vybrána díky charitativnímu
Velikonočnímu jarmarku 2018, kdy děti s paní učitelkami,
asistentkami a vychovatelkami vyráběly velikonoční dekorace, maminky a babičky napekly dobroty. Jarmarku se již
potřetí osobně zúčastnila paní Vendula Pizingerová, zakladatelka a prezidentka Nadačního fondu Kapky naděje. Těší
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nás, že výtěžek z Újezda opět přispěl na podporu onkologicky nemocných dětí.
Díky všem, kteří připravují a tvoří, a těm, kteří přicházejí
a nakupují, doputovala za tři roky na konto Kapky naděje
částka 340 153 Kč. Děkujeme a těšíme se na další setkání, které proběhne 16. dubna od 17 hodin před budovou
I. stupně v parku. Bližší informace budou zveřejněny v dubnovém ÚZ, webových stránkách školy a prostřednictvím
třídních učitelů.
Eva Danielová,
Masarykova ZŠ

Proč máme nultý ročník?
Nultý ročník je zřizován při základní škole pro
děti s odloženou školní docházkou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a má jim pomoci k bezproblémovému
vstupu do školy.
V tomto školním roce máme nultý ročník, který
navštěvuje 12 žáků. Zaměřujeme se hlavně na
rozvoj samostatnosti, komunikace, jemné motoriky. Děti se seznamují s přírodními zákonitostmi, rozvíjí své předmatematické představy,
předčtenářské dovednosti, vyrábějí z různých
materiálů, malují, stříhají, dělají pokusy. Vzdělávání je řízeno Rámcově vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání. Probíhá formou dopoledního vzdělávání v blocích, po obědě mohou děti odcházet domů nebo navštěvovat školní družinu. Součástí dopolední výuky je práce
v lavicích i na koberci a pobyt venku.
Výhodou nultého ročníku je malý počet žáků
(maximální počet je 15), kdy je zajištěn individuální přístup. V průběhu roku se děti postupně seznamují s celou školou, ostatními učiteli
i spolužáky a v první třídě jsou již zkušenými
školáky.
O zařazení dítěte do této třídy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů a doporučení
pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. Docházka je bezplatná, rodiče hradí
pouze příspěvek na materiál a pracovní sešity,
obědy a školní družinu.
S dětmi máme nyní za sebou první pololetí školního roku a je krásné pozorovat, jaké dělají pokroky ve vyprávění, v samostatnosti, ve tvoření
a ve znalostech a dovednostech.
V příštím školním roce 2019/2020 otevíráme
opět třídu nultého ročníku, zápis bude probíhat 4. a 5. dubna 2019. Těšíme se na další
„nulťáčky“
Šárka Daušová,
učitelka nultého ročníku

Přípravný nultý ročník je určen pro děti, které potřebují individuální péči při
přípravě na vstup do první třídy. Děti
se například potřebují zlepšit v českém
jazyce, v komunikaci s druhými lidmi,
v sociálních návycích atd. Může se jednat o děti cizinců, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí či děti často
nemocné.
Děti, které navštěvují nultý ročník při
Masarykové ZŠ, pracují v menší skupině
(do 15 dětí), tedy mají díky individuálnímu přístupu paní učitelky možnost dohnat vše potřebné k hladkému nástupu
do první třídy. Navíc se během školního
roku tito budoucí prvňáčci pozvolna seznamují se školou, lidmi, kteří zde pracují, řádem, který ve škole panuje a celkově s chodem a atmosférou školy, což
jim ulehčí nástup do první třídy.
Zuzana Dolejšová,
školní psycholožka

Jako psycholožka nultý ročník v Újezdě
velmi vítám. Děti mají možnost připravit se do první třídy v prostředí, které
simuluje režim školní docházky, a to jim
přechod do ZŠ zpravidla usnadní. Benefit, který dítěti nultý ročník přinese, je
potřeba vždy zvážit individuálně. Děti,
pro které by bylo lepší pracovat v menší
skupině, které potřebují získat pracovní
návyky, případně mají specifické potřeby, mají z nultých ročníků zpravidla velký užitek. Držím újezdskému „nulťáčku“
palce a jsem moc ráda, že děti, které ho
potřebují, nemusí čekat dlouhé fronty
v jiných školách.

Třída s prvky
Montessori
Ve školním roce 2019
/2020 plánuje naše škola
otevřít další první třídu
s prvky pedagogiky podle
Marie Montessori. Pro rodiče budoucích prvňáčků,
ale i pro všechny ostatní
zájemce plánujeme besedu s týmem učitelů
a absolventů Montessori základní školy Na Beránku, kteří se s námi
podělí o své mnohaleté
zkušenosti se vzděláváním v Montessori třídách v rámci státní školy.
Pro zájemce o první třídu
s prvky Montessori pedagogiky připravujeme
v druhé polovině března
otevřené dílničky, kde by
si rodiče spolu s dětmi
mohli zažít práci v Montessori připraveném prostředí. Termíny besedy
a dílniček budou zveřejněny na www.zspolesna.
cz a www.praha21.cz.
Alena Sochůrková,
ředitelka Masarykovy ZŠ

Petra Bílková
dětská psycholožka

Sběr papíru
Tradiční jarní sběr papíru se koná

12. 3.- 14. 3.
ve dvoře I. stupně Masarykovy ZŠ, vjezd do
dvora z Čentické ulice.
Prosíme, aby byl papír
svázaný, zvážený a zbavený plastů.
Děkujeme.
úterý

12. 3.
7:15 - 8:30 hod.

