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Milí sousedé,

naše společnost se pomalu vrací k  životu, který 
jsme znali před covidem. Mnoho akcí bylo kvůli 
tomu bohužel zrušeno, ale my jsme samozřejmě 
dlouhodobě připraveni je uspořádat, a tak o ně 
nepřijdete. Aktuální informace najdete vždy na 
našem webu a facebooku. MČ má také aplikaci 
Mobilní Rozhlas. Tam jsou pravidelně poskytovány 
aktuální informace přímo do vašeho mobilního 
zařízení, a tak můžete být informování o oblastech, 

které vás v  našem Újezdě zajímají. S paní tajemnicí stále pracujeme na 
tom, jak k vám, našim občanům, lépe dostat informace. Adresa pro aplikaci, 
kde se dozvíte vše potřebné, je https://praha21.mobilnirozhlas.cz.  Tamtéž 
najdete i postup, jak aplikaci dostat do vašich zařízení. Těším se na zpětnou 
vazbu, zda se vám líbí a co by bylo ještě možné zlepšit.
Když už jsme u akcí, které plánujeme, tak zmíním slavnostní otevření 
nového pumptracku na Rohožníku. Akce bude spojena s  turnajem ve 
streetballu „O koš starosty“, ke kterému vás tímto zvu a těším se, až si to 
12. 6. od 13 hod. společně užijeme. Snad nám bude přát i počasí, které je 
letos značně nevyzpytatelné.
Co by to bylo za MČ bez pořádného letního kina. Pořídili jsme pro vás vše 
potřebné a první film, o kterém můžete hlasovat na webu MČ, se bude 
promítat 26. 6. na multifunkčním hřišti. Pokud se tento formát osvědčí, 
budeme v něm pokračovat i v dalších měsících. 
Jak jsem vás již informoval, podařila se nám skvělá věc. Naše MČ postaví 
novou školku. Umístěna bude v  prostoru Masarykovy ZŠ. V květnu 
jsme zahájili výstavbu a položili základní kámen. Po dokončení výstavby 
a  otevření, plánovaném na příští rok, se díky přesunu školky z  budovy 
ZŠ do nových prostor uvolní kapacita pro naše školáky, která je již nyní 
nedostatečná. Financování celého projektu jsme vyjednali na magistrátu, 
kterému tímto děkuji. Pokusíme se do projektu i zaintegrovat moderní 
osvětlení pro větší pohodu našich dětí. 
Dostávám od vás mnohé stížnosti na nerespektování dopravního 
značení a překračování rychlosti především v  bočních ulicích. Já vás 
plně chápu. Bohužel vedení samosprávy nemá žádné možnosti měřit 
rychlost vozidel či jinak pokutovat tyto přestupky. To přísluší policii, 
na kterou je nutné se obracet. Děláme to i my. A věřte, že bezpečnost 
je pro nás jednou z  priorit. Bohužel za chování neukázněných řidičů 
nemůžeme. Co ale můžeme, je podávání návrhů na různé úpravy značení. 
Jednou z  takových úprav bude snaha o snížení rychlosti na komunikaci 
Zaříčanská a Staroújezdská. Zde se podařilo s  panem místostarostou 
dojednat instalaci zpomalovacích polštářů, které významně sníží rychlost 
vozidel směřujících do zastavěné oblasti. Následovat by měla zvýšená 
křižovatka v  křížení ulic Zaříčanská a Lomecká. Věřím, že vás potěší 
