
PRAHA
21

živnostníkům
Jak se žije

Újezdský
zpravodajměsíčník městské části 

 praha 21 - Újezd nad Lesy

ČERVEN 2017



INZERCE

Cena: 2890 Kč/5 dní 

Programy: Lov Pokémonů naživo 
a Sportovní týden“ + super výlet v ceně

Příměstský tábor
Robinson v Klánovicích

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz

Pro děti 
již od 
5ti let

CKR_inzerce2017_89x132_Klanovice.indd   1 09.04.17   21:44



3

EDITORIAL

Na sklonku května vypukla u nás v Újezdě panika. Způso-
bilo ji oznámení o rozvázání pracovního poměru. Dvě paní 
učitelky z prvního stupně základní školy podaly výpověď. 
Je to důvod k panice? Jedná se o 1,8 procent z celkového 
počtu pedagogických pracovníků školy. Šlo jejich odchodu 
zabránit? Těžko! Na mimořádném jednání komise vzdělá-
vání a výchovy, které bylo k celé záležitosti svoláno, nám 
paní ředitelka i její zástupkyně pro první stupeň sdělily, že 
ani jedna o připravované výpovědi neměla tušení. Šlo za-
bránit cirkusu, který se kolem toho rozpoutal? Ano! Kdyby 
bylo rozvázání pracovního poměru lépe komunikováno. 
S ohledem na děti, rodiče, vedení školy a koneckonců i na 
kolegyně a kolegy. 
 Vždyť o pár týdnů dříve odchod jiné paní učitelky pro-
běhl naprosto poklidně, s upřímnou lítostí všech zúčast-
něných nad ztrátou pedagoga a  kolegyně, která se roz-
hodla jít pracovat jinam, mimo obor školství. Je to jen 
a jen o způsobu komunikace. Ale tentokrát nekomuniko-
vala špatně paní ředitelka. Petici, která kolovala Újezdem, 
považuji za neadekvátní způsob řešení situace. Pokusili se 
zástupci petičního výboru rodičů o navázání schůzky s ve-
dením školy? Pokud se petenti tímto způsobem domáha-
jí blaha pro své děti, mohou dosáhnout pravého opaku. 
Škola je složitý systém, v němž se mísí zájmy různých sku-
pin. Naše škola se právě teď loučí se dvěma zástupci a ně-
kolika pedagogy, konec školního roku je obecně stresující 
a má -li být atmosféra a klima ve škole co nejpříznivější 
dětem, pak by hlavně dospělí měli jít dětem příkladem 
a chovat se skutečně dospěle a uvážlivě. Již zmíněnou pe-
tici za uvážlivou ani dospělou nepovažuji.

 Rada městské části si paní ředitelku školy pozvala na 
své jednání, které se konalo 23. května a neshledala, že 
by v  něčem pochybila nebo že by svým jednáním chod 
školy ohrozila. Naopak. Během pár dní dokázala zajistit 
dva nové pedagogy a celou situaci řeší dál.
 Na závěr mi ještě dovolte, abych uvedla na pravou míru 
pár informací, zřejmě od vrabců na střeše, které se nesou 
Újezdem. S paní ředitelkou NEJSEM v žádném příbuzen-
ském poměru, a pokud má některý občan Újezda pocit, že 
výběrové řízení na funkci ředitele (ředitelky) bylo cinknu-
té, nechť se obrátí na patřičné orgány a celou věc oznámí. 
Výběrové řízení se kromě zástupců zřizovatele a škol zú-
častnili i zástupci magistrátu z odboru školství a ze Školní 
inspekce a o kandidátech se hlasovalo v tajné volbě.
 Určitě tímto článkem spoustu lidí naštvu, ale je na po-
váženou, aby si zástupci rodičů touto nevybíravou for-
mou vynucovali pozornost a vměšovali se do kompetencí 
vedení školy. Všichni jistě cítíme, že mezi konstruktivním 
dialogem a nátlakem je jistý rozdíl.
 Pevně věřím, že červen bude v Újezdě přátelštější. Kon-
čí školní rok, možná si už všichni potřebujeme jen odpoči-
nout.
 Přeji sobě i vám, milí Újezďáci, abychom se k sobě na-
vzájem dokázali chovat s pokorou a s úctou. 
I tak se dají řešit problémy. Pokud se bude-
me jen přetahovat o to, kdo má ostřejší lok-
ty, líp nám rozhodně nebude. Nikdy. 

Vaše starostka 
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vjezd od Běchovic omezí stavba kanalizace
Stavba kanalizačního řadu na hlavní bude pokračovat 

i  přes léto. Zřejmě nejpodstatnějším omezení nastane 
v době od 24. 7. do 31. 10. 2017, kdy bude jednostranně za-
kázán vjezd od Běchovic do Újezda. Na Starokolínské bude 
zachován obousměrně provoz pouze pro autobusy MHD. Ve 
směru do centra bude jezdit osobní doprava normálně. Ve 
směru z centra bude vedena po objízdné trase přes Kolodě-
je. Konkrétně ulicemi Do Panenek – K Běchovicům – V Lipách 
– Staroújezdská – Starokolínská/Novosibřinská. 
 Opětovně zavedeme vydávání tzv. povolení k vjezdu pro 
osobní vozidla rezidentů. Povolení se budou vydávat na po-
čkání přibližně od konce června 2017. Žadatel bude předklá-
dat platný občanský průkaz a  malý technický průkaz vozi-
dla. V následujícím čísle ÚZ zveřejníme a na webu vyvěsíme 
upřesňující informace k této akci. 
 Během uzavírky se stavba musí vrátit do oblasti Blatova, 
kde v době od 24. 7. až do 3. září 2017 bude dokončena chy-
bějící část splaškové kanalizace (stoka B6, etapa 20.) Stavba 
vyšla vstříc požadavkům podnikatelů v  této oblasti a  akce 
bude provedena v době dovolených a prázdnin, kdy se oče-
kává méně zákazníků. 
 Až do konce července zůstane také zachován kyvadlový 
provoz na Starokolínské – průběžne se bude posouvat smě-
rem k hlavní křižovatce. Podařilo se nám dojednat úpravu 
harmonogramu stavby tak, aby oblast kolem budov Masary-
kovy ZŠ byla do konce školního roku přístupná. Pro chodce 
(děti) bude zachován signalizovaný přechod Starokolínská – 
Polesná a bude možný příjezd školního autobusu, minibusu 
č. 260 a osobních vozidel. Důrazně ale upozorňujeme, že od 
1. července 2017 bude přechod pro chodce (Starokolínská-
-Polesná) zrušen! 

 Povedlo se nám také domluvit dokončení chybějící části 
splaškové kanalizace na Novosibřinské. Jedná se o úsek od 
Rohožnické směrem k hranici obce. Bude se stavět ve třech 
etapách v termínu od 1. července do 31. října 2017. Po dobu 
stavby bude zavedena kyvadlová doprava při stávající auto-
busové dopravě, včetně zachování fungující otočky na Ro-
hožníku.
 Pro úplnost je nezbytné informovat i o stavbách odboček 
kanalizačního řadu. Týká se to místních komunikací:
  Radimská: probíhá – ukončení 4. 6. 2017
  Ranská: od 5. 6. do 9. 7. 2017
  Rápošovská: od 1. 11. do 4. 12. 2017
  Ratajská: od 12. 2. do 18. 3. 2018.

S  investorem (Magistrát hl. m. Prahy, resp. firma Zavos) 
i se společnostmi, které provádějí stavbu (Skanska, Čermák 
a Hrachovec) pravidelně jednáme na kontrolních dnech, na 
zasedáních dopravní komise a Rady MČ Praha 21, informu-
jeme je o všech stížnostech občanů, energicky požadujeme 
řešení a rázně uplatňujeme naše požadavky.
 Jsme si vědomi toho, že stavba přináší komplikace a do-
pravní omezení. Mrzí nás to, nechceme, aby docházelo 
k  plýtvání vašeho času popojížděním mezi semafory ani 
k zamořování životního prostředí výfukovými plyny. Nechce-
me, aby vás obtěžoval prach, pojezdy těžké stavební tech-
niky atd. Přijměte, prosím, omluvu nás všech, jsme vedeni 
snahou pomoci těm, kteří ještě nemají k nemovitostem za-
vedenu splaškovou kanalizaci. Děkujeme vám za pochopení 
situace, spolupráci a pomoc.

Vladimíra Kozáková,
odbor životního prostředí a dopravy

Vyfoťte své rozkvetlé okno, balkon, lo-
džií, předzahrádku, trvalkové záhony, 
keřové zákoutí či dominantní dřevinu, 
připojte jméno, příjmení, doručovací 
adresu, kontakt na pěstitele a adresu, 
kde se výsadba nachází. Vhodné je za-
slání alespoň tří fotografií zvoleného 
soutěžního příspěvku (nejlépe v  růz-

ných fázích růstu či květu). Příspěvky 
přijímáme do 30. 9. 2017, vyhodnocení 
a vyhlášení výsledků proběhne v říjnu.
 Přihlášení s  příspěvky můžete pře-
dávat osobně či písemně na adrese OŽ-
PD MČ Praha 21, Staroklánovická 260, 
190 16 Praha 9 nebo elektronicky na 
email: martina.vrbkova@praha21.cz

 Rozkvetlá okna, zahrady i  krásné 
stromy zkrášlují nejen prostředí okolo 
nás, ale i  nás samotné. Inspirujte se, 
zapojte se a rozdávejte radost kolem-
jdoucím. 

Martina Vrbková
odbor životního prostředí  

a dopravy

Soutěž „Rozkvetlý Újezd“
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Kalendárium na červen

4. 6.      Za pokladem skřítků, 
Multifunkční hřiště 
v Čentické ul. od 14 hod.

10. 6.    Den pro život, Rákosníč-
kovo hřiště na Rohožníku 
od 14 hod.

12. 6.    Jednání zastupitelstva 
MČ Praha 21, Divadelní 
sál Masarykovy ZŠ od 
16 hod.

12. 6.    Vystoupení hudebních 
kroužků, Polyfunkční 
dům od 17 hod.

13. 6.    Výstava zájmových krouž-
ků výtvarka a keramika, 
Dům dětí a mládeže, 
Polyfunkční dům

17. 6.    Zájezd do Krušných hor, 
pořádá KAS, odjezd 7 
hod. od Lidl a Blatova

19. 6.    Ukázková hodina TJ So-
kol, Malá tělocvična MZŠ 
v Polesné od 17 hod. 

20. 6.    Arabeska – vystoupení 
baletní školy, Salesián- 
ské divadlo, více na 
www.balestniskolaara-
beska.cz

21. 6.    Toulky českou minulostí, 
vernisáž výstavy, Újezd-
ské muzeum od 17 hod.

22. 6.    Zájezd do Zoo ve Dvoře 
Králové a na Kuks viz 
str. 24

V pátek dne 28. dubna pořádal odbor život-
ního prostředí a dopravy akci Duben, měsíc 
bezpečnosti na silnicích a Den Země. Dopo-
ledne bylo určeno pro školky, pro něž bylo 
v divadelním sále Masarykovy ZŠ připrave-
no představení. Dále mohly děti ze školek 
a  školy navštívit multifunkční sportoviště, 
kde probíhaly různé aktivity a  soutěže, ať 
už na téma dopravy nebo životní-
ho prostředí. Přítomní se sezná-
mili s  kompostováním. Povídání 
si pro nás připravil spolek našich 
zahrádkářů, navštívil nás vzácný 
host dr. Peleška, který je odborní-
kem na toto téma. Návštěvníci se 
také seznámili s chovem včel a koz, na mís-
tě si mohli pohladit čtyři malá čtrnáctidenní 
kůzlátka a projet se na koních. Rybáři před-
stavili vybrané druhy ryb a vysvětlili, jak se 
chovají, účastníci akce se také dozvěděli le-
dacos zajímavého o lesní zvěři. 
 Poznávali dřeviny a exotické ovoce, nau-
čili se základy první pomoci a podívali se do 
sanitky. Policisté pak představili práci potá-
pěčů. Návštěvníci akce si mohli zkusit jízdu 
zručnosti včetně trenažéru nárazu Ústřed-
ního automotoklubu, naučili se šetřit život-
ní prostředí v domácnosti, podívali se na za-
bavené exponáty České inspekce životního 
prostředí, které jsou pod ochranou CITES 
a podívali se, jak se vyrábí sklo. Odpolední 
program moderoval Vlasta Korec. K vidění 
byla například ukázka práce psovodů a zá-
chranářských psovodů Městské policie, lidé 
se mohli podívat na ukázku bojového umě-
ní Krav Maga nebo si zatancovat s tanečním 
studiem DancePort. 

 Součástí akce bylo vyhlášení sbírek na 
podporu Verunky Pilné, která se léčí s dět-
skou mozkovou obrnou. Přes zapůjčené po-
kladničky Konta Bariéry se vybralo asi 2000 
Kč a převodem na transparentní účet šest 
tisíc korun. Dále Verunce přispěla firma 
Běchovické uhelné sklady částkou 2000 Kč 
a občanka Újezda tisícikorunou. Především 

děti Masarykovy ZŠ sbíraly také víč-
ka od pet lahví. Prvním třem třídám, 
které nasbíraly nejvíce, zaplatil náš 
odbor výlet do ZOO. Celkem se na-
sbíralo 858 kilo víček. Na prvním 
místě se umístila třída 3. B (117 kg), 
2. místo patří třídě 1. B se 116 kg 

a 3. místo 4. B s 80 kg víček. Částku za vý-
kup víček, asi 4 tisíce Kč, předáme rodičům 
Veroniky. 
 Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří 
se podíleli, ať už penězi nebo sběrem víček, 
a  rozhodli se tak pomoci Veronice. Ráda 
bycha poděkovala všem kolegům a brigád-
níkům, kteří se podíleli na přípravě naší ak-
ce, všem vystavovatelům, kteří se zúčastnili 
a také našim místním spolkům - zahrádká-
řům, včelařům i rybářům, kteří se letos do 
akce zapojily. I  když nám počasí nepřálo, 
tak doufám, že se přítomným akce líbila 
a že se jí rádi zúčastní i příště.
 Za finanční příspěvky děkujeme těmto 
sponzorům: Petr Požárek – PETR CAR, Pe-
kařství Kollinger, SAOS, ABAK. Věcné dary 
poskytly: Česká spořitelna, Eletrowin, Státní 
fond životního prostředí, Magistrát hl. m. 
Prahy .

Martina Cermanová, 
odbor životního prostředí a dopravy

Den Země a měsíc bezpečnosti

Vítání občánků

Setkání s občany nad tématem přeložky 

Koncem dubna jsme v Polyfunkčním domě 
Level opět přivítali nové občánky Újezda. 
Celkem paní starostka Karla Jakob Čecho-
vá přivítala 16 holčiček a 15 chlapečků. Děti 
z 1. Mateřské školy připravily pro miminka 
velmi pěkné vystoupení. Jako každý rok, 
i  letos to byla moc pěkná přehlídka krás-

ných miminek a my všem těmto dětičkám 
a  jejich rodičům přejeme hodně štěstí 
a zdraví do života a aby se jim v jejich rod-
ném městě dobře žilo.