středa 13. 3.
15 - 17 hod.
čtvrtek 14. 3.
15 – 17 hod.
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Zkoušky nanečisto
Rodiče žáků, kteří se v tomto roce
hlásí na gymnázia nebo střední školy s maturitou, jistě zaregistrovali, že
v újezdské ZŠ mají děti možnost vyzkoušet si své znalosti při „zkouškách
nanečisto“. Blanka Hudečková a Lucie
Jirsová již 15 let provozují Babycentrum V zahradě i oblíbené příměstské
tábory. S Blankou Hudečkovou jsem
se sešla ke krátkému rozhovoru.
Jak vznikla v Újezdě myšlenka pořádat zkoušky nanečisto?
Tak trochu za to mohou naše vlastní
děti, které se v posledních dvou letech
hlásí na střední školy. Naše zkoušky jsou vlastně logickým vyústěním
přípravných kurzů, které od loňska
v Újezdě pořádáme.
Provozovat kurzy, které děti zodpovědně připraví a otestují, nemůže asi
každý…
Pro přípravu materiálů musíte mít
nejen výbornou znalost českého
jazyka a matematiky, ale zejména
důkladnou znalost požadavků společnosti Cermat a všech dostupných
testů.
Dětí, kterých se to týká, je jen v újezdské ZŠ kolem stovky. Zakládáme si na
tom, že máme testy důkladně prostudované a děti zbytečně nezatěžujeme tím, co v nich nebude. Naopak
upozorňujeme na to, co se objevuje
nejčastěji a v čem se stává nejvíce
chyb.

Existujete však teprve dva roky.
Proč si vybrat právě vás?
Krátká historie není na škodu. Cermat
testy proběhly teprve dvakrát a od dřívějších SCIO testů se liší. Nakonec loňská úspěšnost 92% „našich“ dětí hovoří za vše. Nejvíc si vážíme nových žáků,
kteří přišli na doporučení.
Proč je dobré, aby si dítě zkusilo
testy nanečisto?
Předně zažije tu atmosféru skutečné
zkoušky. Test nemůže přerušit, má
jen psací, případně rýsovací potřeby,
papír a přesně vymezený čas. Má šanci zjistit, co mu jde nebo nejde v porovnání s ostatními. Po skončení testu
se může problematickou látku doučit
sám, nebo s našimi lektory.
Máte také nabídku intenzivních víkendových kurzů…
Je to novinka. Mnoho deváťáků nechává přípravu na poslední chvíli. Pro ně
jsme se snažily látku vměstnat do několika bloků, které mohou absolvovat
během březnových víkendů. Získají
stručný přehled o tom, co se v testech
objeví, na co si mají dát pozor a napíšou si test. Společně ho vyhodnotíme
a děti mají šanci zeptat se na to, co je
zajímá. Jakékoli dotazy jsou vítány.
Jaký cíl máte pro tento rok?
Stoprocentní úspěšnost a mnoho
zdaru při zkouškách naostro.
Martina Schiffmannová,
členka redakční rady

Stmelovací pobyt šesťáků
Vyrazili jsme se třídou na tři dny na stmelovací pobyt
do malé vesničky u Mělníka jménem Osinalice. Bylo to
působivé, i když byla zima. Cesta byla dlouhá a docela
dobrodružná. Jeli jsme vlakem, autobusem a nakonec tři
kilometry pěšky. Stezka lesem vedla do kopce a bolely nás
nohy. Niky ztratila cestou na chalupu peněženku.
Konečně jsme došli do cíle ke krásné chalupě s velkou zahradou. Udělali jsme si čaj. Mobily byly zakázané, ale foťáky ne. Když nám řekli přesnější informace, v duchu jsem
si říkala: „Dělají si legraci?“ Budeme si muset sami vařit,
topit v krbu, uklízet, sekat dříví a vůbec všechno. Pan psycholog nám vždy rozdělil služby podle toho, co bylo v tu
chvíli potřeba. Hned první den kamarád Jakub spadl ze
schodů se svým řízkem v ruce. Schody do prvního patra
byli totiž staré, strmé, dřevěné a trochu klouzaly.
Holky byly rozdělené do třech malých pokojů a kluci museli spát ve velké hale na matracích. Sice neměli zrovna
soukromí, ale dvakrát jim to nevadilo. Většinu času jsme
byli venku, smáli se a bavili při různých hrách. Účelem
stmelovacího pobytu bylo lépe se poznat a vytvořit lepší
kolektiv. Hráli jsme spoustu skupinových her, kde byla potřeba týmová spolupráce.
Další den jsme se vydali na vyhlídku Nedvězí i se psem
Akbarem, který patřil pánovi, který nám pronajal chatu.
Akbar byl hodně roztomilý. Cesta tam byla dlouhá, ale
krásná. Vedla okolo kamenného starého domu vytesané-
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Akce s účastí školy
březen, červen, listopad
		