i  plánovaná realizace přechodu přes Starokolínskou z  ulice Plhovská. 
Toto místo je dlouhodobě extrémně nebezpečné a já doufám, že tato 
stavba pomůže ke klidnému a bezpečnému překonání hlavní komunikace 
v  místě, kde se pohybuje opravdu velké množství našich občanů. 
Dokončujeme hřišťátko v Druhanické. Tak si připravte koule na pétanque. 
Již teď pomýšlím na nějaký malý turnaj. 
Přeji vám vše dobré a těším se, až se potkáme při mém projíždění Újezda 
na koloběžce nebo na nějaké společné akci.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Velmi dobrá zpráva je, že se z hlavního 
města Prahy podařilo získat dotaci ve 
výši 2 mil. Kč na opravy zdravotního 
střediska. 
Pokračujeme v prodlužování smluv s lé-
kaři ve zdravotním středisku Rohožník. 
Od září tak budou uzavřeny smlouvy s 
jednotlivými doktory. Jde o chirurgii, 
rentgen, oční ordinaci a  optiku. Nově 
budou ve zdravotním středisku posky-
tovat své služby logopedky Mgr. Iveta 
Šťastná a Mgr. Petra Kopecká, které se 
přesunuly ze základní školy. 
Rada také schválila aktualizovaná pravi-
dla pro odměňování ředitelů/ředitelek 
příspěvkových organizací. Na následu-
jícím jednání jsme podle těchto pravidel 
schválili odměny za ekonomickou činnost. 
V letošním roce jsme rozhodli navýšit 
participativní rozpočet, a to na celko-
vou částku 2 mil. Kč. Dorazilo celkem 15 
návrhů, 9 z nich bylo vybráno a od po-
loviny června budete moct svým hlaso-
váním začít rozhodovat, který z návrhů 
bude realizován. 
Letošní zima se velmi podepsala na sta-
vu našich komunikací, proto jsme muse-
li navýšit položku na opravu silnic o 2 
miliony Kč tak, abychom mohli pokračo-
vat v dalších opravách. 
Společnosti OMV Česká republika,  s.r.o. 
končila nájemní smlouva, proto proběhla 
jednání o možnosti pokračování nájmu. 
Na základě těchto jednání byla schválena 
smlouva s navýšeným nájmem, a to do 
31. 5. 2023. Do rozpočtu městské části 
tak přibude navíc o cca 100 tis. Kč ročně. 
V minulosti jsme od MHMP získali 
3 mil. Kč na bezbariérový úřad. Na úřa-
dě bude vybudován výtah tak, aby byly 
stavební úřad, živnostenský odbor i so-
ciální odbor lépe přístupné všem ob-
čanům. Jsme těsně před vydáním sta-
vebního povolení, a proto rada zadala 
zajistit výběr zhotovitele. 
V nejbližších dnech by měly být na úřad 
dodány vyrobené kompostéry, rada 
proto schválila smlouvu o výpůjčce a ná-
sledném darování kompostérů občanům 
městské části. Kompostéry tak budou 
postupně předávány do užívání.
Při příležitosti květnových oslav jsme 
odhalili novou pamětní desku u úřadu 
v Hulické ulici. Všem, kteří se podíleli na 
její realizaci, děkujeme, především Evě 
Danielové. 
Situace nám dovoluje organizovat kul-
turní akce, a proto doufám, že se na ně-
které z nich budeme moct setkat.