Lenka Drdlová, 
odbor občansko správní

Na setkání bude představen dopravní pro-
jekt přeložky I/12 a  dostavby Pražského 
okruhu (stavba 511), od kterého očekáváme 
vyřešení řady dopravních potíží v naší měst-
ské části. Kromě zpracovatelů projektu účast 
přislíbil i  náměstek primátorky  hl. města 
Prahy Petr Dolínek. Setkání se uskuteční ve 
čtvrtek 22. 6. 2017 v 17: 30 hod. v divadelním 
sále Masarykovy ZŠ (vchod z Čentické ul.)

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom podě-
kovat paní Martině 

Cermanové ze život-
ního prostředí ÚMČ 

Praha 21 za zorganizo-
vání akce Den země, 
na které proběhla fi-

nanční sbírka pro naši 
dceru Veroniku. Dále 
děkujeme všem, kteří 
přispěli, ať už finanční 
částkou nebo sběrem 
víček. Peníze budou 

použity na rehabilitaci 
na Lokomatu.

Lenka a Zdeněk Pilní, 
rodiče Verči

 V souvislosti s přeložkou probíhá připo-
mínkování dokumentace k procesu hodno-
cení vlivu na životní prostředí. Každý může 
využít své občanské právo a  podávat při-
pomínky. Termín je však pouze do 12. 6. 
2017. Další informace naleznete na www.
praha21.cz.

Pavel Roušar, 
místrostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Ohlédnutí za oslavou konce války

Na Čarodějnicích se sešlo přes dva tisíce lidí

V květnu jsme si připomněli 72. výročí konce II. světové války 
a oběti našich občanů v tragické době, která našemu regionu 
přinesla kruté chvíle, ale i naději a víru v lidskou statečnost 
a obětavost. Tato doba má zcela zásadní a neopominutelný 
význam pro nás i pro budoucí generace. Je proto na místě 
stále si připomínat statečnost vojáků i prostých občanů, kte-
ří neváhali v zájmu svobody a vlasti položit své životy. Tuto 
temnou část naší historie a též odvahu padlých připomíná 
několik pietních míst na území Újezda. 
 Představitelé Újezda, pozvaní hosté a újezdští občané na 
jednom z těchto pietních míst, a sice na újezdském hřbitově, 
vzdali hold těmto obětem. O jejich osudech a významu jejich 
činů pohovořil na hřbitově pan plk. Ing. Jan Vondráček a po-
té přítomní uctili jejich památku minutou ticha. 
 Zúčastnění si prohlédli nově instalovanou pamětní ceduli, 
která spolu s ostatními - umístěny budou u dalších pomníků 
- osvětlí našim občanům i dětem události, které v průběhu 
bojů zasáhly náš region. Informační systém je současně po-
ctou k oběti těchto statečných mužů.
 Vzpomínkové shromáždění pokračovalo položením věn-
ce k bustě generála Stanislava Krause, dlouholetého učite-
le Masarykovy ZŠ, za účasti jeho manželky Aleny Krausové, 
dcery Jany Synkové a autora busty Zdeňka Hoška.
 Hlavní projev v  sále pronesl opět plukovník Vondráček. 
Podrobněji vylíčil průběh událostí II. světové války, předsta-
vil informační systém pamětních cedulí a dokonce trošku vy-
zkoušel přítomné děti. Děti obstály na výbornou a bylo velmi 
potěšující vidět s jakým nadšením odpovídají a jak jsou pyš-
né na své znalosti.
 Poté následovalo hudební a  recitační vystoupení žáků 
Masarykovy ZŠ. Děti byly báječné, zpívaly, hrály i recitovaly 
s obrovskou chutí a nasazením. A, jak pravila paní starostka 
Karla Jakob Čechová, jistě o nich ještě uslyšíme.
 Starostka také ocenila práci újezdských občanů, a to ve-
dení Školního sportovního klubu za práci s mládeží a něko-

likaletou organizaci úspěšného Běhu o pohár starosty aneb 
Běhu za újezdskou sovou (Z. Olšanová, R. Kohoutová, P. 
Brožová, B. Plzeňská, M. Čermáková), pana školníka I. stup-
ně Masarykovy ZŠ P. Tilze za dopadení nezletilého spreje-
ra školní budovy a  Blanku Exnerovou, újezdskou rodačku 
a  předsedkyni zahrádkářů, za celoživotní práci pro obec 
a každoroční organizaci vzpomínkových oslav u pomníku T. 
G. Masaryka. Ocenění byli potěšeni i mírně dojati. 
 Poděkování patří všem dětem i pedagogům za recitační 
i hudební program. Konkrétně žákům 5. C - Mgr. Jana Syn-
ková (Chválím Tě, Země má, Travička, Škoda lásky), 5. B Mgr. 
Jana Kotasová: Klára Zátková, Veronika Měšťánková, Barbo-
ra Švejdová, Kateřina Švejdová, 5. E Mgr. Blanka Litov Černá: 
Vojtěch Šrámek, Marek Štědronský, Adam Vanoušek, Nela 
Trávníčková a 9. C Karolína Laštovková, která na violoncello 
zahrála Prelude Johannna Sebastiana Bacha.

Eva Danielová, Lucie Molínová

Z  újezdských Čarodějnic se pomalu 
stává tradice, která překračuje hrani-
ce naší městské části. Letos se jednalo 
již o 9. ročník, který proběhl, jak jinak 
než 30. dubna, na multifunkčním hři-
šti. Odpolední program patřil dětem, 
z nichž mnoho dora-
zilo v  masce. Volila se 
Miss Čarodějnice, opé-
kaly se buřty a  samozřej-
mě v  plamenech skončila 
i čarodějnice. 
 Navečer pak začal hudební 
program, v  rámci kterého vystou-
pily skupiny Boudaři z Újezda, rocko-
vá skupina Čedič a vyvrcholením veče-
ra bylo vystoupení skupiny Tři sestry. 
Neodmyslitelný ohňostroj byl krásnou 
tečkou na závěr večera.
 I  letos byl zájem diváků enormní. 
Odpoledního programu a  reje čaro-

dějnic se zúčastnilo na 350 dětí a do-
spělých. Večernímu programu bylo pří-
tomno cca 2200 diváku.
 Organizátory vydařených Čaroděj-
nic byly spolky Veselý Újezd a Maminy 
z  újezdské roviny. Kulturní akce byla 
organizována s podporou MČ Praha 21 

a paní starostky Kar-
ly Jakob Čechové
   Sponzorsky akci 
podpořily tito firmy: 

Peri, Hobst, Anahita, 
Kossuth, Zdeněk Novák, 

Minoda, Cirmon, FB Pet-
rol, Knihkupectví Újezd nad 

Lesy, Kožní ordinace Újezd nad Lesy. 
Všem, s  kým jsme spolupracovali, dě-
kujeme za podporu a spolupráci. 

Miroslav Bareš, 
Veselý Újezd



7

Do kauzy cvičiště vstoupí i magistrát
V minulém čísle ÚZ se objevila zpráva 
o tom, že Rada MČ Praha 21 dala újezd-
ským kynologům výpověď z pronájmu 
obecních pozemků, na nichž provozu-
jí své psí cvičiště. Protože tato zpráva 
vyvolala nebývalý ohlas a  „šuškandu“, 
rekapitulujeme základní obrysy sporu.
 Provoz a tím i hluk cvičistě za posled-
ní tři roky několikanásobně vzrostl, na 
úřad dorazilo několik stížností. Obec 
jakožto pronajímatel musí brát ohledy 
i  na občany, kteří v  okolí bydlí. Úplně 
stejně jako třeba majitel domu, na je-
hož nájemníky si stěžují sousedé.
 MČ Praha 21 se proto rozhodla do-
savadní téměř neomezenou dobu pro-
vozu kynologického areálu omezit. Pro 
představu – dnes je cvičiště otevřeno 
ve všední dny (po-pá) od 8 do 21 hod, 
o víkendech pak od 8 do 20 hod. Úřad 
navrhl tři všední dny v týdnu při stejné 
provozní době (8-21 hod.), víkend pak 
upravit na sobotní provoz od 9 do 16 
hod. Kynologové by nadále mohli pro-
vozovat komerční výcvik psů a  kromě 
času své aktivity nijak neomezovat. Na-
víc obec jako vstřícný krok navrhla také 

bonus v podobě nulového nájemného 
– s  tím, že kynologové budou o  poze-
mek pečovat.
 Obec se ale setkala ze strany ky-
nologů z  rázným odmítnutím. „Návrh 
našeho dodatku ke smlouvě byl pro-
střednictvím jejich advokátní kanceláře 
zamítnut a označen jako likvidační pro 
provoz kynologů,“ vysvětluje starostka 
Karla Jakob Čechová.
 Co kynologům vadí? „Omezení pro-
vozu bylo v tak velkém rozsahu, že by 
provozní hodiny nestačily k našim úče-
lům. Potřebujeme provádět individuál-
ní tréninky. Tedy to jsou tréninky, kdy 
je na place jen jediný psovod a  pes. 
Tyto tréninky nejsou hlučné. Jeden je-
diný pes na place přece nemůže až tak 
obtěžovat. To jich tam víc projde oko-
lo, když venčí občané své pejsky,“ říká 
Alena Brettschneiderová, předsedkyně 
újezdských kynologů. Navíc prý doda-
tek obsahoval i omezení, které nejsou 
v  souladu s  předpisy Českého kynolo-
gického svazu. „Bylo by to pro nás likvi-
dační, a to velmi rychle,“ uzavírá Brett-
schneiderová.

 Na neochotu jednat a  neústupnost 
tak obec reagovala výpovědí. Mezitím 
se ovšem kauza posunula dál. Třetím 
účastníkem jednání musí být také praž-
ský magistrát. Část oplocení cvičiště 
totiž zasahuje na sousední pozemek, 
který nebyl součástí pronájmu. Tento 
pozemek patří přímo magistrátu.
 „Dnes je kynology užíván bez jaké-
hokoliv smluvního vztahu a navíc v roz-
poru s  územním plánem. Musíme se 
tedy vrátit hodně do minulosti, aby tyto 
záležitosti nezatěžovaly náš případný 
budoucí smluvní vztah,“ říká starostka.
 Zmíněný pozemek těsně přiléhající 
ke hrázi rybníka je paradoxně v katas-
tru vedený jako lesní – byť tam dnes 
roste tráva. „Pokud by lesní pozemek 
byl v minulosti využit v souladu s územ-
ním plánem, možná bychom se do této 
situace nemuseli vůbec dostat, protože 
by lesní plocha pomohla více izolovat 
obytnou zástavbu od stále narůstající-
ho zdroje hluku, kterým provoz kynolo-
gického střediska beze sporu je,“ dopl-
ňuje starostka Karla Jakob Čechová.

B. Hruška

Vážení občané, srdečně vás zveme na

16. zasedání zastupitelstva MČ Praha 21,
které se uskuteční 12. 06. 2017  

od 16:00 hod v Divadelním sále MZŠ.

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

srdečně zváni.

OMLUVA
V minulém čísle ÚZ došlo k nepříjemné chybě 

v popisce k výřezu mapy na str. 9. Druhá a třetí věta 
měla znít takto: „V levé dolní části je zakreslen upra-
vený tok Běchovického potoka. Modré čerchované 

čáry v ulicích jsou hlavní vodovodní řady.“ Čtenářům 
se omlouvám a za upozornění děkuji P. Duchkovi.

B. Hruška, šéfredaktor

Na redakční e-mail dorazilo několik dotazů k dění 
v obci, které ÚZ využil jako podněty při přípravě 

článků. Protože některé dotazy nevyžadují dlouhé 
zpracování, startujeme po vzoru okolních obcí rubri-
ku, kde pro vás bude ÚZ zjišťovat odpovědi. Neano-
nymní a věcně formulované dotazy můžete zasílat 

na redakce@praha21.cz. 

(red)

PTÁTE SE? ODPOVÍDÁME
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TÉMA

Co Újezďák, to živnostník

Sedm hostinských, pět 
řezníků a uzenářů, tři trafi-
kanti, dva stavitelé a jediná 
továrna – na obrábění dře-
va a  výrobu knoflíků. Do-
hromady patnáct různých 
obchodů a  47 živnostníků. 
Tak vypadal Újezd v  roce 
1930 – alespoň podle čísel, 
která doputovala na minis-
terstvo financí během sčí-
tání lidu v tehdejším Československu.
 Za těch téměř devadesát let se 
Újezd dramaticky proměnil, mimo ji-
né má nyní šestkrát více obyvatel než 
tehdy. Možná překvapivé ale je, že co 
do nabízených služeb mnohé zůstává.  
Když se budeme držet úvodního výčtu 
– hostinských je dnes dvakrát více (po-
kud budeme počítat podniky, kde lze 
dostat také něco k  snědku). Skutečné 
řeznictví je jediné, na Blatově. Na dru-
hou stranu balené maso je k  dostání 
i v supermarketech. Také trafika je jedi-
ná, i tady ale platí, že noviny lze sehnat 
i v supermarketech nebo na benzínové 
pumpě. Ta mimochodem stávala na 
Blatově již za první republiky, dokon-
ce na stejném místě. Zatímco tehdy 
ale šlo o  jediný stojan u  silnice, dnes 
velkou čerpací stanici obklopuje nové 
blatovské centrum, kde je největší kon-
centrace obchodů v Újezdě – od velké 
diskontní prodejny až po květinářství 
nebo lahůdky.
 A jak je to se samotnými živnostmi? 
Na první pohled jde o  závratné číslo. 
V Praze 21 je registrováno 9285 živno-
stenských oprávnění. Vzhledem k  po-
čtu obyvatel naší městské části, který 
dosahuje 11 tisíc, by se tak s  trochou 
nadsázky dalo říct, že co Újezďák, to 
živnostník. Navíc nejde jen o  živnosti. 
Dalších pět tisíc je podnikatelů z  řad 
fyzických osob.  Čistě teoreticky by 
tak měl mít každý druhý Újezďák ještě 
svou firmu.

STATISTIKA KLAME
Jenže jak už to tak se statistikami bývá, 
zdání klame. Předně je třeba si uvědo-
mit, že zdaleka ne každý obyvatel s tr-
valým pobytem v  Praze 21 vykonává 
pracovní činnost, která by s naší měst-

skou částí byla nějak spo-
jena. Zatímco za první re-
publiky bylo zmiňovaných 
47 živnostníků opravdu 
obecních, dnes je to často 
jen papírové sídlo v Újezdě. 
Slovo papírové je třeba při-
tom brát doslova.
    „V našem správním ob-
vodu je několik fiktivních 
adres, kde jsou stovky ba 

dokonce přes tisíc podnikatelů, kteří 
jsou téměř nezastižitelní a  nedohle-
datelní, což komplikuje vést jakékoliv 
správní řízení a  kontakt s  podnikateli. 
Na těchto několika adresách se vy-
měnilo již přes pět tisíc podnikatelů,“ 
líčí Jaroslav Musil, samostatný referent 
živnostenského odboru Úřadu MČ Pra-
ha 21. 
 Rekordmanem je jistý dům v  Poli-
čanské ulici na Blatově, kde má sídlo 
182 firem. Soudě podle předmětu pod-
nikání a  názvů se zabývají namátkou 
českým sklem, hudební produkcí, fi-
nancemi, tuningem aut, architekturou, 
dovozem ryb, stavebnictvím, zahrad-
nictvím a mnohým dalším. Reálně jde 
ale o firmy, které jsou na újezdské ad-
rese jen dobře „zaparkované“. A  zřej-
mě jen majitel nemovitosti ví, proč ve 

svém domě nechává papírově podni-
kat zástupy podnikatelů, které pravdě-
podobně nikdy ani neviděl. 