– tradiční sběr papíru
16. 4. charitativní jarmark
pro Kapku naděje
30. 4. čarodějnice
2. 5. bienále soutěže Oheň,
dar přírody
9. 5. květnové oslavy
11. 5. Běh za újezdskou sovou
15. 5. charitativní koncert Sovička
květen charitativní koncert
1. stupně
červen muzikál Kouzelná květina
24. 5. Noc kostelů Sovička
8. 9. Pochod za loupežníkem DrHolcem a sbírka
pro Světlušku
19. 10. výstava k 30. výročí sametové revoluce
24. 10. říjnové oslavy
16. 11. 30. výročí Sametové revoluce
1. 12. Zvonkový průvod, advent
a sbírka pro Světlušku
Matematické, jazykové, vlastivědné, přírodovědné olympiády, sportovní soutěže, plavecko-běžecký
pohár

ho ve skále kdesi v lese. Nahoře byl fakt skvělý výhled na
Říp, Bezděz, Elektrárnu Mělník… Byla tam veliká zima, ale
naštěstí jsme měli teplé oblečení.
Třetí den bylo nutné chalupu uklidit, mezitím jsme si stihli
zahrát hokej s PET lahvemi a po snídani vyrazili domů. Tu
peněženku, kterou Niky ztratila na začátku výletu, našel
Tomáš v lese při cestě zpět!
Myslíme si, že jsme se dost sblížili. Moc se nám tam líbilo
a rádi bychom jeli na podobný výlet znovu.
Žáci 6.D a 6.C

INZERCE

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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SPOLKY

Zahrádka v březnu
Začneme méně známými, ale výstižnými pořekadly „Březnové slunce
má krátké ruce“ a „V kožichu sej
jařinu a v košili oziminu“. Vše je
pravdivé, březen je vrtkavý měsíc
s nočními mrazíky, přes den, když
slunce svítí, již má velkou sílu a tomu všemu musíme uzpůsobit práce
na zahradě.
Ovocná zahrada: řežeme a stříháme
jádroviny, a pokud nechceme velké
přírůstky, necháme řez až těsně před
pučením, jak nás učil p. doktor Peleška,
můžeme stříhat i v době květu.
Peckoviny stříháme od květu až do
sklizně, to je ovšem nejzazší termín!
Angrešt a rybíz je třeba přihnojit draslíkem a fosforem bez chloru, nejlépe se
hodí síran draselný, nebo síran hořečnatodraselný, ostatní draselná hnojiva
nejsou vhodná.
Pokud je zem rozmrzlá, můžeme si připravit jámy pro výsadbu nových stromků. Před nákupem je nutné se vždy informovat, jaké odrůdy jsou pro naše
klima a složení půdy vhodné. Sama
mám velmi špatné zkušenosti s meruňkami a po letech marných pokusů
jsem od jejich pěstování upustila.
Kola kolem nově vysazených ovocných
dřevin by měla být zakryta mulčem –
kompost, uleželý hnůj, napůl vyzrálý
kompost. Tím nevysychá půda v místě
kořenů tak rychle a ještě při případných mrazech jsou kořeny těsně pod
povrchem chráněny.
Záhony jahod vyčistíme od plevelů,
rostliny očistíme od suchých listů,
mělce okopeme, přihnojíme kombinovaným hnojivem s nízkým obsahem
dusíku (bývají bez chloru), hnojivo

rozhoďte mezi řádky v suchém stavu
v množství 30 g na m2. Případnou výsadbu provádějte v březnu a dubnu,
dbejte na to, aby rostliny měly dobrý
kořenový bal. Kupujte kvalitní sadbu,
darovaná, i když se zdá pěkná, přináší
zklamání. Jahody v prvém roce po výsadbě nezaplní celý záhon, můžeme
do meziřádků vysít ředkvičky, rannou
mrkev i jarní cibulku.
Zeleninová zahrada: připravujeme
záhony na vysetí kořenové zeleniny,
mrkev klíčí za 25 – 35 dnů, petržel za
4 – 5 týdnů, osivo nesmí zaschnout,
jinak ztrácí klíčivost, půda musí být
vždy vlhká. Pokud si chcete vypěstovat cibuli ze semínek, pak záhon
nesmí být nakypřený, nejlépe zrytý
na podzim. Hráběmi ho upravujeme
co nejméně, semena cibule mají ráda ulehlou půdu. Kořenová zelenina
i cibule jsou rostliny 2. tratě, čerstvě
vyhnojená půda jim škodí. Klíčivost
kořenové zeleniny je dlouhá. Pokud
si neznačíme řádky, můžeme mezi
semena přidat na větší rozpon semena ředkviček, ty nám krásně naznačí
řádky a i jednocení je pak jednodušší.
Vytrvalým bylinkám, které máte na
záhoně více než jeden rok, dodejte
před vyrašením plné hnojivo v suchém stavu a zapravte do půdy. U estragonu, tymiánu, meduňky, máty
vždy po 3 až 4 letech rozdělíme trsy,
u šalvěje si odřízneme řízky a vypěstujeme si mladé sazenice.
Pokud jste neudělali řez vinné révy
již v únoru, je nejvyšší čas začátkem
března, jinak musíme počítat s velkými ztrátami mízy.

Okrasná zahrada: hned jak půda rozmrzne, odstraňte kryt z trvalek i všechny odumřelé i napadené části rostlin.
Velké trsy dělíme na menší a vysazujeme na nová stanoviště. U růží rozhrňte
koncem měsíce nakopčenou zeminu,
přikročte k ročnímu řezu. Růže kvetou
na nových výhonech, slabě rostoucí řežeme na tři očka, silně rostoucí na 5 – 6
oček. Poslední vrchní očko musí směřovat vzhůru ven.
Staré keře mahonie musíme čas od času prořezat, všechny výhony zkrátíme
na 20 cm a musíme počítat, že tento
rok budeme bez květů. Nezapomínáme na seříznutí ozdobných trav, stálozelené pouze očistíme od odumřelých
částí. I skalka si žádá odstranění krytů
a očištění jednotlivých rostlin, ty, které
chřadnou, bez milosti odstraňte a později nahraďte novými.
Pokud jste milovníky begonií, je nejvyšší čas dát je do mělké bedničky
s rašelinou naklíčit – výška mírně vlhké
rašeliny 5 cm, vršek hlízy, kde raší, nezakrýváme, teplota 16 – 20°C.
Muškáty po přezimování očistíme,
zkrátíme, přesadíme a dáme na světlé
místo. S přibývajícím světlem začínají
rašit kaktusy, mírně je zalijte, ale s vodou šetřete. Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová