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Od května se rozběhlo pravidelné očkování v  tělocvičně v  Klánovi-
cích. Tuto možnost mohou využívat i lidé z Újezda nad Lesy. Každý 
čtvrtek v dopoledních hodinách jezdí do tělocvičny v Klánovicích mo-
bilní očkovací tým z  Jiren. Pokud máte o očkování zájem a patříte 
do skupiny, pro kterou byla uvolněna registrace k očkování, stačí se 
nahlásit na telefonu 770 197 012. Očkuje se vakcínou Pfizer. Tímto 
bych také chtěla poděkovat za spolupráci klánovické paní starostce 
Zorce Starčevičové a místostarostovi Jiřímu Bekovi.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Očkování v Klánovicích

Na konci dubna se konalo zastupitelstvo, které bylo přesunuto z března. 
K posunutí termínu došlo na základě aktuální situace v souvislosti s ná-
růstem počtu nemocných covid-19 a i po dohodě se zástupci opozice. Vše 
bylo v souladu s metodickými pokyny ministerstva vnitra. Díky posunutí 
bylo témat k projednání více. Po rezignaci Lucie Ponicové na funkci radní 
a  politika MA21 bylo potřeba zvolit zástupce na tyto uvolněné pozice, 
proto se novou radní stala Zdeňka Hubínková a politikem MA21 byl zvo-
len zastupitel Petr Duchek. Zastupitelstvu byla předložena zpráva o čin-
nosti rady. Informovala jsem zastupitele o provedených rozpočtových 
opatření. Od začátku roku jsme již z 2,5 mil. rezervy vyčerpali 969 tisíc 
Kč, na předfinancování projektů životního prostředí jsme nově zapojili 
1,6 mil. Kč z rezervy z minulých let (tyto finance se nám po realizaci vrá-
tí zpět do rezervy) a na sportovní, volnočasové aktivity a vybavení hřišť 
jsme použili finance z výherních hracích přístrojů ve výši 850 tisíc Kč.
 Zastupitelstvo schválilo plnění rozpočtu za rok 2020, který ukázal, že se 
nám daří snižovat běžné výdaje, a i získávat další finance z  MHMP na 
investiční akce. Jednání s TJ Sokol pokročila k uzavření dohody, kterou 
schválilo i zastupitelstvo. Její podstatou je narovnání vztahu ve věci pro-
nájmu za pozemek „Psí plácek“ a vypořádání za vybudování tenisových 
kurtů. „Psí plácek“, na kterém je dětské hřiště, tak budeme moct nadále 
využívat. Na závěr byli zastupitelé informováni o situaci v  Masarykově 
ZŠ. K  tomuto bodu také vystoupila i bývalá paní ředitelka Cermonová. 
Zastupitele jsem informovala, že paní ředitelka nechala udělat rekon-
strukci účetnictví za 544 tisíc Kč. Ale vzhledem k tomu, že rekonstrukce 
nebyla provedena dle metodiky hl. m. Prahy a nebyla rozdělena na hlavní 
a doplňkovou činnost, byla rekonstrukce paní ředitelkou chybně zadána, 
a proto nebylo možné doposud účetnictví narovnat. Důsledkem těchto 
kroků pak bylo nevyhnutelné odvolání paní ředitelky.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Dubnové zastupitelstvo
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10. června10. června
Vycházka na ZbraslavVycházka na Zbraslav,,
organizuje SPCCH, organizuje SPCCH, 
detaily na str. 26.detaily na str. 26.

12. června 12. června 
Odložené otevření pumptracku Odložené otevření pumptracku 
na Rohožníku,na Rohožníku,
od 13 hod., od 13 hod., 
program na str. 2.program na str. 2.

26. června 26. června 
Letní piknik Letní piknik 
s filmovým večerems filmovým večerem,,
Multifunkční hřiště, Multifunkční hřiště, od 15 hod.,od 15 hod.,
program na str. 6program na str. 6

Sledujte aktuální Sledujte aktuální 
program na webuprogram na webu
praha21.cz.praha21.cz.

KaKalendárium na lendárium na červenčervenKlánovická spojka
Rádi bychom vás pravidelně informovali o významných dopravních stavbách, 
které vznikají v okolí Újezda. Jednou z nich je chystaná Klánovická spojka na 
východní hranici Prahy, v jejíž přípravě Krajská správa a údržba silnic Středo-
českého kraje pokročila – aktuálně probíhá proces posouzení vlivu na okolí 
(EIA). 
Klánovická spojka je propojení dálnice D 11 s Klánovicemi a Šestajovicemi. 
Napojení na D 11 bude prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky MÚK Be-
ranka na 4. km dálnice D11 u tvrze Hummer a zaústěna bude do Slavětínské 
respektive Revoluční ulice v prostoru mezi Klánovicemi a Šestajovicemi. Stav-
ba má ulehčit tranzitu dopravy přes Šestajovice a Horní Počernice. Pro újezd-
ské občany se tím nabídne výhodné spojení se severovýchodní částí Prahy, 
aniž by museli absolvovat zdlouhavou a mnohdy velmi přetíženou cestu přes 
Běchovice. Projekt je zpracován variantně, varianty se však od sebe význam-
ně neliší. Klánovická spojka se má stavět v letech 2023 až 2025. Z veřejného 
projednání plánované stavby, které proběhlo 19. 5. 2021 však vyplynulo, že 
větší prioritu mají dopravní stavby na území Středočeského kraje – propojka 
Jirny – Úvaly, přeložka silnice I/12 a přeložka silnice II/101. Lze tedy předpoklá-
dat, že práce na přípravě Klánovické spojky budou pozastaveny. Křižovatku 
na D 11 chystá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v letech 2022 až 2023. Nová 
spojka v podobě přeložky silnice 611 má vzniknout i na hornopočernické stra-
ně dálnice. Stavba je nyní ve stadiu projednávání. 