OBCHODNÍCI S ADRESAMI
„V Praze jsou další adresy tohoto typu 
a jedná se o velmi výnosný byznys. Ty-
to obchodníci s fiktivními adresami vy-
užívají mezer v zákoně a velmi zatěžují 
státní správu,“ vysvětluje Musil. Nejde 
jen o registraci dalších a dalších firem.  
Pokud podnikatel přestane „prona-
jímateli“ platit, ten se obrátí na státní 
správu a chce, aby ho vyhledala a zru-
šila mu živnostenské oprávnění. 
 Dobrou zprávou naopak je, že živ-
nostenský úřad pro ty, co v  Újezdě 
skutečně žijí a  podnikají, poskytuje 
po propojení elektronických registrů 
úřadů státní správy téměř kompletní 
servis. Zatímco dříve bylo nutné úřady 
obíhat, dnes je možné mnohé vyřešit 
prostřednictvím vyplnění elektronic-
kého formuláře. „Digitalizace státní 
správy funguje, data jsou při zakládání 
živnosti a ohlášení změn odesílána na 
Českou správu sociálního zabezpeče-
ní, Úřady práce, zdravotní pojišťovny 
a Finanční úřad,“ vysvětluje Musil. Sa-
mozřejmě za podmínky, že s  tím sou-
hlasí.
 Podnikání a  vedení živnosti nikdy 
nebylo lehké. Stát průběžně mění pra-
vidla, vznikají nové povinnosti spojené 
s byrokracií. O to větší dík patří všem, 
kteří svým umem a dovedností přispí-
vají k  tomu, že Újezd je právě díky je-
jich obchůdku či nabízeným službám 
o něco příjemnější místo k životu.

Blahoslav Hruška

V Praze 21 je téměř deset tisíc živností a pět tisíc podnikatelů. 
Jen málo z nich v naší městské části ale skutečně vyvíjí čin-
nost.

Největší koncentraci obchodů najdeme 
na Blatově. 

Podnikatelé a živnostníci  
v MČ Praha 21

živnosti celkem 9285
živnosti koncesované 543

živnosti vázané 1024
živnosti řemeslné 1735

živnosti volné 5983
živnosti fyzické osoby 6708

živnosti právnické osoby 2577
živnosti cizinci 688

podnikatelé celkem 6572
podnikatelé fyzické osoby 5042

podnikatelé právnické osoby 1530
podnikatelé cizinci 647

Zdroj: MČ Praha 21
Údaje k 31. 12. 2016
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Újezd bych za nic nevyměnil

Hostinští se bojí 
klesající návštěvnosti

https://www.facebook.com
/psi.salon.Noblesse/
email: Noblesse2017@seznam.cz
mobil: 602 507 838
Pilovská 1578 (vchod z Brzické), 
Újezd nad Lesy

Nově otevřený 
PSÍ SALÓN

Péče o srst v značkové 
italské kosmetice 
Iv San Bernard.

Profesionální a pozitivní 
přístup zárukou! 

Ani velkých ani hodně 
zacuchaných psů 
se nebojíme!

V době, kdy držíte v rukou toto číslo zpra-
vodaje, již platí takzvaný protikuřácký 
zákon. Oslovili jsme proto majitele a pro-
vozovatele restaurací, o  nichž jsme v  ÚZ 
v  rámci seriálu Od západu na východ již 
psali nebo se psát chystáme. 
 Většina restauračních zařízení v Újezdě 
je původně zavedena jako kuřácká. To 
znamená, že v  průběhu svého působení 
se dříve nebo později a s větší nebo men-
ší spokojeností na nekuřácký provoz při-
pravovaly. Restaurace jako Stodola nebo 
Kollmanka se „držely“ do poslední chvíle, 
Café Útes má kuřáckou terasu a například 
Kebab & Pizza Julieta budou zavádět mož-
nost kouření vodní dýmky.

Pocházíte z Arménie, jak jste se do-
stal do Újezda?
To je dlouhá historie. Můj bratr ži-
je v  Česku již 25 let. Bydlí nedaleko, 
v Kounicích u Českého Brodu. Říkal mi, 
že tu je práce, a tak jsem se do Česka 
vypravil s rodinou a dvěmi dětmi. V lis-
topadu 2011 jsme dorazili do uprchlic-
kého tábora ve Vyšních Lhotách. Tam 
jsme prošli karanténou.
 Pak jsme se dostali do Zbýšova u Br-
na a ještě potom jsme pět let bydleli ve 
Stráži pod Ralskem, kde jsme si pořídili 
byt. Dcera ale chtěla jít do Prahy. Tak 
jsem se porozhlíželi po nějakém byd-
lení. Chvíli jsme bydleli na Rohožníku, 
nakonec zakotvili na Blatově. Bydlíme 
za Penny Marketem. Před čtyřmi lety 
jsem si otevřel dílnu. Teď už máme tr-
valý pobyt.

V Česku jste od počátku pracoval ja-
ko švec?
Kdepak, začátky byly těžké, pracoval 
jsem na stavbách. Ale kamarádi mi ří-
kali, proč si neotevřu opravnu, když 
jsem ševcovinu dělal i  v  Arménii. Půj-
čil jsem si tedy peníze, pořídil si živno-

stenský list a  začal podnikat. A  vrátil 
jsem se i k hudbě. Hraju v arabské ka-
pele Annas Ekvator na klávesy. 

Jak se vám tu žije?
Práce tu není tolik, kolik bych ji měl tře-
ba v centru Prahy. Já si tady ale zvykl. 
Odsud bych odcházet nechtěl, neměnil 
bych. Je tady klid, je tu pošta, banko-
mat, všechno, co potřebuji. 

Setkal jste se někdy s tím, že by se 
na vás někdo díval skrz prsty, proto-
že jste cizinec. 
Podívejte, lidé jsou dobří i  špatní. Ale 
tady jsem se s ničím takovým nesetkal. 
Hodně lidí tady znám, i  na úřadě. Zá-
kazníci jsou milí. Šicí stroj, který tu vi-
díte, je značka Adler, rok výroby 1945. 
Ten jsme třeba dostal od pana Kronďá-
ka, který na Blatově vyráběl historické 
zbraně. 

Byl jste se někdy za těch patnáct let, 
co v Česku žijete, podívat doma v Ar-
ménii?
Já ne, ale manželka, děti a  vnuci ano. 
Moje maminka byla za námi v  Česku. 

Vidět Arménii určitě chci. Pár krajanů 
tu ale je. Dokonce přímo na Blatově.

Máte nějaký sen, který byste si chtěl 
splnit?
Ano, rád bych koupil starší dům, opra-
vil ho a přenechal ho dětem. Nic jiného 
nechci. 

Blahoslav Hruška

V  jeho krámku u konečné autobusů na Rohožníku se dve-
ře netrhnou. Umí opravit boty, kabelky i  přečalounit křes-
lo. O  tom, jak se dostal do naší městské části a  co se mu 
v Újezdě líbí, si ÚZ povídal s arménským ševcem Hakobem 
Nersisyanem.

 Jednotný názor na tento zákon 
v  rovině obecné mají ale všichni 
hostinští:  jde o jejich vlastní, popří-
padě pronajaté majetky nebo inves-
tice a oni proto chtějí mít možnost 
s nimi zacházet tak, jak sami cítí, že 
by bylo pro podnikání nejvhodnější. 
 Protikuřácký zákon ale není tím 
hlavním, co hostinské trápí. Majite-
lé a  provozovatelé restaurací mají 
obavu z klesajícího počtu návštěvní-
ků, který se zdá dlouhodobý, a který 
naznačuje, že lidé zůstávají více do-
ma, než aby chodili do společnosti.

Pavel Moudrý

INZERCE



CO SE CHYSTÁ

Škvorecká obora je oblíbeným výletním cílem mno-
ha obyvatel Újezda i okolních obcí. Před pěti lety 
vznikla v přírodním parku naučná stezka. A v prů-
běhu června se k ní přidá ještě jedna – včelí. Začí-

ná nedaleko úvalského nádraží, prochází kolem rybníka 
Fabrák a poté, co překoná silnici č. 12, pokračuje údolím 
řeky Výmoly. Konec je u stanice MHD na Rohožníku.
 Naučná stezka je dlouhá celkem 4,5 km a najdete na 
ní dohromady deset stanovišť. Každé je osazené naučnou 
tabulí, která odhaluje tajemství života včel, přibližuje jejich 
chov a přináší informace o všech produktech, které vče-
lařením vznikají. A také o významu včel jako významných 
opylovačů. Autorem plnobarevných tabulí je Výzkumný 
ústav včelařský. Počítá se také s informačními letáky, kte-
ré budou obsahovat i zajímavý kvíz pro děti. Inspirací pro 
stezku propojující Úvaly s Újezdem byla včelařská naučná 
cesta v okolí Harrachova.
 Za vybudováním nové včelí stezky stojí újezdský včelař 
Jaroslav Šimůnek. Romantické údolí Škvorecké obory si 
nevybral náhodou. „Mám tak osmnáct včelstev,“ vysvět-
luje chovatel. A proč se rozhodl zrovna pro stezku? „Chtěl 
jsem přiblížit lidem tradici včelařství, a to nejen informač-
ními tabulemi. Na jedné ze zastávek bychom rádi vybudo-
vali takzvanou včelí postel,“ pokračuje Šimůnek. Jde o po-
dlouhlý úl, na němž lze ležet a přijímat tak blahodárnou 
energii a teplo, které včelstvo vyzařuje.
 Pan Šimůnek připravil i další překvapení – třeba úl vy-
budovaný v obřím smrkovém kmenu. Nebo čmelník, kde 
žije společenstvo čmeláků, dalších nezastupitelných opy-
lovačů, kteří napomáhají květinám kvést a ovocným stro-
mům plodit.
 Zhruba v polovině června chystá Jaroslav Šimůnek me-
dování ve Škvorecké oboře. Budete si moci zatočit klikou 
ručního medometu a ochutnat med. 
 Více informací o stezce naleznete na www.vceli-stez-
ka.cz.

(red) 

Včelí stezka
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HISTORIE

Kostely bývají častou dominan-
tou středočeských vesnic. Ten, 
který stojí na návrší naproti 
někdejšímu pivovaru ve Škvor-

ci, má přeci jednu zvláštnost – na rozdíl 
od mnohem častějších katolických sva-
tostánků, jde o kostel protestantský.
 Zdejší evangelíci mají v  kraji dlou-
hou, více než čtyři staletí trvající tradi-
ci. Škvorecké panství zakoupil v  roce 
1532 evangelický šlechtický rod pánů 
ze Smiřic. Písemná zmínka o  zdejším 
evangelickém sboru pochá-
zí z  roku 1613. Žil v  duchu 
kalvínského reformního vy-
znání. Nevíme, jak přesně 
vypadaly prostory, kde se 
věřící scházeli. Nicméně se 
v tehdejším kostele v kalvín-
ském duchu nezvonilo, chy-
běla tu výzdoba i křtitelnice, 
vysluhovalo se pod obojím, 
ovšem jen místním lidem, ne 
přespolním.
 Po bitvě na Bílé hoře zís-
kal konfiskát po Smiřických 
kníže Karel z  Lichtenštejnu 
a kostel předal katolické církvi. Teprve 
po vydání tolerančního patentu roku 
1781 vzniká ve Kšelích na Českobrod-
sku první obnovený reformovaný sbor, 
kam se mohli hlásit také evangelíci ze 
Škvorce a okolí. Přestože jich přibýva-
lo, až roku 1884 vznikla v  samotném 
Škvorci kazatelská stanice, a to v domě 
Václava Řepky.
 Nedlouho poté se již uvažovalo o vý-
stavbě nového kostela. Základní ká-
men ke stavbě byl položen 12. června 
1892 a  první bohoslužba se v  dokon-
čeném kostele konala jedenáct měsíců 
poté. Stavba byla provedena v  tehdy 
módním pseudogotickém slohu s půl-
válcovou apsidou a  hranolovou věží 
v  západním průčelí. Podle dochova-
ných stavebních plánů měl být kostel 
původně mnohem barevnější, zdobe-
ný lizénami. V  roce 1907 byla naproti 
kostelu dokončena také fara.
 Velké finanční náklady na stavbu 
kostela a  fary, ale především značná 
rozptýlenost sboru způsobily, že až do 
vzniku samostatné Československé re-
publiky sbor živořil a nezvětšoval se. 
  Éra největšího rozkvětu nastala po 
vzniku samostatného Československa, 
kdy věřící opouštěli katolickou církev 
zatíženou vzpomínkami na Rakous-

ko-Uhersko. Kromě 
nově vzniklé Církve 
československé (od 
roku 1971 Církve čes-
koslovenské husitské) 
se lidé přehlašovali 
také k  evangelíkům. 

Škvorecký sbor získal přes 300 nových 
věřících, v kazatelské stanici Běchovice 
se přihlásilo více než 250 nových členů. 
 Zajímavá situace vznikla v  Újezdě 
nad Lesy. Hlavní agitaci zde vedla te-
prve šestnáctiletá Františka Říhová, 
která musela již jako děvče snášet růz-
ná příkoří pro svou evangelickou víru. 
Škvorecký sbor, který se rozkládal na 
území čtyř okresů, se rozrostl na více 
než 700 duší. Pro tehdejšího faráře Ja-
roslava Myšku to byl velký úkol. Konal 
pravidelné bohoslužby v kostele (těch 
se zúčastňovalo přes 100 lidí) i  kaza-
telských stanicích, pravidelně vyučoval 
náboženství na 10-15 školách. 
 První velké potíže vznikly po okupa-
ci Němci, kteří zakazovali konání bo-
hoslužeb na školách. Přestože někteří 
členové byli zatčeni a mnoho mladých 
lidí deportováno na nucené práce, sbo-
rový život se prohloubil. Ne nadlouho. 
Po únoru 1948 přinášela vědecky ří-
zená ateistická výchova na školách 
i  vládnoucí ideologie materialistické-
ho komunismu rozpad náboženského 
života. Na školách se rušilo vyučování 
náboženství, lidé, kteří chodili na bo-
hoslužby, byli v zaměstnání šikanováni. 
Zanikly kazatelské stanice v Dubči, Bě-
chovicích i Mukařově. Újezdští evange-

líci se scházeli v domě Josefa Schmidta, 
kde se bohoslužby konaly i za německé 
okupace. 
 Dnes škvorecký sbor čítá 140 členů. 
Nemá vlastního faráře, je administro-
ván farářkou Elen Plzákovou z  Prahy-
-Jarova, která slouží bohoslužby také 
každou třetí sobotu v  měsíci v  Újezd-
ském muzeu v Polyfunkčním domě.
 Samotný škvorecký kostelík všech-
na obtížná léta přestál a slouží věřícím 
dále. Prošel několika rekonstrukce-
mi, z  nichž ta nejzásadnější proběhla 
s  obětavým přispěním členů škvorec-
kého sboru v roce 2003. Malebný kos-
telík v kopci tak stále zůstává duchov-
ním centrem pro celé široké okolí.