Houbaření odpadků

Zapište si, prosím, do diáře sobotu 6. 4. 2019, chystáme
další jarní úklidový den s Ukliďme Česko. Přesnější údaje
vyvěsíme, jakmile budeme mít znovu nástěnku. Od září
řešíme administrativu s prodloužením nájmu naší nástěnky od MČ, nyní se ale zdá cíl již na dosah. Při úklidu půjde
tradičně o „houbaření odpadků“, čištění cedulí Lesních galerií a naučné stezky. Jakoukoli pomoc uvítáme.
Rád bych se vyjádřil také k minulému článku a reakci na něj. Neměli jsme zájem se kohokoli dotknout, jen
informovat. Podněty ke kontrolám projektu revitalizace
prostoru pobočného prameniště podávaly k MČ Praha
21 a MHMP opakovaně anonymní či konkrétní osoby.
Je nepochybně veřejný zájem vědět, že projekt proběhl
korektně. To jsme sdělením naplnili.
Ne zcela pochopena byla doplňující informace o nesouhlasu minulé radnice s podáním grantové žádosti na údržbu (sekání trávy, péče o stromy, atd...) pro rok 2019, čímž
přešlo finacování správy parcel č. 4262/36 a 37 na MČ.
Rada vydala dne 11. 2. 2019 na webových stránkých pro-
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hlášení, ve kterém se důrazně ohradila. Mrzí nás, že se
s námi předem nespojila, mnohé by se obratem vyjasnilo.
Zmíněné pozemky jsou v majetku hlavního města, městská část má v katastru svěřenou správu. Informace z článku tak byla prostým konstatováním faktu. Pokud P21 nezíská na údržbu peníze dotací, udržuje je sama. Tak, jako
většinu pozemků ve správě MČ.
Spojili jsme se s radní ing. Kopeckou, abychom situaci vyjasnili. Na zakladě velmi vstřícného jednání z její strany rádi (znovu) doplníme informace, aby mohla být správa svěřeného majetku vykonávána kompetentně, což bylo podle
sdělení důvodem prohlášení Rady. To je i naším zájmem.
Stav informací o správě majetku a investicích do něho vnímáme jako kořen problému již několik let. Věříme, že nové vedení úřadu na zlepšení příslušných činností pracuje.
Je škoda, že Rada MČ zatím nepřijala naši nabídku k účasti
na práci své komise životního prostředí. Mnohé by se lepší
komunikací vyjasnilo dříve. Za Újezdský STROM
Michael Hartman

Když nejde jen o ryby
Ve druhém putování po újezdských spolcích zavítáme
k místním rybářům.
Historie místního rybářského spolku se začala psát na konci druhé světové války, kdy se kolem původního koupaliště
u silnice na Koloděje dala dohromady skupinka příznivců rybaření. Později pod hlavičkou tehdejšího Svazarmu
vznikla nová skupina rybářů, která v roce 1963 společně
s hasiči vybudovala požární nádrž na Blatově. Na začátku
70. let minulého století se podílela i na rekonstrukci a zvětšení Újezdského rybníka v ulici Staroújezdská. V polovině
sedmdesátých let pak vznikla místní organizace Českého
rybářského svazu Újezd nad Lesy v podobě, jak ji známe
dnes. Důležitým milníkem v historii spolku je vybudování
nové základny u Újezdského rybníka v roce 1998.
Dnes má újezdská organizace asi 450 členů, což řadí spolek v rámci Újezda k těm největším. Mezi členy je 80 dětí
a mládeže. Pro rybářský potěr pak spolek organizuje rybářský kroužek, kde se děti učí nejen základním dovednostem, jako je třeba správně navázat háček, ale i poznávat ryby a život kolem vody. Děti si mohou vyzkoušet své
schopnosti na rybářských závodech, které pro ně dvakrát
ročně organizace pořádá na rybníku na Blatově.
Nyní mají děti po splnění základních povinností možnost
získat první povolenku zdarma, stačí se obrátit na rybářskou organizaci, kde se dozvědí vše potřebné.
Samostatnou kapitolou je pak sportovní činnost v rybolovné technice (zjednodušeně lze říci, že se jedná o hod do dálky nebo na cíl speciálními zátěžemi nebo umělou muškou),
která má v Újezdě dlouholetou tradici. Naši zástupci přivezli
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mnoho medailí z republikových i evropských šampionátů.
Místní rybářská organizace pečuje o dva rybníky. Újezdský
rybník slouží k chovu ryb, z něhož pak kapři, líni, štiky a další ryby putují do revírů, aby rybáři měli co lovit. Část ryb si
mohou občané koupit přímo při pravidelném podzimním
výlovu, o což je velký zájem. Blatovský rybník je pak určen
pro sportovní rybolov. Péče o rybníky obnáší i sekání zeleně, čištění přítoků, ale také úklid odpadků v jejich okolí. V zimě je třeba prosekávat led, aby ryby měly dostatek
kyslíku. Každoročně se na konci sezóny pořádá populární
„dolovná“ – rybářský ples.
Hledáte-li odpočinek v dnešní uspěchané době, přijďte
mezi rybáře. Podmínky získání rybářského oprávnění nejsou tak složité a ani finančně nepatří tento koníček k nejnákladnějším. V relativně blízkém okolí je dostatek rybníků, pískoven, řek i potoků, které můžete navštívit, užít
si klidu a pokusit se ulovit rybu k nedělnímu obědu nebo
třeba jen pro pocit, že jste ji dokázali přelstít a následně ji
pustit zpět do svého živlu.
Více informací o pořádaných akcích získáte na webových
stránkách místní organizace ČRS https://www.mocrs-ujezd.cz/ nebo na Facebooku MO ČRS Újezd.
Petrův zdar!
Michal Hazdra,
člen redakční rady