Zdeněk Růžička,
místostarosta

Venkovní klub pro seniory
Znovu spouštíme klub pro seniory, zatím venkovní variantu. 

Pokud nám to počasí dovolí a máte chuť a čas, přijďte si 

popovídat na multifunkční hřiště dne 9. 6. v 9.30 hod.

Přiletěl k vám 
roj včel?

Pomůžeme.
Volejte 608 024 110
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Volejbal, basket, malou kopanou či florbal si mohou 
zájemci od 1. června zahrát na opravených hřištích za 
tělocvičnou druhého stupně Masarykovy základní školy, 
Polesná 1690. 
Z  původních tří hřišť na volejbal s  kobercem z  umělé 
trávy a jednoho hřiště na basketbal s  EPDM povrchem 
jsme vytvořili prostor pro další sportovní vyžití. 
Hřiště bude moci veřejnost využívat od 1. června denně, 
a to ve všedních dnech od 15 do 21 hod. a o víkendech od 
10 do 21 hod. Hřiště jsou vybavena základním náčiním, 
jako jsou sítě, branky, koše a podobně. Míče a další spor-
tovní náčiní si musí každý donést samostatně. V areálu 
jsou k dispozici betonové stoly na stolní tenis. 

Návštěvní řád, včetně kontaktů, najdou zájemci na webu 
školy (www.zspolesna.cz), a také na informační tabuli na-
cházející se přímo u hřiště. Vstup do areálu je samostat-
ným vchodem vedle tělocvičen. 
Atletický ovál není součástí tohoto projektu a prosíme 
všechny návštěvníky, aby to respektovali. 
Při realizaci tohoto projektu jsme museli sáhnout 
k  mnoha kompromisům. Hřiště (kromě toho basketba-
lového) nesplňují rozměrové požadavky na profesionální 
hraní, povrchy jsou pouze vyčištěny a opraveny. Přesto 
doufáme, že jsme rozšířili sportovní plochy v Újezdě, kam 
si můžete zajít s kamarády zakopat nebo zahrát volejbal.

odbor školství a kultury

Školní hřiště nově i pro veřejnost

„Tři v jednom“ v areálu Kácovská
Tribuna, boulderová stěna a úložný prostor, to je nový 
prvek, který najdete ve sportovním areálu Kácovská u 
tenisových kurtů. Stavba vznikla v rámci zpracované vi-
zualizace celého areálu. Účelem bylo vytvoření míst k se-
zení a stání pro diváky volejbalových utkání, úložného 
prostotou pro potřeby areálu a volejbalového oddílu SK 
JOKY a malé boulderové stěny, která tvoří zadní stranu 
tribuny.  
Jestli máte doma malé horolezce, kteří chvilku neposedí, 
navštivte sportovní areál v Kácovské ulici, kde si budou 
moci „zablbnout“ na stěně o délce 10 m a výšce 3,60 m. 
Divákům volejbalových utkání je k  dispozici cca 60 
míst k  sezení či stání.  Volejbalový oddíl tak má ko-

nečně své zázemí, kde mimo tréninky (pondělí středa, 
pátek od 15 – 20 hod.) bude pořádat i dohrání soutěže 
starších žákyň a kadetek. 
V létě kromě rekreačního volejbalu pro dospělé proběh-
ne I. ročník volejbalového kempu.
Jsme rádi, že volejbalové hřiště slouží a že spolupráci s te-
nisty, kteří si pronajali vedlejší hřiště, je výborná a zázemí 
tenisových kurtů je k dispozici i pro další oddíl.