Blahoslav Hruška
s využitím historie sboru, kterou 

sepsal Miloš Schmidt a Soňa Pilná

Evangelický svatostánek, který navštěvují také věřící z Újezda, slaví 125 let vzniku.
Výročí kostela ve Škvorci

U  příležitosti 125. výročí evan-
gelického kostela ve Škvorci 
proběhnou sváteční bohoslužby 
dne 11. června 2017 v 9: 30 hod. 
a 18. června 2017 v 17 hod., kdy 
se také bude konat slavnostní 
koncert komorního pěveckého 
sboru Christi.
 Pro návštěvníky je po boho-
službách a  přestávce s  malým 
občerstvením připraven pro-
gram pro děti, krátká připomínka 
historie sboru, promítnutí foto-
grafií ze života sboru a nastínění 
jeho budoucnosti.
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KULTURA

Máte velmi dobrou práci, kde o  vás 
nechtějí přijít, ale příliš si vaší práce ne-
váží. Fajn lidi okolo sebe, kteří vás mají 
rádi, ale přece vás to netěší. Neuspoko-
juje. Není pádný důvod proč v  takové 
práci pokračovat. Nemá žádný valný 
význam. Nic hlubšího.
 A  pokud dáte podnět pro nějaké 
zlepšení, dostanete za uši tak, že to 
příště nikoho ani nenapadne. Po něko-
lika letech praxe, zkušeností a dosaže-
ných viditelných výsledků, vám začne 
radit, diktovat a …šéfovat slečna právě 
vyšlá ze školy. A když se to tak všechno 
sejde, začne člověku vrtat hlavou proč 
v tom vlastně má pokračovat.
 A  tu se naťukne to, tu něco jiného, 
k tomu se kousek přidá a jinde ubere. 
A nakonec vznikne myšlenka, která se 
nechá nějakou dobu zrát a na svět se 
vyklube v  úplně jiné podobě, ale o  to 
krásnější. Znovuobnovení galerie Zele-
ný Dům.
 Jistě si pamatujete, že před nějakými 
deseti lety galerie v Újezdě byla a mno-
ho z vás ji rádo navštěvovalo a rádo na 
ni vzpomíná. Na krásné výstavy, pove-
dené vernisáže a dvě skvělé dámy, kte-
ré galerii vedly.
 Naprosto mě myšlenka na galerii nad- 
chla. Miluji výtvarné umění a  od mala 
se pohybuji mezi tatínkem, který malu-
je, liduškou, kde jsem měla štěstí na vý-
borné učitele (na základní škole mě učil 
akademický malíř Ivan Špirk) a mamin-
kou, která miluje krásné a kvalitní užité 
umění, jímž se doma ráda obklopuje.
 Ve Francii jsem se zamilovala do ma-
lých café galerií, které jsou v  každém 
i  sebemenším městečku. Jsou to krás-
né elegantní kavárny s úžasnými zákus-
ky, pohodovou muzikou a  výbornými 

místními umělci. A to nejen obrazy, ale 
i keramika, různé dekorační předměty 
a interiérové doplňky. Vždy ovšem kva-
litní ruční práce. 
 Myšlenka na nový projekt byla na 
světě. Začalo se rekonstruovat, přesta-
vovat a vybavovat. A protože nenechá-
vám nic náhodě, udělala jsem si baris-
tický kurz u naší mistryně Petry Veselé. 
Samotnou kávu jsme s  mužem, který 
všechno absolvoval se mnou a byl můj 
největší rádce a podporovatel, vybírali 
nejméně tři měsíce.
 Další oříšek byly zákusky. Ne všech-
no mi chutná a  jen tak s něčím se ne-
spokojím. Nejhorší je, když něco sním 
a  pálí mě jazyk, nebo svědí patro. To 
bezpečně vím, že jídlo obsahovalo 
barviva, ochucovadla nebo ztužovače. 
A touto cestou jsem určitě jít nechtěla. 
Proto jsme hledali až jsme našli doda-
vatele surovin, kteří zásobují ty nejlepší 
hotely a  cukrárny. Nabízí opravdu to 
nejlepší. A já se proškolila u skvělé cuk-
rářky, se kterou jsme udělali většinu re-
ceptur na míru.
 Horkou čokoládu a  lanýžový dort 
například dělám z brazilské čokolády. 
A můžete si být jistí, že je opravdu bra-
zilská, protože majitelé této značky mají 
po celém světě svoje vlastní plantáže. 
A každý druh má svoji nezaměnitelnou 
chuť. Nechci konkurovat cukrárnám, 
ale ke kvalitnímu umění chci podávat 
i  ty nejlepší zákusky, výbornou kávu 
a skvělé italské víno, což si u mě získává 
pravidelné návštěvníky.
 Máme přichystanou letní zahrádku, 
která již byla několikrát otevřená, ale 
vždy nám to pokazila zima, sníh a nebo 
déšť. Jakmile se bude dát v klidu sedět 
venku, přijdou vám jistě k chuti i nově 

připravované poháry z  domácí zmrzli-
ny. Těšit se tak můžete na smetanové, 
ovocné, nebo zeleninové poháry. Dou-
fám, že budou stejně vyhlášené jako 
moje dortíky nebo vafle se zakysanou 
smetanou a jahodami.
 Věřte, že ani galerii nezanedbávám 
a do konce roku máme itinerář výstav 
plný. Nejbližší  chystaná výstava pana 
Vladimíra Mencla, úžasného českého 
krajináře, proběhne v červnu. Vernisáž 
je nachystaná na 7. 6. od 18:00 hodin. 
Po vzoru francouzských café galerií i já 
nabízím pár doplňků do interiéru. Mo-
mentálně je to řada ručně dělaných 
kovových  kousků, od velké nádherné 
lampy, přes vázu, svícny až po ptáčka, 
který celou řadu doplňuje. Můžete se 
pokochat napodobeninami starých 
rámů, do nichž se dají dát nejen malé 
obrázky, ale i  jakákoli fotka. Interiéru 
dodávají jistou sofistikovanost a tradici. 
A  pokud se zamilujete do obrazu, od-
nesete si ho domů i s certifikátem mojí 
galerie.
 To ovšem stále ještě není všechno! 
Už dvakrát v galerii proběhla přednáš-
ka a myslím velmi úspěšná. Samozřej-
mě v tom budeme pokračovat. A pokud 
se zadaří, bude i  promítání filmového 
klubu a koncert.
 Když si po sobě čtu, co jsem napsala, 
musím se zasmát. Opravdu už nemám 
pocit, že by to, co dělám, nemělo smysl. 
Není úžasnější pocit než když vám lidé 
při odchodu podají ruku a poděkují za 
krásný zážitek, za to, jak je strávený čas 
u  mě pohladil po duši a  jak jsem jim 
zpříjemnila den. Neměnila bych. A bu-
du se snažit, aby se vám u mě líbilo stá-
le víc.

Martina Schiffmannová

Jak jsem se stala galeristkou

Šípková Růženka v podání Balletiny
Újezdské Baletní studio Ba-
lletina v  květnu v  Divadle 
Horní Počernice úspěšně 
předvedlo absolventské 
představení Šípkové Rů-
ženky na hudbu Petra Iljiče 
Čajkovského. Choreografie 
romantického příběhu se 
ujala Kristýna Čerešňová, 
která studio vede.
Ve více než třiceti rolích 
princezen, sudiček, víl, ale 
i  myšek (a  kocoura) se ob-
jevily děti, které cvičí a tančí 

v Balletině, studiu, které se 
loni přestěhovalo z  Kláno-
vic do Újezda. Šikovného 
prince „zapůjčila“ Pražská 
taneční konzervatoř. Pře-
krásné kostýmy ušila Vladi-
míra Čerešňová, o scénu se 
postarala Monica Ereme-
eva. Velký dík za nápaditý 
balet patří nejen všem ta-
nečníkům, ale i  dospělým, 
kteří se na přípravě podíleli. 

(red)
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Výběr ze zapůjčených novinek 
ze skladu Městské knihovny 
v Praze. Tyto knihy jsou pro 
vás ve fondu naší knihovny 
na obale označeny žlutou 
značkou.

DĚTSKÁ LITERATURA
Bible pro malé detektivy 
  Lomová Lucie: Anča a Pepík zasahují - komiks
  Monroe Caleb: Doba ledová
  Rovira Pere: Hledej zvířata v ohrožení
  Dědeček Jiří: Jede jede klokan - básničky
  Štuka Ivo: Kde bloudí velbloudi
  Copeland Cynthia L.: Knížka proti nudě
  Lorencová Zdena: Měly myši školu
  Stanton Andy: Pan Guma a skřeti
  Rössler Ivan: Pat a Mat…a je to!
  Vít Arnošt: Proč asi chrti ocasem vrtí
  Rožnovská Lenka: Strašidýlko z aktovky
  PEYO: Šmoulové

PRO DOSPĚLÉ:
  Falconer Colin: Anastázie
  Diamant Anita: Bostoňanka
  Black Ethan: Brána do pekel
  Roberts Nora: Cesta za láskou
  Benková Jana: Čistá láska
  Lomax Eric: Koleje osudu
  Proulx Annie: Ostrovní zprávy
  North Freya: Tajnosti
  Nemat Marina: Vězeňkyně z Teheránu
  Vavřincová Fan: Vrah a srdcová dáma
  Frýbort Luděk: Z blízka i z daleka
  Poole Sara: Zrada Borgiů

Nové knihy

Kostel Povýšení sv. Kříže 
Lupenická 43

 Praha - Koloděje

18:00 - 18:45 Mše sv.

19:00 - 20:00 Koncert barokní hudby

20:00 - 20:30 Prohlídka interiéru kostela a zvonů

20:30 Uzavření kostela

20:35 - 21:30 Křesťanství, vztahy a sex
přednáška Jeronýma Klimeše

PROGRAM

Na konci dubna v knihovně opět proběhlo ve spolupráci s Ma-
sarykovou ZŠ pasování prvňáčků na čtenáře. Místo pana krále 
Knihoslava I., který byl raněn v boji, děti pasovala víla Lemurda 
Čarokrásná. Dětem byl Lemurdou předán čtenářský list, me-
daile a  zálož-
ka s  desaterem 
chování pro 
čtenáře. Děti od 
knihovny do-
staly čtenářské 
průkazy a  jako 
dárek roční po-
platek zdarma. 
Po skončení 
slavnostní ce-
remonie si děti 
prohlédly knihy 
v  dětském od-
dělení a  paní 
učitelky dohod-
ly pravidelné měsíční návštěvy knihovny.
 Děkujeme paní Lence Krupanské, pod jejímž vedením celá 
akce zdárně proběhla a která úžasně ztvárnila vílu Lemurdu Ča-
rokrásnou.

Pavla Jakubcová, Jitka Kašparová, 
knihovnice

Pasování prvňáčků
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Žáci a paní učitelky 4. tříd Masarykovy ZŠ 
vás zvou na výstavu „Toulky českou minulostí“.

Vernisáž výstavy se koná 21. 6. 2017  
od 17 hodin v Újezdském muzeu. 
Výstava potrvá do konce června.



OD ZÁPADU NA VÝCHOD

Pan Jan Šnitr žije v  Újezdě nad Lesy od časného 
dětství. Jako vyučený pekař provozoval řemeslo 
v letech 1994 - 1996 v německém Würzburgu. Po 
návratu do Česka pracoval jako číšník v restaura-

cích v centru Prahy a pozoroval, jak funguje taková restau-
race, na čem záleží, co je nutné znát.
 „Když mohu pracovat pro jiné a přinášet jim zisk, tak 
proč ne pro sebe?“ položil si otázku na počátku tisíciletí. 
Tento hnací motor jej přivedl k tomu, že v roce 2003 ote-
vřel v sousedních Úvalech Orange Bar. Později vybudoval 
i koktejlový bar na úvalském koupališti a v roce 2012 jej 
oslovil fotbalový klub Újezd nad Lesy s nabídkou, aby pře-
vzal vedení Restaurace Na Hřišti.
 „To byla nová výzva,“ přiznává pan Šnitr, „nejsem ku-
chař, ale barman a  takováto hospoda má i  jiný význam, 
než jen občerstvení. Lidi se zde setkávají, mluví o fotba-
le, sportu, chodí se dívat na zápasy, restaurace funguje 
i trochu jako klubovna a také jako zázemí pro společen-
ské aktivity a amatérské sportování. Proto jsme se spojili 

s  kuchařem, panem Polákem (bývalým provozovatelem 
koupaliště v Úvalech) a rozdělili si práci tak, že on má zod-
povědnost za kuchyni a já za bar. S tím jsme se do toho 
pustili a tak nám to funguje dodnes.“
 Úpravy, které noví provozovatelé provedli, byly spíše 
menšího charakteru. Instalovali krbová kamna, základ 
příjemného posezení v chladnějších měsících, a pro teplé 
večery zase postavili venkovní gril a  udírnu. V  klubovně 
je také velká televize pro sledování sportovních přenosů. 
„Restaurace tohoto typu se provozuje jako sezónní,“ ří-
ká pan Šnitr, „proto se snažíme využít období od jara do 
podzimu maximálně. Grilujeme, máme k dispozici velkou 
zahrádku, dětské hřiště, spoluorganizujeme, respektive 
zásobujeme akce pro spolky jako je 3 pro zdraví, Rarášek, 
podílíme se na Dnu země pro úřad naší městské části 
a podobně. V pátek bývá ochutnávka piv, nabízíme pro-
dukci menších pivovarů, v nabídce je i zelené pivo.“
 „Naše ambice je udržet u stadionu a  jeho zázemí lidi, 
kteří mají zájem o sport, zábavu, společenské vyžití. Naše 
kuchyně je proto střízlivá, vaříme hotová jídla, čtyři až pět 
denně, k tomu jednu polévku a 4 – 5 minutek. Čepujeme 
Staropramen. Suroviny kupujeme od místních dodavate-
lů a  denně, včetně víkendů, navíc rozvážíme obědy jed-
notlivcům i firmám do okolních obcí,“ pokračuje pan Šnitr. 
Jídelní lístek na celý týden a připravované akce najdete na 
FB Restaurace Na Hřišti Újezd nad Lesy.
 Restaurace Na Hřišti je u  fotbalového stadionu, kde 
místní A tým hraje Pražský přebor a na jaře začal nastu-
povat v jeho brance exsparťanský Jaromír Blažek. Branka-
ře navíc trénuje slavný Ivo Viktor, jehož dcera s rodinou 
v  Újezdu také bydlí (a  shodou okolností jsme sousedi – 
pozn. autora).