ÚJEZDSKÝ
ÚJEZDSKÝZPRAVODAJ
ZPRAVOD
Klub ak�vních seniorů
srdečně zve:

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

L

si vás dovo
Dny pln
Atrakce
Autodrom
Nafukova
Land. Dětsk

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

a
Nebud

Új
Trvání

KOMINICTVÍ NĚMEC

O

KOB

opravy, revize, čištění
T. 775 132 921
25
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Nový komunitní spolek

Milí sousedé, rádi bychom vám představili nově vzniklý komunitní spolek
ÚJEZD.KOM. Naším cílem je rozvíjet
komunitní život v Újezdě nad Lesy, ať
už různými akcemi, výstavami, nebo
i bazárky. V uplynulých letech jsme jako nadšení jedinci organizovali různé
akce pro zlepšení sousedského života
v naší městské části. Abychom mohli v aktivitách pokračovat ještě lépe,
vznikl tento spolek. Jedním z hlavních
impulzů k jeho založení byl i nápad na
zřízení komunitní zahrady na Sídlišti
Rohožník; na tomto projektu dále pracujeme.
Koncem ledna jsme podali žádost
o programovou dotaci na náš první
projekt pod hlavičkou ÚJEZD.KOM.
Jde o výrobu, instalaci a provoz dvou
dalších miniknihovniček neboli knihobudek v Újezdě! Cílovou skupinou

Název

využití knihobudek je široká újezdská
veřejnost, od školáků až po seniory.
Zkušenosti nejen z České republiky,
ale i ze zahraničí, kde podobné projekty běží už pár let, např. pod označením Little Free Library, dokazují, že
svobodné a bezplatné půjčování knih,
které stojí na jednoduchém pravidlu
„půjč si knihu a zase ji vrať nebo můžeš
přinést nějakou jinou“, získávají v sousedském a komunitním životě čím
dál větší oblibu. Instalovat knihobudky chceme v blízkosti autobusových
zastávek Rohožník a Blatov (směr do
centra). Přehled našich dalších plánovaných aktivit naleznete níže. Termíny
akcí mohou být změněny v případě
nepříznivého počasí. Sledujte nás na
fb.com/ujezd.kom
Za ÚJEZD.KOM
Hana Mertová,
Míša Skalníková

Datum Místo konání

Vítr v šatníku

16. 3.

u Rákosníčka / hospoda Blatov

Ukliďme Česko

6. 4.

upřesníme

1. komentovaná vycházka

13. 4.

Škvorecká obora

Sousedský den

25. 5.

Psí plácek

Sousedský piknik

16.6.

hřiště Druhanická

Taneční večer

28. 6.

Útes

Zažij město jinak

21. 9.

Rohožník a další místa

Drakiáda / Vítr v šatníku

5. 10.

u Rákosníčka

Revoluce 30

17. 11.

centrum Újezda
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K masopustu
patří zabijačka
Zimní období a blížící se Velikonoce
v Česku přávaly lidovým zábavám,
které bývaly spojeny především
s masnou konzumací. V Újezdě se
tato tradice již opakovaně provozuje, v únoru jsme měli znovu možnost navštívit pravou českou zabíjačku ve Stodole.
Jen o týden později uspořádala masopustní hody restaurace Na Hřišti, která tradici obnovila v loňském
roce a díky počasí letos plně využila
i venkovní prostory.
Zabíjačkové pochoutky – jitrnice,
jelita, tlačenka, prdelačka, ovar, guláš a další, pivo a muzika. Je jisté, že
umění výroby těchto pochoutek nevymřelo, je radost ochutnat domácí
zelí nebo křen s jablky, takzvanou
vejmrdu.
Připomenout si zvyky našich rodičů,
které měly svůj původ v přírodních
cyklech a náboženství, sejít se společně a zapomenout na pár hodin
na televizi, to určitě vede k sousedské soudržnosti. A poděkování těm,
kteří takové akce organizují s přáním: „Jen houšť a větší kapky!“
Pavel Moudrý,
člen redakční rady

Ze zimních akcí seniorů

V polovině ledna jsme navštívili
nádherně zrekonstruovanou budovu Uměleckoprůmyslového muzea
a v ní výstavu „Hana Podolská, legenda české módy“. V prvním sále
je ve vitrínách vystaveno přes 50 originálních modelů, šaty společenské,
plesové i šaty a kostýmy na běžné
nošení, to vše s příslušnými doplňky – střevíčky, kabelkami, klobouky.
Ve 2. sále se promítá film o životě Hany Podolské.
Narodila se jako Johana Vošahlíková
roku 1880, vyučila se švadlenou a od
skromných začátků se díky podnikavosti, obchodnímu duchu i příjemné
společenské povaze vypracovala tak,
že mohla v roce 1914 otevřít salon
v paláci Lucerna a ještě luxusnější
o 17 let později v Jungmannově ulici 34. Mezi její klientky patřila Hana
Benešová, paní Baťová, Adina Mandlová, Nataša Gollová a další celebrity. Šít u paní Podolské nebylo vůbec
levné a dodací lhůty byly až půl roku.