odbor školství a kultury
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Změna ve funkci politika MA21
Na konci zimy rezignovala na své funkce radní Lucie 
Ponicová. Jednou z nich byla i funkce „politik MA21“. 
Rezignace rok a pár měsíců před volbami není zrovna 
nic příjemného. Funkce je totiž svázána s mandátem za-
stupitele a ten všem zastupitelům v příštím roce skončí. 
Takže i když nový politik agendy MA21 připraví napří-
klad různé projekty a akce, které začnou letošním sbě-
rem dat, realizovány budou vesměs až v příštím roce. 
A jejich vyhodnocení z hlediska kvalitativního posunu 
městské části a případného postupu do vyšší katego-
rie bude známo až v roce 2023. Tedy dávno po volbách. 
A to ještě nikdo neví, jaká bude epidemiologická situace 
a zda nebude vše probíhat v nouzovém režimu nebo vů-
bec. Funkce je to prostě v tuto chvíli poněkud nevděčná.
Vůbec se proto nedivím, že po nalezení nové radní 
(Zdeňka Hubínková) a přeskupení gescí radních jsem byl 
osloven, zda bych se funkce politika MA 21 ujal. Byť je 
pro funkci zpravidla doporučován člen rady. Jako před-
seda komise zdravé městské části totiž přicházím do 
styku i s agendou MA21 a s vedením radnice konstruk-
tivně komunikuji i z opozice.
Krom toho jsem agendu v minulosti i kritizoval, na což 
pan zastupitel Pavel Roušar při svých protestech mého 
jmenování zastupitelstvem negativně upozornil. Jenže 
když něco kritizujete, obvykle také o problematice něco 
víte. Panu Roušarovi, dlouholetému politikovi agendy 
jsem na oplátku připomenul, že jsem nikdy na zastupi-
telstvu neprohlásil: „Nepodpořím žádný rozumný ná-
vrh pana zastupitele Roušara,“ jako tak učinil směrem 
ke mně právě on.
Ani jsem neustoupil z kritiky oblíbeného „trvale udrži-
telného rozvoje“ pro jeho rozpor s II. termodynamickým 

zákonem či entropií. A světe div se, dnes už „agendisté“ 
mluví jen o „udržitelném rozvoji“ a nejnověji dokonce 
jen o udržitelnosti či rozvoji. Agenda prostě v tichosti 
konečně přijala fakt, že nic není trvalé. Rajská to však 
hudba pro mé letité tvrzení, že máme především usilo-
vat o „dočasně udržitelnou rovnováhu“.
Výhrady jsem měl i k přeceňování tzv. „kulatých stolů“ 
neboť jejich akcentování rovného prosazování názorů 
je ve skutečnosti politickou fikcí, protože poslední slovo 
má vždy zastupitelská demokracie. 
Můj přístup k agendě proto bude především pragma-
tický. Z čeho může mít městská část užitek, probereme, 
případně využijeme. Kdyby totiž agenda byla tak zá-
zračná, jak se u nás roky tvrdilo, využívaly by ji všech-
ny městské části. A jaká je realita? Kumulovaný počet 
městských částí, které agendu vyzkoušely v intervalu let 
2006 - 2020 se zastavil na čísle 23. V roce 2020 s agen-
dou pracovalo 14 městských částí. To je pouhá čtvrtina 
z 57 městských částí.
Přesto se nezříkám například debat s občany nad plá-
ny MA21. Stačí mi napsat mail. Vítám i anketu pocitové 
mapy, kterou jsme již přes Facebook s koordinátorkou 
MA 21 paní Helenou Gryčovou zveřejnili a najdete ji i na 
webu úřadu. Anketa je velmi jednoduchá, anonymní, 
není nutné odpovídat na všechny otázky a zabere jen 
několik minut. Může ale nám všem pomoci zlepšit život 
v Újezdě, takže vás tímto žádám o její vyplnění. Na vypl-
nění máte čas až do konce září.  Vyhodnocení provede 
Palackého universita v Olomouci a bude k dispozici kon-
cem roku.

Petr Duchek

Rada městské části se rozhodla zapojit Prahu 21 
do probíhající celopražské kampaně „Pocitová ma-
pa, Zdravá Praha 2021“. Zapojte se i vy a řekněte 
nám, jak se vám v Újezdě nad Lesy žije, pracuje či 
tráví volný čas.

Online pocitová mapa je moderní nástroj, který je 
anonymní a velmi intuitivní. Na webu www.pocito-
vemapy.cz/praha-21/ na vás čeká 15 otázek, na kte-
ré odpovíte jednoduchým „zapíchnutím špendlíku“ 
do mapy. Pomozte nám získat důležité informace 
pro další rozvoj naší městské části. Ukažte svůj po-
cit na mapě! Tato kampaň probíhá v rámci progra-
mu Zdravé město Praha ve spolupráci s Národní sítí 
Zdravých Měst ČR a Univerzitou Palackého v Olo-
mouci.