HOSPODSKÉ KVÍZY
Zázemí restaurace umožňuje organizovat zábavní a spo-
lečenské pořady. „Vystupuje u nás hlavně místní hudební 
skupina Boudaři, pořádáme zabíjačkové hody a úspěšně 
se rozvíjejí tzv. hospodské kvízy, kdy soutěží celé týmy ve 
vědomostních otázkách. Do soutěže se stále hlásí nové 
týmy. Pochopitelně se tady rivalita nabízí na prvním mís-

tě, a tak mezi sebou zápolí týmy z Újezdu a z Úval. S úval-
skými navíc vždy přijíždějí i fanoušci, takže sál restaurace 
bývá mnohdy zcela zaplněn,“ usmívá se pan Šnitr.
  „Na hřišti, které přiléhá k tomu fotbalovému, vystupují 
hudební skupiny a Restaurace Na Hřišti zajišťuje komplet-
ní catering pro tyto akce,“ vysvětluje pan Šnitr. „Z těch nej-
známějších mohu jmenovat hudební skupiny Děda Mlá-
dek Ilegal Band, Walda Gang, Katapult nebo Žlutej pes, 
které zahrály hlavně díky spolku Veselý Ujezd a ve spolu-
práci s firmou Uzeniny Novák a dalšími subjekty. A letos 
u nás vystupovaly Tři sestry.“ 
 „Naše restaurace má sloužit pohodě lidí, jako středisko 
pro příznivce fotbalu a sportu vůbec, ale i  jako centrum 
pro společenské akce nebo jako zastávka na občerstvení 
pro víkendové cyklisty a chodce. To je naše filosofie, to-
mu podřizujeme provoz, nabídku, chování personálu. Ná-
vštěvníci se zde mají cítit pohodlně a uvolněně,“ uzavírá 
pan Jan Šnitr.

Pavel Moudrý,
člen redakční rady

Na Hřišti 
Čentická 1470

wwww.restauraceujezd.cz
tel. +420 602 559 500 (rezervace)

tel. +420 774 041 006, +420 721 369 829 (rozvoz)
Parkování: ano

Otevírací doba: Po-Ne 11-22 hod. (jen v sezoně)

Pohoda a zábava na čerstvém vzduchu
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Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), 

smluvní dokumentace, insolvence, rodinné 
právo (rozvody, jmění manželů, děti). 

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu 

INZERCE



DDM

15



LISTÁRNA

Listárna
LES PŘÁTELSKÝ K DIVOČÁKŮM

Možná jste si také všimli čerstvé 
těžby v  lese u  školy u  Staro-
klánovické ulice. Pokácené 

jednotlivé stromy, všechny větve vzor-
ně uklizené, pročištěný les, radost se 
podívat.
 O to větší je kontrast když přejdete 
silnici a podíváte se do lesa u Hodkov-

ské ulice. Neprostupná mlází a kolem 
nich hluboké brázdy vyryté od divo-
kých prasat. A když už se mlází proře-
že, tak větve zůstanou, takže prasata 
mají jen o to lepší úkryt.
 A  proč se ty dvě části lesa tak liší? 
Protože les u  školy patří Lesům hlav-
ního města Prahy a  les u  Hodkovské 
Lesům ČR, jejichž hlavním cílem je zisk 

z těžby. Je to nutné i na území hlavního 
města? Neměl by Klánovický les sloužit 
spíše k rekreaci než k pěstování dřeva? 
Že to jde i jinak, vidíme u školy.
 A nebylo by možné alespoň na kraji 
lesa a podél hlavních cest udržovat po-
rost přehledný, abychom se nemuseli 
do lesa bát?

Jitka Carbolová

UVÁDÍME NA PRAVOU MÍRU

V minulém ÚZ mě zaujal příspěvek Z. Kazdové, kde ob-
hajuje své vulgarismy vůči mé osobě a  vzpomíná na 
praktiky STB. Škoda, že zapomněla dodat, že mi vyhro-

žovala fyzickou inzultací a dokonce zabitím. Což právě činila jí 
zmiňovaná STB vůči svým oponentům.  Co na takové jednání 
říci? Snad jen, že Z. Kazdová se nachází v extrémní psychické 
nepohodě, kterou si ventiluje na každém, kdo bezvýhradně 
nesouhlasí s její činností. Právě jako v minulosti STB. Zatím 
ale naštěstí zůstalo pouze u vyhrožování a vulgarit, které se 
její spolupracovník P. Mach snažil bagatelizovat, když eufe-
misticky psal: „Jaké zoufalství musí vyprovokovat ženu, která 
s odvahou a silou nese svou odestátou bolest, k neuvážené-
mu výkřiku!“  Nicméně lživými obviněními, které pí. Kazdová 

uvedla ve svém článku, jakož i nebezpečným vyhrožováním, 
se bude zabývat přestupková komise.
 Dále mě zaujalo Stanovisko Rady MČ ke kynologickému 
cvičišti, kde se píše, že právě výpověď umožní situaci kom-
plexně řešit. Zajímavé tak bude, jak se nyní Rada vypořádá 
s požadavkem občanů z Veřejného fóra, kteří jako nejdůleži-
tější problém v Újezdě vidí, aby cvičiště zůstalo zachováno. 
 Cesta, jak tento požadavek nesplnit, se ale možná rýsuje. 
Jak jsme se mohli dočíst, finální pořadí problémů bude sta-
noveno nezávislým ověřovacím průzkumem. Tak jen doufej-
me, že tento „průzkum“ neodsune požadavek občanů až na 
samé dno. Nebylo by to poprvé, neboť nikde se napíše, kdo 
bude „nezávislá průzkum“ dělat a vyhodnocovat. 

J. Lameš

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Co tady lžete, řekl p. Roušar panu Růžičkovi veřejně na 
zasedání zastupitelstva. Přesně to samé si zaslouží p. 
Mach (OÚ) za svá slova v minulém ÚZ.
 Já ani p. Lameš jsme na výstavě v muzeu „nešli po žád-
né krvi tradiční oběti (Kazdová) hlava-nehlava, natož jako 
smečka“. Tou je navíc skupina, nikoliv dva.
 Při zahájení výstavy jsme stáli tiše u dveří. Poté šli k vit-
rínám v přední místnosti, pak v zadní. Do řeči se s námi 
sami dali postupně p. Hartman s paní, p. Roušar a nako-
nec p. Kazdová (všichni „smečka“ z OÚ). Zeptali jsme se 
například, proč je ve vitríně najednou nadpis „Založení 
polního mokřadu v nivě potoka“, když grant je na „revi-
talizaci prameniště“ a kde je těch 1000 ks katalogu, které 
dle grantu měly na výstavě být? „Nebohá oběť“ toto v ÚZ 

popsala jako výměnu „zdvořilostních frází“. Nemlčela, 
neprchla. Naopak. Po  vulgárním „nas*at“ vyhrožovala 
fackou, zabitím a 3x řvala: „A ven!“ Byli jsme ale na veřej-
né půdě a tu politici z OÚ opravdu ještě nevlastní...
 Klamem je i uváděné plánování spolupráce (přiživení 
se) p. Macha a  spol. při pořádání koncertů Oka. Seděl 
jsem s ním krátce jen jednou, když v Oku vyšel kritický 
článek o ANO. Pochvalně mě plácal po zádech a stěžoval 
si na agresivní jednání p. Roušara a spol., tehdy v opozici. 
K získání důvěry vytáhl mobil a pochlubil se smskami od 
p. Roušara: „Domluvil jsem koalici a bez Duchka!!!“ Chtě-
lo se mi zvracet. Přede mnou seděl dvojitý agent! S me-
tálem a granty z radnice! Nezávidím (ač Oko nemá opět 
nic), protože vlezdopr*elka ze mě kvůli nim nebude.

Dopravní komise naší městské části 
by se měla přejmenovat na komi-
si cestování motorovými vozidly. 
V minulém čísle ÚZ jsme se totiž na 
stránce 4 mohli dočíst o  jejím pro-
jektu „Nové zastávky na Blatově“, 
kde úplně chybí informace, že místo 

plní především funkci pěší spojnice 
nákupního centra a  přilehlé obytné 
čtvrti.
 Mlčí se o  přechodu proto, že je 
odsunut mimo trasu, kudy lidé po-
třebují chodit? Ani cyklistika není 
zmíněna. Je cílem komise poslat sig-

nál, že cesta místních na nákup má 
být především automobilistickou či 
autobusovou atrakcí?
 Jakýsi přechod na plánku je, ov-
šem jinde, než je ho třeba. Je s ním 
stejná potíž jako při rekonstrukci tra-
tě Praha-Kolín s navrženým podcho-

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

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)
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SLOUPKY

dem. Úzké schodiště a  výtah. Jako 
by šlo o jen o spojení mezi protileh-
lými stranami stanice... Do situace 
se vložili aktivisté a sdružení vysvět-
lující investorovi, že jde také o pěší 
spojnici dvou městských částí, včet-
ně turistické značky a  cyklotrasy. 
Tenkrát jsme byli se svými požadav-

ky úspěšní.  Výsledkem dlouhých 
měsíců přetahování je dnešní dob-
ře fungující řešení podchodu.  Jak 
dopadne situace u  bistra Coral? 
Cestou, umožňující lepší řešení, by 
bylo cokoli z následujícího: semafor, 
ostrůvek, zjednosměrnění Račině-
veské, případně sloučení výjezdu 

z Penny a benzinové pumpy, umož-
ňující posun zastávky, která umís-
tění „klasického“ přechodu v místě, 
kudy dnes lidé běžně chodí, brání. 
Uvedené varianty by však zřejmě 
příliš preferovaly chodce, cyklisty, 
zdravý pohyb a zdravý způsob živo-
ta vůbec...

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

V  dubnu proběhlo mnoho významných akcí, dvě bych 
ráda vypíchla. Proběhlo veřejné fórum. Mile překvapila 
účast občanů a také atmosféra. Jen se opět prokázalo, 
že je to pěkná akce, která má svůj rub i  líc. Každý rok 
jsou nejvíc na fóru aktivní občané, kteří by rádi prosadili 
to své, co je pálí. Většinou se jim to povede. Jednou to 
bylo neslučování školek, potom skautská klubovna, Dru-
hanická ulice a výstavba dle stavebního povolení a letos 
třeba kynologické cvičiště. Každý rok se cyklicky opakuje 
P+R, obchvat a koupaliště. Nicméně je dobré s občany 
hovořit o tom, co by chtěli změnit a i my rádi tuto mož-
nost využíváme. 
 Bohužel u  některých letitých věcí nelze dohlédnout 
cíle. P+R paní starostka z  projednávání na magistrátu 

stáhla, protože na tom prý není koaliční shoda. A  tak 
práce, která měla vést k lepšímu parkování, přichází vni-
več. Kynologové dostali ze cvičiště od radních výpověď. 
Tak teď s napětím očekáváme, jak si s dvěma vítězný-
mi požadavky z  fóra rada poradí. Držme si palce, aby 
se aspoň něco z  veřejného fóra podařilo udělat. Další 
akcí, kterou bych ráda zmínila, byl zápis do první třídy. 
Šli jsme k zápisu již potřetí a musím říct, že se nám letos 
líbil nejvíc. Atmosféra, organizace, přítomní, vše na jed-
ničku. Bylo to milé a profesionální. První stupeň si drží 
svou laťku vysoko. Již spoustu let za tím vším stojí i paní 
zástupkyně Vacková. Jí patří za její práci pro školu velký 
dík. Psala bych i o dalších super akcích, ale nemám už 
prostor. Přeji vám krásný začátek léta.

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

10. června -   Toušická – u spořitelny

Do kontejnerů patří: starý nábytek, po-
hovky, gauče, koberce a  linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a  WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové předměty 
(např. staré bojlery).

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

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD)  ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká  1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická  1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická  1730 - 1750

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská  1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská  1830 - 1850

1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická  1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská  1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická  1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková  1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická  1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská  1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Praha 21 - trasa A Praha 21 - trasa B
úterý 6. června úterý 18. července
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Občané (fyzické osoby s  trvalým pobytem na území hl. m. 
Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA ode-
vzdat 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, de-
tergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy 
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňová-

ní plísní), zářivky a výbojky. Informace o celoročním svozu 
najdete na našich stránkách http://praha21.cz/informa-
ce/nebezpecny-odpad a  také v  informační brožuře „Sběr 
nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2017“, 
tuto brožuru najdete ve stojanu s letáky v přízemí vedle po-
datelny úřadu.

Martin Švejnoha, OŽPD

Oplocený pozemek na rohu ulic Svojšická a Novosibřin-
ská slouží k umístění kontejnerů na pouliční smetky 
a na bioodpad, který je využíván Úřadem městské části 
Praha 21 není určen jako skládka pro občany. Kontej-
nery jsou využívány na úklid obce zaměstnanci úřadu. 
Upozorňujeme vás, že odložením odpadu před tento 
pozemek se vystavujete nejen pokutě, ale také zdržuje-
te zaměstnance úřadu, kteří musí tento odpad uklidit, 
aby se na tento pozemek dostali. 

 Dále upozorňujeme, že pneumatiky můžete odevzdá-
vat pouze do sběrného dvora za poplatek. Navíc se nám 
bohužel k těmto nepříjemnostem objevují i případy 
demolování stanovišť a i kontejnerů na tříděný odpad. 
Prosíme vás, pokud uvidíte někoho zakládat jakoukoliv 
černou skládku či ničit kontejnery, stanoviště případně 
jiný majetek obce, okamžitě volejte Městskou policii.

 OŽPD

Ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí vyhlásilo  
dotační program pro vlastníky či 
stavebníky rodinných a bytových 
domů na využití srážkové vody 
v domácnostech i na zahradě. 
Žádosti jsou přijímány od 29. 5. 
2017 10:00 hod. elektronicky 
prostřednictvím internetových 
stránek www.dotacedestovka.cz. 

    Upozorňujeme občany, že pro-
gram akumulace srážkových vod pro 
zálivku zahrady je určen pouze pro lo-
kality zasažené akutním nedostatkem 
vody, do které správní obvod Praha 
21 nespadá. Ostatní dotační progra-
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Dotace na využití dešťové vody
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

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

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

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728230831 J. Vrbka

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

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

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální 

servis, vč. zajištění notářských a znaleckých služeb. 

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

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 
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Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

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

 
 

 
 

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat 

na 
Vernisáž 

 Vladimíra Mencla 
Obrazy 

 
Dne 07.06.2017 od 18,00 hod. 

 

  
 
Úvaly příjme POMOCNOU ÚČETNÍ 
 
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, znalost práce na PC, komunikativnost, 
aktivní přístup k práci, pečlivost a zodpovědnost, samostatnost. 
Výhodou znalost anglického jazyka.  
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, odpovídající finanční 
ohodnocení. Nástup možný ihned.  
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz 

Úvaly příjme POMOCNOU ÚČETNÍ

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, znalost práce na PC, 
komunikativnost, aktivní přístup k práci, pečlivost 
a zodpovědnost, samostatnost. Výhodou znalost 

anglického jazyka.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, odpovídající 

finanční ohodnocení. Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz
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Újezd očima dětí
Ve čtvrtek 18. 5. se konala vernisáž vý-
stavy „Újezd očima dětí“. Dětem a peda-
gogům byly za účast v soutěži předány 
poukázky do Romantiky na nákup vý-
tvarných potřeb. Z originálních nádher-
ných obrázků bude těžké vybírat dva-
náct, které budou reprezentovat Újezd 
nad Lesy v  připravované knize „Kraje 
očima dětí“, která vyjde v česko-anglic-
ké verzi v předvečer 100. výročí vzniku 

Československé republiky. Obrázku bu-
dou též použity ve spolupráci s Klubem 
českých turistů (KČT) na novou turis-
tickou vizitku a sběratelský pohled. Za 
spolupráci na instalaci děkuji Daniele 
Janoušové a jejímu synovi Radkovi.
 Na výstavě se podílely Mateřská ško-
la Sedmikráska, 1. MŠ Čentická a  Ma-
sarykova ZŠ s  těmito pedagogy: 2. D 
Jitka Tmějová, 3. C Tereza Piňosová, 3. 