POZVÁNKA

Byla krásná, byla bohatá, ale život
jednoduchý neměla. Její manžel, akademický malíř Viktor Podolský, byl
nešťastnou náhodou zastřelen na
honu, po deseti letech zemřel starší
syn Miloš na otravu krve a po roce
1948 modelový dům Hany Podolské
znárodnili – stala se z něj Oděvní
tvorba. Jen na přímluvu Marty Gottwaldové, která si Hanu Podolskou
oblíbila, mohla paní Podolská v salonu zůstat jako uklízečka. Mladší syn
Viktor, vnučka Zuzana i snacha emigrovali. Zůstala sama odkázaná na
pečovatelku. Zemřela v roce 1972.
Tato úžasná výstava je prodloužena
do května. Kdo to ještě nestihl, jděte
se podívat. Stojí to za to.
První únorový den jsme navštívili
Českou národní banku. Banka nám
pro návštěvu v tomto termínu, který
jsme objednali již loni v říjnu, nabídla pouze 14 míst. Nejdříve nám paní
průvodkyně promítla film o vzniku
České banky, poté trochu grotesk-

Klub aktivních seniorů zve 16. 3. na

VYCHÁZKU S PANEM
ŠLECHTOU DO GRÖBOVKY.
Program:
historie vily Osvěta
(narodil se zde Jan Masaryk),
historie vily Gröbovka
a procházka Havlíčkovými sady
(umělá jeskyně, kaskáda, vinařský
pavilon, vinice),
historie funkcionalistické
vily ve které žil herec Jindřich
Plachta.
Sraz v 9 hod. před kostelem
sv. Ludmily na nám. Míru.
Vstupné je 20 Kč
ní film o penězích a lidech. V jiném
podzemním sále je vlastní expozice
– platidla – mince i papírové peníze
od nejstarších dob. Viděli jsme dokonalé i méně dokonalé padělky a potěžkali si zlatou cihlu (13,5 kg). Prostě
hezký, zajímavý a poučný zážitek.

Putování po Smetanově nábřeží

Irena Krajzingrová

Na piazzettě Národního divadla nás přivítalo nejen pěkné předjarní počasí, ale i pozoruhodné velkoplošné fotografie Maria del Curto, které doprovázejí i výstavu „Rostliny budoucnosti“ v budově Akademie věd ČR.
Ta byla naší první zastávkou, téma nadmíru aktuální: jak
zajistit potraviny pro stále se zvyšující populaci. Seznámili jsme se s pěstováním rostlin in vitro, genovým inženýrstvím, genovými centry i tolik diskutovanými GMO.
Za prohlídku stála i samotná budova Akademie – stavba
s bohatou historií i uměleckou výzdobou.
Na krátké procházce po Smetanově nábřeží jsme nevynechali zajímavý dům SmetanaQ s designovým obchodem,

kavárnou, dílnami a výstavní síní - obrazy Uwe Handeho
stály za zhlédnutí. Bonusem byl úžasný výhled na Pražský hrad a Petřín.
Vycházku jsme zakončili v Coloredo-Mansfeldském paláci, paláci s bohatou historií, stavebním vývojem od baroka po rokoko až po přestavbu na činžovní dům, barokními freskami ve výjimečném, autentickém stavu. Prohlédli
jsme si výstavy současného umění instalované v paláci.
Pěkné to bylo. Bohužel je palác poněkud zanedbaný
a čeká na generální opravu. Snad se dočkáme.

Březnová vycházka SPCCH na Pražský hrad

„Vášnivá láska, láska zbožňující, láska jako oběť, láska
platonická, láska mateřská, láska k Bohu, láska k bližnímu…
její základní vlastností je nevypočitatelnost…
Lidé láskou napadení ztrácejí imunitu, jsou bezmocní vůči
osudu. Ta bezmocnost je bolestivá, ponižující, ale lidská.
Habrůvští hrdinové přijímají toto potrefení věcně a tiše,
s pokorou. Jako něco, co nemohlo být jinak, co prostě takhle
dopadlo,“

do expozice

„SVATOVÍTSKÝ POKLAD“
se uskuteční

14. března.

Sraz v 10 hod. na zastávce
MHD „Pražský hrad“

Vstupné pro seniory 125 Kč,
členové SPCCH 25 Kč.
Doporučená doprava:
bus č. 163 ze zastávky Újezd
nad Lesy v 8.42 hod. – z Depa
Hostivař metrem A do stanice
Malostranská v 9.18 hod. –
tramvají č. 22 – výstupní stanice
Pražský hrad v 9.47 hod.
Srdečně zveme všechny
zájemce.