Helena Gryčová,
koordinátorka MA21

Přidejte svůj „špendlík“ 
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Odpad nepatří do lesa
S  komisí životního prostředí 
jsme se byli podívat na poze-
mek MČ u včelnice na Blatově 
(za ulicí Čankovskou). Radili 
jsme se, jaká by byla vhod-
ná revitalizace tohoto území. 
V plánu je ještě jednání s od-
borem životního prostředí 
MHMP, aby se vybrala vari-
anta nejvhodnější pro životní 
prostředí. O tom vás ale budu 
podrobně informovat jindy. 
Dnes bych se chtěla zaměřit 
na opakovaný nešvar, kdy si 
někteří občané pletou les a další veřejná místa se smetištěm. 
V místě prohlídky nás zarazily hromady větví, posekané trávy a dalších rost-
linných zbytků na kraji lesa a louce před ním, které kontrastující s  čerstvě 
posekanými a upravenými zahradami v blízkém okolí. Našla se zde i hromada 
stavební suti, která by snadno mohla zlákat k založení skládky. Obdobná si-
tuace je na kraji lesa u Hodkovské a na dalších místech.
Přitom každý má možnost si pořídit popelnici na bioodpad nebo rostlinný 
odpad odevzdat ve sběrném dvoře, například v areálu VÚ v Běchovicích. Ane-
bo bioodpad kompostovat přímo na svém pozemku. Za tímto účelem MČ 
požádala o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení kom-
postérů.
Doufejme tedy, že se i takto podaří výrazně snížit počet divokých bioskládek. 
Mimochodem, za založení černé skládky hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Jitka Carbolová
komise životního prostředí

Kompostéry 
k vyzvednutí
V nejbližší době budou dodány 
kompostéry pořízené z  dotace 
EU a Státního fondu životního 
prostředí ČR. K  podpisu výpůjční 
smlouvy s  následným převodem 
do soukromého vlastnictví a vy-
zvednutí kontejnerů budete oslo-
veni dle vyplněných kontaktních 
údajů a domluvíme se na čase, kdy 
bude možné kontejner vyzved-
nout, aby se netvořily fronty. Kom-
postéry budou umístěny v areálu 
Ideal Lux na Blatově (křižovatka 
ulic Netušilská/Bělušická) a od za-
čátku června vydávány všem, kteří 
včas podali vyplněný dotazník do 
dne 22.  května 2020. Pokud jste 
nestihli vyplnit a odevzdat dotaz-
ník včas, napište na e-mail martin.
svejnoha@praha21.cz a v případě, 
že zbydou kompostéry navíc, bu-
deme vás kontaktovat.

Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

Komunitní 
truhlíky 
na Rohožníku
S novou sezónou se nám zazele-
naly komunitní truhlíky na sídlišti 
Rohožník, v ulici Žlebské u nájez-
du k plynové stanici. V truhlících 
jsou nasázeny užitkové rostliny 
pro kuchyni i relax. Můžete si 
tak kdykoliv doběhnout pro tro-
chu máty do mojita, meduňky na 
zklidňující čaj, pažitky na brambo-
ry, libečku do polévky, bazalky či 
oregana na pizzu nebo kopru na 
tzatziki. Myslete i na ostatní a by-
linky sklízejte šetrně, jen v men-
ším množství, tak aby vybylo i na 
ostatní. Vzhledem k  tomu, že se 
nám zatím nepřihlásil nikdo na 
zálivku truhlíků, poprosím vás, 
až půjdete kolem, zalejte rostliny 
alespoň trochou vody, ať slouží 
co nejlépe.

Martina Vrbková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Pronájem 
nebytového prostoru

Úřad MČ Praha 21 
pronajme nebytový prostor 
o výměře 15,7 m2, prodejna 

nepotravinářského charakteru. 
Prostor se nachází na konečné MHD 

Sídliště Rohožník.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 

281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájem 
reklamní plochy

6x reklamní plocha 
o rozměru 58 cm x 83 cm 
(plocha desky včetně rámu 

59,5 cm x 84,2 cm) 
umístěná na Polyfunkčním domě 

(Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, 

nájemné na 30 dní bez DPH 600 Kč, 
nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč. 