D Hana Štěpánková, Malíři Daniela Ja-
noušová, 3. F Táňa Svobodová, 4. F Len-
ka Rejmonová, 5. A Václava Valentová, 
5. D, 5. E, 6. B, 6. C Karel Novák, 6. A, 
7. B Libuše Najmanová, 7. C, 9. A  Jana 
Kurková, 9. C Anna Kousalová, Andrea 
Klesová, Sofie Linková, Leona Skokán-
ková, Karina Gerbosová, Matilda Hro-
mádková, všechny z družiny Moniky 
Krannichové. Eva Danielová

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Úspěchy v soutěžích
Žáci naší školy se zúčastnili mezinárodní mate-
matické soutěže Pangea, která si dává za úkol 
propojit a  porovnat znalosti žáků a  studentů 
v různých zemích celého světa.
 V základním kole soutěžilo v celé České re-
publice 41 191 žáků od 4. do 9. tříd, z každého 
ročníku se mohlo dostat do finále 50 účastníků.
 Velká gratulace patří čtyřem žákům naší ško-
ly, kteří se do finále dostali. Tomáš Přinda z 5. 
ročníku byl v základním kole na 2. místě z cel-
kového počtu 8 376 všech žáků 5. tříd, David 
Štefka byl v základním kole dokonce na 1. mís-
tě ze 7 989 žáků 4. tříd (bohužel se však finále 
účastnit nemohl).
 Finále probíhalo v  nové budově Národního 
muzea a  patronem soutěže byla herečka Da-
na Morávková a architekt a herec David Vávra. 
Soutěž trvala celý den a  děti si její slavnostní 
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Plavecko – běžecký pohár vrcholí

V pořadí již sedmý díl letošní-
ho ročníku Plavecko-běžecké-
ho poháru hostila Praha 13. 
Tentokrát se plavecká část ko-
nala v bazénu Gymnázia Jaro-
slava Heyrovského a  násled-
ná běžecká část v parkové části sídliště 
Lužiny. Pro všechny účastníky byly tra-
dičně připraveny originální účastnické 
odznaky - přívěšky a nezbytné body do 
dlouhodobé soutěže. 
 V  tomto kole jsme opět dosáhli na 
stupně vítězů. Zasloužila se o to Anička 
Vosecká, která svým vynikajícím výko-
nem zdolala všechny plavkyně, které 
na startu stály před ní. Tímto výsled-
kem si rovněž potvrdila celkové prven-
ství v  celé pohárové sérii a  výraznou 
měrou přispěla rovněž k třetímu místu 
naší školy. Na další úžasné výsledky 
a závěrečné hodnocení v první desítce 
dosáhli Tomáš Jelen, Jáchym Burian, 
Matyáš Kebrt, Zuzana Pilná, Šarlota 
Minaříková, Marco Massa, Jirka Hájek 
a Gábina Nováková. Pochvalu zaslouží 

i všichni ostatní, kteří se závodů pravi-
delně účastnili. V  konkurenci více než 
třiceti pražských škol lze letošní zápo-
lení v této soutěži považovat za mimo-
řádně úspěšné. Poslední kolo se závě-
rečným vyhodnocením proběhne 16. 
6. v areálu Stromovky v Praze 7.
 Na počátku května se uskutečni-
la v  Praze 6 na stadionu na Kotlářce 
okresní a krajská kola Štafetového po-
háru pro žáky prvního stupně. Zápolilo 
se ve třech dílčích závodech, a  to na 
8×100 m v  podání žáků a  žákyň 1. až 
3. tříd, na stejné trati pro čtvrťáky a pá-
ťáky, a pak věkově smíšená štafeta na 
8×200 m. O pořadí rozhodoval součet 
časů. Souboje byly napínavé, děti si ne-
darovaly ani jediný metr a na tratích se 
odehrávala velká dramata. Odměnou 

za to jim bylo ocenění v podobě pohá-
rů, medailí, diplomů a  upomínkových 
náramků „Jsem atlet!“
 V  okresním kole jsme v  silné kon-
kurenci 32 pražských škol dosáhli na 
třetí bronzový stupínek a  postoupili 
jsme do kola krajského. V  tomto kole 
smíšená štafeta A dokonce vystoupala 
na stupeň stříbrný a to v konečném po-
řadí znamenalo, že jsme obsadili úžas-
né celkové 3. místo v  regionu Praha. 
Je nutné dodat, že vítězství si odnesly 
sportovní školy a jejich náskok před ná-
mi byl minimální. Oba závody se nesly 
v duchu příjemné sportovní atmosféry 
a ani počasí jsme si nemohli objednat 
lépe.Všichni odvedli kus obrovské prá-
ce a  nasbírali cenné zkušenosti, které 
určitě zúročí v příštích sportovních klá-
ních.

Radka Kohoutová

a  důstojnou atmosféru velmi 
užily. Ještě jednou dětem gratu-
lujeme za velmi pěkná umístění 
i  ve finále: Mikuláš Jandík - 5. 
místo, Tomáš Přinda - 15. místo 
a Dalibor Pirc - 29. místo.
 17. 5. 2017 se uskutečnilo 
okresní kolo Pythagoriády pro 
5. ročník, kterého se zúčastnilo 
104 žáků. Velká gratulace Adél-
ce Srchové z 5. A, která s 15 bo-
dy a dalšími dvěma žáky obsadi-
la 1.-3. místo. Na krásném 4.-17. místě 
se umístili Mikuláš Jandík z 5. C a Jakub 
Páral z 5. D (oba 14 bodů), na 18.-29. 
místě Vojtěch Polášek z 5. D (13 bodů).
 Škola se zúčastnila celostátní akce 
Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Třída 

5. A  s  paní učitelkou V. Valentovou 
se zapojila do soutěže spojené s  tím-
to projektem ještě tím, že vytvořila 
poster/plakát. Kladně bylo ohodno-
ceno použití „ksichtíků“ z  loga projek-
tu a  výsledkem je nádherné 2. mís-

to v  kategorii pražských škol. 
Zapojením do soutěže v  rám-
ci Recyklohraní obržela škola 
dalších 500 bodů a  kolektiv 5. 
A  obdržel na jeden rok Evrop-
skou kartu mládeže (EYCA). 
Členy poroty byli zástupci Re-
cyklohrani, o. p. s., Českého 
svazu ochránců přírody, Spolku 
Ekosomák, Terezy a  České ra-
dy dětí a mládeže. Generálním 
partnerem byl Nadační fond 

Veolia, dalšími podporovateli Minister-
stvo životního prostředí, Lesy ČR, e-on, 
Škoda a Kaiser servis.

Blanka Litov Černá
Eva Danielová

Tradiční letní sběr papíru se koná 
ve dvoře I. stupně Masarykovy 
ZŠ, vjezd do dvora z Čentické 

ulice. Prosíme, aby byl papír svá-
zaný, zvážený a zbavený plastů. 

Děkujeme.

úterý 20. 6. 2017, 7:15 – 8:30
středa 21. 6. 2017, 15:00 - 17:00
čtvrtek 22. 6. 2017, 15:00 - 17:00

Sběr papíru
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Začali jsme parkem, který nedávno 
obec přestavěla, osázela, vykrásněla 
a  zpřístupnila veřejnosti. Zahrnuje 
i Počernický rybník. Je největší v Pra-
ze, s  krásným pískovcovým mostem 
a  největším hadem v  ČR. U  rybníka 
založil koncem 19. století dr. Antonín 
Frič první hydrobiologickou stanici 
„Broukárnu“, dnes je tu i  vyhlášená 
restaurace Léta Páně, ale naše obě-
tavá a  všemocná paní Mirka nás za 
odměnu vzala do Pivovaru (otevřen 
v  červnu  2016 - 453 let od otevření 
původního). Samozřejmě, že se tu 
dobře vaří, ale i oči si přijdou na své - 
určitě nepřehlédnete největší restau-
rační stůl v Praze (prý pro 30 hostů), 
nebo  nabídku půllitrů a  tupláků (na 

objednávku speciálně i  pro leváky) 
a můžete tu, jako my, ochutnat i Po-
černický ležák, který je vařen podle 
původní receptury z 19. století. Shůry 
na všechno dohlíží původní soška pa-
tronky pivovaru - svatá Barbora.
 Mladý pan sládek nás podaroval 
pivem, ale my se dlouho nezdrželi, 
čekával nás totiž průvodce na golfo-
vém hřišti Černý most - Black Bridge. 
Hodinu se s námi procházel po úžas-
ném parku, který majitel pan Janda 
vybudoval do podoby jednoho z nej-
kvalitnějších golfových hřišť u  nás 
- loni získalo významné ocenění: 2. 
nejlepší hřiště v  České i  Slovenské 
republice. „Nejlepší golfové hřiště 
v Praze a okolí,“ říká o něm Klára Spil-

ková, první mezi golfistkami. Zaklada-
telé tu vysázeli statisíce keřů a strom-
ků, vybudovali několik vodních ploch, 
do nichž je voda z celého areálu sva-
žována a rozváděna k tryskám, který-
mi je tradiční golfový trávník kropen. 
Napříč areálem vede cyklostezka Bě-
chovice – Černý most. Chvíli jsme si 
zařádili na cvičné louce - mistrovské 
hřiště má 18 jamek, 72 par (rekord 
je 65 ran), délku přes 6000 metrů. 
(Všechno ostatní na www.grcm.cz). 
 Na památku jsme dostali míček 
s  emblémem a  pozvání na golf zvý-
hodněné pro seniory… a  spokojeně 
jeli domů. 

Petr Mach

První jarní výlet jsme zahájili Tetí-
nem. Ten patří k nejstarším vesnicím 
v Česku. Jeho počátky jsou spojovány 
s Krokovou dcerou Tetou. V 10. stole-
tí zde stál dřevěný knížecí dvorec, ve 
kterém byla v r. 921 zavražděna první 
křesťanská kněžna Ludmila - babička 
sv. Václava. To a  ještě mnohem více 
jsme se dozvěděli od průvodkyně. 
Provedla nás třemi tetínskými koste-
ly - sv. Kateřiny, sv. Ludmily a sv. Jana 
Nepomuckého. Od něj byl překrásný 
výhled do okolí Berounky. Z místního 
zámku každou hodinu hrála zvonko-
hra část zlidovělé písně „Nad Beroun-

kou pod Tetínem“. Tetín je kouzelné 
místo, ale my jsme pokračovali na 
objednanou prohlídku v Mníšku pod 
Brdy. Honosný zámek stojí od r. 1672 
díky bohatému majiteli koželužny 
z  pražské Malé Strany Serváci Enge-
lovi. Hrádek, který zde stával, i měs-
tečko zničili v třicetileté válce Švédo-
vé. Na skalní vyvýšenině byl v  letech 
1692 - 1693 vybudován Kryštofem 
Diezenhoferem barokní areál Skal-
ka. Sestává z  poustevny na vrcholu 
u kostelíka sv. Máří Magdaleny, který 
čeká na rekonstrukci, a kláštera. V 18. 
stol. byl areál doplněn kapličkami kří-

žové cesty a stal se známým poutním 
místem. Odtud nás autobus odvezl 
do Netvořic - obyčejná obec s  neo-
byčejným statkem „U kočky za komí-
nem“. Ve statku je „Muzejíčko smaltu“ 
- hrnky, konvice, pekáče, pánve, kra-
bičky, mísy, cedule, talíře, nočníky- 
prostě smaltovaná přehlídka dobové 
krásy. Kromě muzea je tu i  krámek 
s  řemeslným zbožím a  vetešnictví 
plné starožitností. Občerstvili jsme 
se ve stylové kavárničce a spokojeni 
s výletem vyrazili k domovu.
 

Irena Krajzingrová, KAS

Dne 2. 4. 2017 proběhl v Po-
lyfunkčním domě Level 
v  Újezdě nad Lesy již druhý 
Skautský ples. Zúčastnilo se 
jej téměř sto tančících. Před-
tančení si pro nás připravily 
světlušky z 28. dívčího oddílu 
Kasiopeja. Během večera pro-
běhly taneční soutěže, tom-
bola a  o  přestávkách se pro-
mítaly fotografie z  celoroční 
činnosti Skautského střediska 
Douglaska. K tanci nám hrála 
osvědčená skupina Bosáci. 
Vzhledem k  opakované velké 
účasti plánujeme Skautský 
ples i  na příští rok. Ples byl 
uskutečněn díky dotačnímu 
programu MČ Praha 21.

Veronika Bulířová

S Mirkou v Počernicích

Za krásami Středních Čech

Skautský ples Zájezd do Krušných hor
Klub aktivních seniorů (KAS) zve 
na zájezd do Krušných ho, který 
se uskuteční 17. června - odjezd 
v 7 hod. od prodejny Lidl a Bla-

tova. Navštívíme porcelánku 
Nová Role zn. Thun, Muzeum 

porcelánu, výrobnu a prodejnu. 
Dále budeme pokračovat do 
Jáchymova, uvidíme hrázdě-
ný špitální kostelík, křížovou 

cestu, Krušnohorskou apatyku 
- bylinky a vyjedeme lanovkou 
na Klínovec. Další cíl bude na 

Božím Daru.
Tato akce se může uskutečnit 
za část dotace, kterou obdržel 

KAS od Místního úřadu  
Praha 21.

Vlasta Novotná, KAS
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„Medardova kápě, čtyřicet dní kape,“ 
varuje přísloví. Po poměrně deštivém 
květnu snad zem další vláhu příjme 
a nebudeme nešťastní z přebytku vo-
dy. Červnem vstupujeme do krásné-
ho období léta. Kvůli teplu a vlhku se 
zahrádkář nezastaví, bojuje s plevely, 
různými savými škůdci, padlím a plís-
němi a hlavně plži, kteří zimu přežili 
bez velké úhony, a  tak se objevili již 
v květnu. Několik rad, jak bojovat se 
vším tím neřádstvem.
 Plevel pilně okopáváme a odstra-
ňujeme, neboť ubírá rostlinám světlo, 
vláhu a hlavně výživu, a proto žádný 
nesmíme nechat rozrůst a  hlavně 
vysemenit. Kořeny svlačce jsou až 3 
metry hluboko, musíme použít totál-
ní herbicid. Pokud je roztok rozředě-
ný, tak ho musíme použít opakovaně, 
ale nejlépe je použít koncentrát a  na-
tírat štětečkem.
 Proti slimákům můžeme použít 
dusíkaté nebo pálené vápno či spe-
ciální návnady, jako je Vanish Slug 
Pellets - jedovatý pro lidi a  domácí 
zvířata. Pokud máte obavu o zvířata, 
nebo děti, použijte biologicky odbou-
ratelný přípravek Neudorff-Ferra-
mol. Granule jsou odolné proti vodě 
a účinnou látkou je sloučenina železa 
a fosforu, která se vyskytuje i ve vol-
né přírodě. Nový přípravek je Fores-
tina, lze ho používat i v ekologickém 
zemědělství. Obsahuje pouze účinné 
látky přírodního původu a  po určité 
době se v přírodě rozloží.
 Mandelinka bramborová škodí na 
porostech brambor, rajčat a  lilku. 
Na zahradě je nejlépe brouky sbírat 
a  likvidovat, pokud je výskyt větší, je 
možné použít postřiky Mospilan 20 
SP nebo Agro Mandelinka – stop. 