Jana Krejčová

to je náplň divadelní hry

„ROK NA VSI“,
kterou uvádí

30. 3. 2019 od 19 hodin
Divadlo pod Palmovkou

Cena vstupenky 250 Kč
V 18 hod. pojede společný autobus z Rohožníku

Akci organizuje SPCCH
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SPORT
Újezdskému taekwondo se v uplynulém roce velmi dařilo na českém
závodnickém poli. Pro úplnost připomínáme, že ve sportovním zápase
v nejprestižnější kategorii TKD extraliga jsme skončili na skvělém 3. místě, konkurenci jsme nenalezli v NTL
mládeže, tedy soutěži dětských kategorií nízkých pásků, kterou jsme
ovládli a v roce 2018 celkově zvítězili. Rovněž se nám uplynulý rok
skvěle vydařil v soutěži v technických sestav. V nejvyšší soutěži Extra-

Taekwondisté bodovali doma i v Belgii
liga poomsae jsme obsadili 3. místo
a v kategorii nízkých pásků, NL poomsae, jsme se nenalezli konkurenci a umístili se na celkovém 1. místě
napříč republikou! Vzhledem k tomu,
že v uplynulém měsíci proběhlo slavnostní vyhlašování úspěchů, můžeme vám tentokrát nabídnout i fotografii našich vítězů, kterým se v roce
2018 podařilo ve svých kategoriích
dosáhnout na příčku nejvyšší.

Rádi bychom vás také informovali
o skvělém úspěchu našich závodníků na lednovém belgickém turnaji Keumgang open. Ve špičkové
konkurenci se ve své nabité kategorii dokázali prosadit Josef Skotnica, který si svým výkonem zajistil
bronzovou medaili, a Štěpán Nepraš (oba ve stejné juniorské kategorii), jenž vybojoval z prestižního
turnaje stříbrnou medaili. Na tur-

Cyklovýlet
k sousedům

Po neopakovatelném jarním únorovém výletu,
jehož se účastnilo celkem 0 kamarádů a já,
budu méně naléhavý, ale přeci jen bych vás
chtěl znovu pozvat na krátkou projížďku. Jeli
bychom už načisto opakovanou cestou jako
v únoru: vyjedeme tedy 9. března ve 13:30 hod.
od pomníčku TGM (před MŠ) ulicí Čentickou,
pak vlajkovou ulicí Oplanskou do Koloděj
(a bude-li chuť, vyjedeme až na vyhlídku),
do Stupic, na Sibřinu a do Květnice. Bude-li vůle,
můžeme se opět zastavit ve mlýně u vzácných
přátel z rodiny Hošků – laskavé paní „mlynářky“
a mistrů sochařů - otce a syna - v jejich
působivé venkovní galerii. No, a to by mohlo
stačit. Najedeme necelých 20 km povětšinou
po zpevněných cestách a nebudeme spěchat.
Těším se na vás – databáze cyklopřátel se
rozrostla už na 20 lidí. Tak se vám ozvu.

naji nás reprezentovaly ještě Adéla Kukačková a Eva Šťastná, obě
tentokrát skončily bohužel před
branami medailových umístění.
Děkujeme za reprezentaci, gratulujeme k úspěchům a těšíme se na
další turnaje ve Slovinsku, Belgii
a Německu, které nás v nejbližší
době čekají.
Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

Jarní sezóna začíná
Týmu FK Újezd nad Lesy v březnu začíná jarní část sezóny I. A
třídy skupiny A. Navíc pěkně zostra. Hned v březnu se totiž hrají
čtyři kola, újezdský manšaft tak čekají dva zápasy doma a dva
venku. Připomeňme, že po podzimní části soutěže je Újezd nad
Lesy v tabulce s 37 body na skvělém druhém místě za Kolovraty.
Přijďte fandit našim borcům a celému týmu „áčka“ přejme, ať se
mu letos podaří vrátit se do Pražského přeboru!
(red)

DATUM

ČAS

ZÁPAS

10. 3. 2019

14:30

Újezd nad Lesy – Březiněves

17. 3. 2019

15:00

Bohnice – Újezd nad Lesy

24. 3. 2019

15:00

Újezd nad Lesy – FC Háje

31. 3. 2019

15:30

Troja-Újezd nad Lesy

Petr Mach
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BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

přijme do pracovního poměru výhradně invalidy na vrátnici v Úvalech.
Nástup: ihned nebo dle dohody
Kontaktujte nás prosím: po - pá 9.00 – 16.00 hod.
A. Reslerová – 724 235 695
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ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
ÚVALY

Pět hodin
a dost
V Úvalech byla počátkem února odprezentována dopravní
studie, kterou si město nechalo
zpracovat od Fakulty dopravní
ČVUT. Na základě sčítání aut
v ulicích přiléhajících k nádraží
a sociologického šetření mezi
lidmi čekajícími na vlak dospěl
tým pod vedením Jiřího Čarského k radikálnímu řešení: osadit
oblast kolem nádraží parkovacími značkami, které omezí
dobu stání na maximálně pět
hodin. Zejména obyvatelé přilehlých obcí, kteří jezdí autem
k úvalskému nádraží a dále pokračují vlakem do Prahy, kde
pracují, by tak měli smůlu – do
pětihodinového limitu by se
nevešli.
Mezi pozitiva rozmístění zna-

ček s povinností nastavovat ve
voze na papírových hodinách čas
příjezdu naopak patří nízké náklady pro město. „Systém navržených
zón s regulovaným parkováním
je velmi jednoduchý a pro parkující návštěvníky zřetelný,“ stojí ve
studii, která je umístěna na webu
www.mestouvaly.cz.
Jak sami experti z ČVUT upozorňují,
pouhá represe ale nestačí. Součástí
studie je proto i návrh na další do-

pravní opatření – třeba autobusový
terminál u nádraží nebo parkovací
dům. „Koncepce bude dále sloužit
jako podklad pro další stupně dokumentace při podrobném zpracovávání návrhů, což by mělo pomoci
městu hlavně ulehčit od přebytku
zbytné dopravy v klidu, čímž se zvýší
i bezpečnost a kvalita života v Úvalech,“ konstatuje závěr studie, kterou si Úvaly nechaly vypracovat.
(red)
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VÝSTAVA MĚSÍCE
MARTIN VÍTEK - ZRCADLENÍ

Přijďte navštívit výstavu fotografií Martina Vítka - Zrcadlení tváří v rukou a rukou ve tvářích, zrcadlení lidských osudů a životních postojů, zrcadlení našich
energií. Výstava je prodejní a potrvá
do konce března.