 Padlí je houbová chorob rostlin, 
jež se projevuje bílým povlakem, kte-
rý se může objevit téměř na všech 
částech rostliny. Rostliny jsou ohro-
ženy zejména při suchém a  teplém 
počasí. Dobrou prevencí jsou postři-
ky fungicidy jako je Discus a Karatha-
ne New, Talent. 
 Plíseň bramborová nejčastěji na-
padá porosty brambor. Nezapomí-
nejte však na napadení rostlin rajčat, 
kde nejdříve vznikají šedozelené vod-
naté skvrny na nadzemních částech, 
které se rychle rozrůstají a postupně 
hnědnou. Na listech jsou nejčastěji 
na okrajích. Na spodní straně listů 
se ráno vyskytuje bělavý porost hou-
by. Skvrny postupně zasychají a  bě-
hem krátké doby usychají celé listy. 
Nejtypičtější jsou skvrny na plodech. 
Ty jsou zpočátku zelenohnědé a po-
stupně se rozrůstají a  tmavnou. Po-
vrch skvrn je nerovný a  na průřezu 
hluboko zasahují do středu plodů. 
Dužina napadených plodů je ztvrdlá, 
nekonzumovatelná.
 Plíseň okurková napadá kromě 
všech druhů okurek i cukrové melou-
ny. Na listech vznikají zpočátku žlu-
tozelené skvrny, které jsou u  někdy 
ostře ohraničené listovými žilkami, 
jindy rozptýlené. Napadené pletivo 
hnědne, zasychá a  celé rostliny po-
stupně hynou. Ochranné přípravky 
na plísně jsou např. Akrobat MZ WG, 
Dithane DG Neotec, Kuprikol 50, Pre-
vicur Energy. Nejúčinnější je IFINITO 
pro ochranu brambor, rajčat, okurek 
a cibule. Patogenní houby jsou likvi-
dovány v několika fázích vývojového 
cyklu. Je odolný proti dešti. Působí 
preventivně a  léčebně 24 -48 hodin 
po zasažení infekcí. 

 Na savé škůdce, jako jsou mšice, 
molice, svilušky, třásněnky, červci - 
puklice (v  raném stadiu) fungují pří-
pravky Mospilan 20 SP, Decis, Pirimor 
a   ryze přírodní postřik Rock Effect. 
Při kontaktu okamžitě škůdci hynou, 
je možno ho použít na okrasné rostli-
ny i zeleninu. 
 Když se nám objeví na rostlinách 
mšice, jsme vděčni za každé slu-
néčko sedmitečné, jehož kukly je 
požírají. Nespleťte si kukly slunéčka 
s  larvami mandelinky bramborové. 
Barvou jsou si velmi podobné, ale 
kukly slunéčka drží pevně na listech, 
nepohybují se a nemají nohy. U larvy 
mandelinky lze dobře rozeznat hla-
vu, nohy, pohybují se a  ožírají listy. 
Abychom předešli rozmnožení mšic, 
pravidelně kontrolujeme skleníky, 
pařníky i blízké okolí záhonů, pokud 
objevíme mraveniště, snažíme se ho 
zlikvidovat pomocí účinných a zdraví 
neškodných prostředků. Mravenci 
totiž mšice roznášejí, jsou to jejich 
„krávy“, živí se jimi vylučovanou me-
dovicí. U všech přípravků čtěte pečli-
vě návody!
 V  posledních letech se stále více 
vyskytuje u   rajčat jejich - já říkám 
zakrňování – listy se stáčejí, tvrdnou, 
rostlina roste velmi pomalu a  když 
má plody, nejsou chutné. Ludmila 
Dušková z  Vaňkova semenářství má 
jedinou radu - vyhodit a  zasadit no-
vé. Na důvod se zatím nepřišlo, a tak 
nám nezbývá než věřit, že naše raj-
čata nic takového nepostihne. Na 
vaše dotazy rádi odpovíme na webu 
újezdských zahrádkářů www.kvety-
ujezda.ic.cz.
  

Blanka Exnerová

Zahrádka v červnu

U P O Z O R N Ě N Í

Ještě je několik volných míst

na rekondiční pobyt kardio

organizovaný Obvodním výborem SPCCH Praha 21

v termínu 2. – 9. 9. 2017

Ubytování je zajištěno v rekreačním středisku Nová Louka

Adresa: Albrechtice nad Vltavou 398, tel. 602 493 599

Pobyt je vhodný pro osoby s vysokým tlakem a problémy se srdcem

Pobytu se zúčastní i dvě školené cvičitelky a lékařka.

Bližší informace podá Eva Štrasmajrová- tel.777 286 672,  e-mail: strasmajrova.eva @ seznam.cz

Výlet do východních Čech
pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L

ve čtvrtek 22. června 2017

do ZOO ve Dvoře Králové - safari 
a dalším navštíveným místem bude zámek Kuks.

Odjezd v 6.30 hod. od Lidla
Tentokrát,  vzhledem k ceně vstupného,  nebude zajištěn oběd.

Cena výletu je Kč 300 Kč,  v ceně je zahrnuta doprava a vstupná do navštívených objektů.

Tato akce je finančně podpořena z Programové dotace poskytnuté MČ Praha 21 

a firmou Kolektory a.s. Praha



SPORT

25

Více než čtyři stovky běžců zamí-
řily druhou květnovou sobotu 
do Klánovického lesa. Atletický 
oddíl ŠSK Újezd nad Lesy zde 

pořádal již dvanáctý ročník závodu Běh 
za újezdskou sovou, aneb Běh o pohár 
starosty. Kdo nikdy nepořádal žádný 
závod, může být přesvědčený, že opa-
kovat nějakou činnost po dvanácté už 
je rutina, při které vás nemůže nic pře-
kvapit nebo zaskočit. Pravda je trochu 
jiná. I když zkušenosti přibývají, uspo-
řádání každého závodu stojí spoustu 
práce, starostí a nervů. Vydaří se poča-
sí? Dorazí přihlášení závodníci? Klapne 
organizace? Budou všichni pořadatelé 
připraveni na svých místech? Nezkla-
me technika? Ředitelka závodu Zuzana 
Olšanová nemívá v  posledních dnech 
před závodem příliš klidný spánek. 
 Největší nápor zažívají pořadatelé 
těsně před prvním startovním výstře-

lem. Zatímco někteří nedočkaví zá-
vodníci obléhají startovní kancelář více 
než hodinu předem, vždycky se na-
jdou opozdilci, kteří dorazí na poslední 
chvíli. Obvykle ale vše dobře dopadne, 
i když sem tam nezbývá nic jiného, než 
o minutku či dvě pozdržet start.
 Na mnohé malé závodníky na star-
tovní čáře doléhá nervozita, bohužel 
občas podpořená nervozitou rodičů. 
Přehnaná snaha na startu pak má na 
svědomí i několik pádů, ale všichni ma-
lí borci se rychle zvedají a pokračují do 
cíle bez ohledu na odřené dlaně nebo 
kolena. Diváci v cíli mohutně povzbu-
zují, ale prakticky všichni vítězové do-
bíhají se spolehlivým náskokem. Dale-

ko napínavější boje se často odehrávají 
ve středu pole, daleko od stupňů vítě-
zů.
 
ZÁVODÍ I TŘÍLETÉ DĚTI
Tradiční místo v časovém pořadu mají 
závody broučků a  berušek, tedy nej-
menších capartů od tří let. Tříleté děti 
bojují o co nejlepší výsledek na padesá-
timetrové trati, jejich pětiletí bráškové 
a sestřičky běží sto metrů. Pro mnohé 
z nich jde o vůbec první zážitek z oprav-
dového závodu. Na startovní tlesknu-
tí reagují různě. Některé se opravdu 
rozběhnou směrem k cíli, jiné se otočí 
a  míří na opačnou stranu. A  ty další? 
Obvykle zůstanou na místě a počkají si 
na pomocnou ruku rodičů, která je na-
konec bezpečně dovede k cíli. Sem tam 
ukápne slza, ale zkušení trenéři vědí, že 
už za pár let se mnohé z těchto dětí sta-
nou opravdovými závodníky bez ohle-
du na to, kterým směrem odstartovaly 
při svém prvním závodě. 
 Zatímco nejmladší kategorie bez 
problému zaplní celou startovní listinu, 
směrem k vyšším věkovým kategoriím 
počty výrazně klesají. Dorostence a do-
rostenky už bychom snadno spočítali 
na prstech jedné ruky. 
 Po celou dobu závodu byla přítom-
na starostka obce paní Karla Jakob 
Čechová, která nejlepší m závodníkům 
předávala medaile, poháry a  ceny od 
sponzorů závodů.
 Závody dospělých mívají mnohem 
klidnější průběh. Starší milovníci a mi-

Újezdská sova po dvanácté
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Titul mistra ČR pro újezdské taekwondo
Jak jsme v  minulém čísle zpravodaje 
slíbili, tak činíme. Na začátku se tedy 
ohlédneme za úspěchy na Havířov-
ském a Aprílovém turnaji. 
 Na Havířovský pohár v  sestavách 
přijel Kangsim s 42 závodníky jako nej-
početnější tým a také nejlepší, protože 
si domů přivezl pohár za celkové první 
místo díky 8 zlatým, 9 stříbrným a  10 
bronzovým medailím. 
 Další velký úspěch újezdské taek-
wondo zaznamenalo v  Humpolci na 
Aprílovém turnaji, kde celkové třetí 
místo se sedmnácti medailemi doslova 
vybojovalo 19 zúčastněných závodníků.
 A teď už novinky. Nejvýznamnějším 
turnajem roku zaměřeným na sestavy 
bylo 29. dubna Mistrovství ČR nebo-
li Czech Open Poomsae v  Hradci nad 
Moravicí, kam jsme vyslali 12 závod-
níků. V kategorii dvojic a trojic naši zá-
vodníci získali dohromady 5 medailí – 3 
stříbrné a  dvě bronzové. Následovala 
kategorie jednotlivců, ze které si bronz 
přivezli Michal Brůček a Marie Brejlová, 
stříbro Martin Horák. A  zlato? Anička 
Velebová potvrdila své kvality a  pyšní 
se titulem Mistra ČR. Celkově se Kang-
sim umístil na mistrovství ČR třetí.  
 Některé aktivity našeho oddílu jsou 
finančně podporovány právě v  rám-
ci dotačního systému MČ Praha 21 - 

Újezd nad Lesy. Jedná se o tréninkové 
a  závodní sportovní aktivity našeho 
klubu, které se dotýkají především ma-
teriálního vybavení, pronájmu tělocvič-
ny, dopravy a startovného na turnajích. 
Letos mohou díky tomuto systému být 

podpořeny turnaje Moravia Poomse 
Cup, Vánoční turnaj a Sokol Cup. Touto 
cestou bychom chtěli MČ Praha 21 po-
děkovat.

Pavel Pospíšek, Kansim Dojang

lovnice běhu už se navzájem dobře 
znají a mnohdy přesně dokáží odhad-
nout své umístění pouhým pohledem 
do startovní listiny. I  když dobíhají 
s maximálním úsilím, v cíli z nich vyza-
řuje radost. Většina z  nich se účastní 
pravidelně a určitě se s nimi setkáme 
i za rok na třináctém ročníku. 
 O  občerstvení se jako každý rok 
postarali naši věrní sponzoři Zdeněk 

Novák – Zámecká výrobna uzenin spol 
s r.o, který dodal pro každého závodní-
ka výborné párečky a Pekařství Kollin-
gerovi  báječným pečivem.  Závod se 
konal za finanční podpory Městské 
části Praha 21 a České unie sportu.  
 Dalšími našimi sponzory byly: Ro-
mantika - kreativní svět, Květinářství 
Jasmín, Lékárna Blatov,  Monzas spol 
s  r.o,  Spojstav ŽTT spol  s  r. o., Elek-

trowin a.s., Danceport,  Effect Compa-
ny  a.s., KOSSUTH Razidence&Welness 
Blatov,  JOKY - Barbora Plzenská,  Kvě-
tiny Lucka v  Klánovicích, WAREHOU-
SE#1, T-NET s.r.o.,  FORTEL s.r.o.,  NIK-
WAX CZ, s.r.o. 
 Velký dík patří paní Evě Danielové 
za návrh a výrobu soviček, které každý 
účastník, jenž proběhl cílem, dostal.

ZÁVODNÍKŮ BYLO PŘES 400
A na závěr několik údajů pro milovníky 
čísel. Do cíle ve všech kategoriích do-
běhlo celkem 404 závodníků a  závod-
nic, z toho 381 dětí. Mezi oddíly nejví-
ce medailí posbíral pořadatelský oddíl 
ŠSK Újezd nad lesy. Nejstarším závod-
níkem byl 65letý František Doucha. Ví-
tězem hlavní mužské kategorie se stal 
Vlastimil Flegl z Vrchlabí a mezi ženami 
byla nejrychlejší dorostenka Anna Mál-
ková z SK Jeseniova Praha. 

Miroslav Kratochvíl
Kompletní výsledky najdete na webu 

http://atlu.sweb.cz/



Akce Klubu českých turistů

Každé pondělí od 16 do 18 hodin pro-
bíhá v tělocvičně v Polesné pod hlavič-
kou TJ Sokola Újezd nad Lesy kroužek 
nezávodní sportovní gymnastiky 
pod vedením trenérek Hanky Rosové 
a  Stáni Babuškové. Cvičení je určeno 
primárně pro školačky – letos chodí 
více či méně pravidelně cvičit zhruba 
35 dívek od 6 do 13 let. Tento počet 
je již na horní hranici našich možnos-
tí i kapacity tělocvičny, proto v příštím 
školním roce uvažujeme o prodloužení 
pronájmu o hodinu a rozdělení skupi-
ny na dvě.
 Snažíme se holkám vštěpit základy 
akrobacie, pěkného a správného drže-
ní těla, zaměřujeme se na koordinaci, 
obratnost a orientaci v prostoru a po-
sílení všech svalových skupin. Každý 
týden stavíme dvě až čtyři nářadí (kla-
dinu, prostná, přeskok, hrazdu, kruhy 
nebo lavičky). Po rozcvičení, protažení 

a krátké pohybové průpravě rozdělíme 
holky do družstev a projdou si celé „ko-
lečko“. Občas zařadíme nějakou hru 
nebo „opičí dráhu“. Byly bychom rády, 
aby je cvičení bavilo a  získaly dobrý 
vztah ke sportu. Pokud někomu něco 
nejde, snažíme se ho motivovat nebo 
mu pomoci, nemáme výkonnostní am-
bice. Ty šikovnější postupují rychleji, 

dělají „hvězdy“ na lavičce, výmyky a to-
če na hrazdě či přemety v  prostných, 
ty opatrnější skončí u  jednoduché 
akrobacie na zemi – u  stoje na rukou 
a hvězdy. Trénujeme i ve školách dost 
opomíjený šplh na laně a na tyči a po-
kroky jsou znát.
 Dne 19. června od 17 do 18 hodin 
proběhne v malé tělocvičně již tradiční 

ukázková hodina pro rodiče, aby se po-
dívali, případně zdokumentovali, co se 
dívky během roku naučily. Všichni jste 
srdečně zváni.
 Každý pátek od 17. do 18. hodiny 
probíhá ve velké  tělocvičně újezdské 
základní školy cvičení chlapců a  dí-
vek (1. - 5. třída) pod vedením Lucky 
Vlasákové, Karolíny Ploužkové a Hanky 
Carbochové. Děti si mohou vyzkoušet 
různé míčové hry, seznámit se se zá-
klady atletiky, gymnastiky a  zacvičit si 
s  různým náčiním. Koncem minulého 
roku jsme díky dotacím MČ Praha 21 
a  Sportu pro všechny Praha obnovi-
li naše sportovní vybavení a  pořídili 
jsme nové sportovní náčiní (švihadla, 
psychomotorický padák, míče, rakety 
a  další cvičební pomůcky). Dětem to-
to vybavení udělalo ohromnou radost 
a mají větší motivaci ke cvičení.

Stáňa Babušková, Petra Mašková

V  lednu proběhl 8. ročník turistického 
pochodu Courání Prahou za podpory MČ 
Praha 21 a újezdského muzea.  Účastníci 
měli možnost poznávat Újezd a  okolí na 
trasách v délce 10 až 54 km a v cíli pocho-
du se dozvědět více informací o Klánovic-
kém lese a naučných stezkách. Organizaci 
zajišťovali členové Klubu českých turistů 
(KČT), odbor Pohoda Praha a  už pro vás 
připravují další, již 9. ročník, který se bude 
konat v sobotu 20. 1. 2018.
 Nicméně turisté nazahálejí a  nečekají 
až na příští rok s lednovou turistickou akcí, 
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ale nyní již pro vás připravují pochod 
Za loupežníkem Drholcem. Tato tu-
ristická akce se bude konat podruhé 
v rámci Týdne zdraví v Újezdě nad Lesy 
v sobotu 9. 9. 2017. Podrobnější infor-
mace a akci a doprovodném programu 
vyjdou v letním čísle Újezdského zpra-
vodaje, srdečně vás zveme a těšíme se 
opět na velkou účast.

Klára Zezulová, 
Klub českých turistů
odbor Pohoda Praha

Gymnastika a cvičení v TJ Sokol
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Volejbalisté mají za sebou halovou sezonu
Volejbalový oddíl SK JOKY posledními turnaji ukončil mis-
trovskou soutěž sezony 2016/2017. Soutěž pořádanou Praž-
ským volejbalovým svazem měl oddíl v kategorii mini (hrají 3 
hráčky proti třem hráčkám, 10-12 let) obsazenu dvěma druž-
stvy žákyň a kategorii mladších žákyň i starších žákyň jedním 
družstvem. Družstvo „A“ mini ukončilo soutěž na 18. místě 
z 54 účastníků a družstvo „B“ na 41. místě. V loňské sezoně 
jsme skončili na 23. a 40. místě při účasti 48 družstev. Dru-
hou sezonu v kategorii mladších žákyň jsme ukončili na 9. 
místě z osmnácti zúčastněných družstev (vloni na 13. místě 
ze sedmnácti účastníků).  Toto družstvo se i poprvé účast-
nilo kvalifikace na mistroství ČR v  Táboře, kde ve skupině 
obsadilo 6. místo. V první sezoně se družstvo starších žákyň 
umístilo na 16. místě z osmnácti družstev. 
 Další soutěže začínají v  září po absolvování srpnového 
soustředění v  Hořici, kterého se zúčastníme spolu s  další-
mi dvěma volejbalovými oddíly. V  červnu pokračují trénin-
ky přípravky a mladších žákyň ve středu od 16:00 a v pátek 
od 15:00 v hale v Běchovicích. Starší žákyně trénují ve stře-
du od 18:30 a v pátek od 19:00 v tělocvičně Masarykovy ZŠ 
v Újezdě nad Lesy.
 V  neděli 4. června oddíl pořádá již tradiční „Dětský den 
s  volejbalem“, na který zve všechny potenciální zájemce 
o  hraní volejbalu. Kromě ukázky tréninku přípravky, pro-
běhnou i soutěže dětí o ceny.  Dále v rámci akce proběhne 
i nábor nových členů do přípravky a do soutěžních družstev 
na doplnění. Další informace na tel. 732954394 (Petr Plzen-
ský) nebo e-mailu plzenksyp@seznam.cz. Činnost oddílu je 
finančně podporována v rámci dotačního systému MČ Pra-
ha 21.

Petr Plzenský, SK JOKY

Arabeska získala 21 zlatých pohárů

Blíží se konec školního roku a  baletní 
škola Arabeska bude mít taneční svá-
tek. 20. června v Salesiánském divadle 
v Kobylisích uvede své slavnostní veřej-
né vystoupení, ve kterém děti zatančí 
na motivy Bizetovy Carmen. Budeme 

poctěni, když se přijdete na předsta-
vení podívat. Vaše účast bude dětem 
oporou i motivací. Zároveň budete mít 
možnost zhlédnout jejich umělecké vý-
kony, které byly ohodnoceny na mno-
ha domácích i mezinárodních amatér-

ských soutěžích. Díky svému talentu 
a nesmírné pracovitosti si děti odnesly 
ta nejvyšší uznání a ocenění. Jsou to:

říjen 2016,, Baletní mládí”
- 3x zlato, 2x stříbro, 1x bronz

březen 2017 ,,Selb”
- 6x zlato, 5x stříbro, 2x bronz

duben 2017 ,,Pardubická arabeska”
- 5x zlato, 1x stříbro

duben 2017 ,,Na špičkách”
- 7x zlato, 4x stříbro, 2x bronz

Vzhledem k  dosažení výsledků v  ně-
meckém Selbu byla Arabeska nomino-
vána na celosvětovou soutěž amatér-
ských tanečníků DWC, která se letos 
bude konat od 23. 6. v Offenburgu.
Držme dětem palce!

Daniela Poková



Jak daleko je příprava zvláštního pruhu pro autobusy 
mezi Běchovicemi a Újezdem?
Otázku vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy MHD, 
vozidla taxi, popřípadě cyklisty jsme již mnohokrát projed-
návali zejména na Technické správě komunikací (TSK) i na 
pražském magistrátu. Vyhrazený pruh vnímáme jako priori-
tu - stejně jako vedení radnice Prahy 21.  
 Ranní i odpolední špička, ve které autobusy zcela nemilo-
srdně uvíznou a kvůli dopravní zácpě nabírají desítky minut 
zpoždění, se stala téměř pravidlem. Mnozí obyvatelé Újezda 
nad Lesy kladou věc za vinu nastavenému intervalu semafo-
ru v centru Běchovic. Pravdou je, že při množství projíždě-
jících vozidel po Českobrodské ulici působí jakákoliv nutná 
regulace komplikace. Vinu na stavu Českobrodské a počtu 
projíždějících vozidel ale nenesou ani obyvatelé Běchovic, 
ani Újezda.

Jaké problémy zbývá ještě dořešit?
Výstavbě pruhu donedávna bránila a podle dostupných 
informací stále brání nevyřešená majetkoprávní situace 
pozemků dotčených případnou výstavbou. Byť se jedná o 
pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy jsou tyto po-
zemky zažalovány soukromým subjektem žalobou na určení 
vlastnictví. Délka soudního řízení v některých případech pře-
sahuje i deset let. Řešení situace teď leží na straně magist-
rátu a jeho případné snaze o dosažení dohody s žalobcem. 
Stavbu jako takovou by pak měla financovat TSK.

U železniční zastávky Běchovice střed se chystá  parko-
viště. Jakou bude mít kapacitu a kde bude umístěno?
Zastávka v centru Běchovic nabízí kromě blízkého přímého 
spojení autobusy MHD ve vzdálenosti do 50 metrů od že-
lezničního nástupiště i prostor pro parkování vozidel. Hlavní 

výhodou oproti parkovišti P+R u stávajícího nádraží Běcho-
vice je podstatně kratší docházková vzdálenost bez nutnosti 
čekat na signalizaci odbočování na parkoviště a zároveň bez 
nutnosti čekat na semafor při přecházení směrem k vlaku, 
tak, jak je tomu u nádraží Běchovice. Navrhovaná kapacita 
nové plochy je asi 50-60 parkovacích míst s tím, že potenciál 
pro případné rozšíření čítá několik dalších míst. Úvodní níz-
ká kapacita má tedy sloužit jako zkušební a v případě, že se 
ukáže, že je o parkování zájem, může být rozšířena. 

Nemáte obavy, že P+R ve středu obce bude pusté jako 
parkoviště kdysi vybudované před nádražím Běchovice?
Hlavní výhodou plánovaného parkoviště oproti tomu stá-
vajícímu je velmi krátká docházková vzdálenost od auta k 
nástupišti, a tedy i podstatně nižší riziko, že vám ujede spoj, 
kterým chcete jet. Obavy o to, že by se parkoviště nevyužíva-
lo, v tuto chvíli považujeme za předčasné a neopodstatněné.  

Blahoslav Hruška

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Vyhrazený pruh pro autobusy brzdí žaloba
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Běchovice

Sousední Běchovice chystají dvě stavby, které 
ovlivní dopravu i v okolí. O chystaném rozší-
ření Českobrodské ulice i výstavbě P+R u vla-
kové zastávky Běchovice střed si ÚZ povídal 
s běchovickým starostou Ondřejem Marta-
nem.



KULTURA
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VÝSTAVA
FOTOGRAFIE: DVĚ ROZDÍLNÉ TVÁ-
ŘE AFRIKY - Výstava fotografií doku-
mentuje zajímavá místa navštívená 
při expedicích do Mosambiku a  Zá-
padního Kapska. Výstava je doplněna 
tradičními africkými užitnými před-
měty. Výstava je prodejní.

FILMOVÝ KLUB 
5. 6. pondělí, 20:00
TANEČNÍK - exkluzivní uvedení do-
kumentu o  jedinečném tanečníkovi 
- Sergeji Poluninovi. VB/2016/doku-
ment/85 min/s českými titulky

8. 6. čtvrtek, 19:30
Každý 2. čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION - Akce pro 
všechny, kteří mají chuť si zahrát se 
spřízněnými dušemi. Zpěváci a  zpě-
vačky jsou vítáni!

KINO 
9. 6. pátek, 19:00
ŠPUNTI NA VODĚ -  letní komedie 
natočená ve stylu S  tebou mě baví 
svět. Česko/2017/rodinný, komedie 
/83 min

KONCERT 
11. 6. neděle, 18:00
KONCERT KLÁNOVICKÉHO SMÍŠE-
NÉHO SBORU SBORKLAN - koncert 
k  prvnímu výročí založení klánovic-
kého smíšeného sboru, který si ří-
ká  SborKlan. Uslyšíte známé i  méně 
známé skladby z repertoáru českých 
i zahraničních autorů. 

KINO 
12. 6. pondělí, 20:00
LADY MACBETH - strhující drama 
o  hledání nezávislosti na anglickém 

venkově konce 19. století. VB/2016/
drama /89 min

PŘEDNÁŠKA 
13. 6. úterý,19:30
PROSTÝ ČLOVĚK - lidská prostota je 
pro svou jednoduchost jednou z nej-
těžších možností pro vědomou reali-
zaci. Přednáší: V. Červ

KINO
14. 6. středa, 20:00 
ZABIJÁCI Z  MALOMĚSTA - komedie 
o  jednom ze způsobů, jak se zbavit 
své otravné manželky. Dánsko/2017/
komedie, krimi, drama/90 min

KINO PRO DĚTI 
18. 6. neděle, 16:00 
AUTA 3 -  legendární závoďák Blesk 
McQueen je zpátky! USA/2017/ani-
movaný

KINO 
19. 6. pondělí, 20:00
DIVOKÉ HISTORKY - černá povídko-
vá komedie o šesti podobách pomsty 
a  o  rozuzleních, nad kterými může 
zůstat rozum stát. Argentina, Španěl-
sko/2014/povídková, komedie, dra-
ma, thriller

PŘEDNÁŠKA 
20. 6. úterý, 19:30
DVĚ ROZDÍLNÉ TVÁŘE AFRIKY - Mo-
sambik a Západní Kapsko v JAR před-
stavují dvě odlišné tváře jižní části 
Afriky. Mosambik nabízí vpravdě 
africký charakter, kde je do značné 
míry zachován tradiční život Afriča-
nů. Západní Kapsko, které bylo kdysi 
branou Evropanů do Afriky, poskytu-
je fungující infrastrukturu, etnickou 
diverzitu a neobyčejné zážitky.

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
23. 6. pátek, 15:00 
HURÁ NA PRÁZDNINY!!! - Přijďte 
s  námi opět oslavit konec školního 

roku! O hudbu se postará klánovická 
kapela QUARTER 21, na kytaru vám 
zahrají Ester Valtrová a Dominik Ku-
čera. Malí návštěvníci si můžou za-
sportovat na lanových překážkách, ti 
starší na vysoké lezecké stěně.

KURZY 
27. 6. úterý, 19:00 
SOCIAL CLUB - poklábosení v anglič-
tině 

KINO PRO DĚTI 
30. 6. pátek, 16:00
JÁ, PADOUCH 3 - největší světový 
padouch Gru a  jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v  novém dob-
rodružství. USA/2017/animovaný, ko-
medie, dobrodružný

MODERNÍ YOYOVÁNÍ 
- KAŽDÁ STŘEDA do června 2017 

BĚH S BESEDOU 
- Každou středu a sobotu

PROGRAM červen 2017

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

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

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

INZERCE



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU A BEZ 

OMEZENÍ RYCHLOSTI od 310,- Kč s DPH.

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí, 
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím, 
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými 
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v 
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také 
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY. 
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet 
kvalitní produkt, ten my máme. 

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,  
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.  
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky. 



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

PRODEJ - atraktivní stavební pozemek 756m2,
roh Dědická x Rápošovská ul., Újezd nad Lesy

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – unikátní stavební zasíťovaný
pozemek 1463 m2 v centru obce,

ul. U kopečku, Šestajovice

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

cena 6.688.000,-Kč cena 4.750.000,-Kč

PRONÁJEM - průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul., Jirny,
cena 250.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRODEJ – průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul. Jirny,
cena 49.000.000,-Kč

Poslední 4 pozemky
v projektu v Kolodějích

871 – 950m2

www.kolodeje-pozemky.cz
PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí

2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,

Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

cena 8.400.000,-Kč

cena 7.990.000,-Kč