FILMOVÝ KLUB
4. 3. pondělí, 20:00
KAFARNAUM

Příběh dvanáctiletého chlapce, který
zažaluje své rodiče za to, že mu dali
život, je strhující výpovědí o životě
nejchudších ve slumech současného
Libanonu. Snímek vyhrál cenu poroty
v Cannes a je nominován na Oscara v
sekci Nejlepší zahraniční film. Libanon /
Francie / USA /2018 / 120 min / s českými
titulky

KINO
6. 3. středa, 20:00
ŽENY V BĚHU

Komedie o radostech a strastech toho,
když se jedna nesportovní rodina rozhodne zaběhnout maraton. Česko / komedie / 93 min

KINO
10. 3. neděle, 16:00 - Kino
JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Další dobrodružství Škyťáka a jeho
okřídleného parťáka Bezzubky. USA /
2019 / animovaný, dobrodružný, fantasy,
komedie / 104 min / v českém znění

POZOR!!! NOVINKA!!!
12. 3. úterý, 19:30
PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci!!!

PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová hra oblíbená po celém
světě. O co jde? Vědět více než soupeř
a dokázat, že si stále něco pamatujete
ze školních lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!

DIVADLO
13. 3. čtvrtek, 19:30 PAN THEODOR MUNDSTOCK

Osud jednoho českého Žida za protektorátu. Pan Theodor Mundstock (1963)

je slavnou románovou prvotinou Ladislava Fukse. Mundstock žije v divné
době, která ho „válcuje“ stejně jako
všechny, které osud, krev a norimberské zákony nahnaly do jednoho stáda. Mundstock se ale nevzpírá, neumí
to, na to je moc slabý. Jen miluje život,
i kdyby to bylo pouhé přežívání. Jeden
konkrétní osud českého Žida v době
protektorátu. Hraje: Jaroslav Achab
Haidler

BIO SENIOR
14. 3. čtvrtek, 14:00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

láskem. V rámci turné VE DVOU TOUR
navštíví také Klánovice.

KINO
25. 3. pondělí, 20:00
SKLENĚNÝ POKOJ

Film podle stejnojmenného románu
Simona Mawera volně inspirovaného
osudy majitelů brněnské vily Tugendhat.
Česko, Slovensko / 2019 / drama / 98 min

KINO
27. 3. středa, 20:00
ROMA

Po zběsilém flámu se Karel (Jiří
Langmajer) probouzí jako žena (Anna
Polívková). Česko / 2018 / komedie
/ 95 min. Zvýhodněné vstupné pro
seniory 60 Kč

Zatím nejosobnější projekt oscarového
režiséra a scenáristy Alfonsa Cuaróna (Gravitace, Potomci lidí, Mexická jízda). Film Roma, sleduje dívku Cleo, která
pracuje v domácnosti středostavovské
rodiny ve čtvrti Roma v Mexico City. Mexiko / 2018 / drama / 135 min / s titulky

BLUES JAM SESSION
14. 3. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci!

AKCE
28. 3. čtvrtek, 19:30
VEČER S HVĚZDOU

Blues Jam Session je akce pro všechny,
kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými
dušemi bluesové standardy.

KINO
18. 3. pondělí, 20:00
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Pokračování úspěšné komedie. Francie
/ 2019 / komedie /98 min / s titulky

PŘEDNÁŠKA
19. 3. úterý, 19:00
ISLAND

Fascinující země plná přírodních krás,
fenoménů a kontrastů. Jednou oživlým
peklem, jindy rájem na Zemi. Na putování po Islandu Vás zve Tomáš Hájek.

KINO
20. 3. středa, 20:00
ZELENÁ KNIHA

Film podle skutečného příběhu o černošském pianistovi a jeho bílém bodyguardovi z 60. let. Horký kandidát na
největší sbírku letošních Oscarů! USA /
2019 / drama, komedie, road movie / 130
min / s titulky

KONCERT
21. 3. čtvrtek, 19:30
LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK
VE DVOU TOUR

Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným
sametovým altem Lenka Nová navázala spolupráci s klavíristou Petrem Ma-

Zahajovací večer pravidelného pořadu “Večer s Hvězdou”, který přináší pohodu, smích, možná i poučení a překvapení. Prvním vzácným hostem je pan
režisér Zdeněk Troška. Část výtěžku ze
vstupného bude věnována na projekt
„Verunčino světýlko”.

DIVADLO
29. 3. pátek, 19:30
TOHLE NENÍ MARYŠA

Poněkud netradiční hra na motivy Aloise a Viléma Mrštíků o lásce, tvrdohlavosti, hamižnosti a o hlouposti, která
ničí lidské osudy. Zasmějete se, ale
bude Vás i mrazit. Režie: Josef Škarka

1. 4. pondělí, 19:30
KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
AKCE
BĚH S BESEDOU

Sledujte naše webové stránky.

AKCE
oKOLO KLÁNOVIC

amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace:
www.kcnovabeseda.cz,

tel.: 245 019 061,
e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KINO KAVÁRNA je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00,
So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00..

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

30