Bližší info: Jaroslava Bendová, 
tel. 281 012 982, 

jaroslava.bendova@praha21.cz

mailto:martin.svejnoha@praha21.cz
mailto:martin.svejnoha@praha21.cz


Úprava a doplnění streetballu na Rohožníku
Navrhujeme doplnit stávající streetballové hřiště na Rohožní-
ku o další streetballový koš. Dále opravit křivý a popraskaný po-
vrch a doplnit jej odpovídajícím značením. Oprava povrchu by se 
uskutečnila pouze nanesením nového asfaltu v tloušťce cca 5 cm 
na celé ploše hřiště. 

Umístění: sídliště Rohožník, streetballové hřiště
Předpokládané náklady: 220 tisíc Kč
Navrhovatel: Libor Václavík

Smart WC Rohožník
Cílem návrhu je zakoupení a instalace SMART SINGLE toalety 
u  sportovně-rekreační oblasti za sídlištěm Rohožník. Vzhledem 
k rozvoji a zvýšení možností sportovního a relaxačního využití této 
lokality narostl i počet lidí, kteří zde tráví volný čas. SMART toaleta 
bude napojena na inženýrské sítě v místě (voda, kanalizace, elektri-
ka). Vstup by byl zpoplatněn a probíhal by platební kartou. 

Umístění: sídliště Rohožník, v blízkosti venkovní posilovny
Předpokládané náklady: 429 550 Kč 
Navrhovatel: Jitka Carbolová

Venkovní posilovna Kalská
Navrhujeme doplnit sportovní areál v Kalské ulici o venkovní po-
silovnu. Areál je využíván sportovci a posilovna je dalším logickým 
rozšířením. Jedná se o klasické posilovací stroje se závažím, vyrá-
běné speciálně pro venkovní umístění (nejedná se o workoutové 
hřiště). Stroje jsou vybrány tak, aby byl každý stroj určený pro jiné 
svalstvo. 

Umístění: Kalská ul., sportovní areál
Předpokládané náklady: 653 619 Kč
Navrhovatel: Vladimíra Berounská

Nejezdi rychle – malování značek na silnici
Velkou část Újezda tvoří obytné zóny s  omezením rychlosti na 
30 km/h. Nejvyšší povolená rychlost je dána většinou pouze mod-
rou značkou „obytná zóna“ a mnoho řidičů toto omezení nedodr-
žuje. Navrhujeme proto namalovat povolenou rychlost na vozov-
ku. Jednoznačné vyznačení nejvyšší povolené rychlosti nastříkané 
na vozovce by mohlo zvýšit disciplinovanost řidičů. 

Umístění: silnice v majetku MČ Praha 21 
(např. Nadějovská, Pilovská, Budčická, Bečvářská)
Předpokládané náklady: 21 tisíc Kč 
Navrhovatel: Daniel Moc
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Hlasujte pro projekt, který „mění Újezd“
Podávání návrhů do našeho participativního rozpočtu „Měníme Újezd“ je u konce. Všem, kteří věnovali svůj čas a nápad 
nám zaslali, bychom rádi poděkovali. Velmi si všech návrhů ceníme! Celkem jste nám zaslali 15 nápadů. Všechny prošly 
posouzením realizovatelnosti a 9 z nich se v termínu 14. 6.- 2. 7. 2021 utká o vaši přízeň. 
Hlasování proběhne na webových stránkách projektu www.menimeujezd.cz. Najdete tam všechny potřebné informa-
ce. Hlasování je jednoduché a intuitivní. Každý z hlasujících bude mít k dispozici až tři kladné a jeden záporný hlas, 
přičemž záporný hlas můžete využít až po použití minimálně dvou hlasů kladných. Je nutné si připravit mobilní telefon. 
Pro vstup do hlasování bude vyžadováno vaše telefonní číslo, na které vám přijde unikátní pin kód, s jehož pomocí se 
dostanete do systému. 
V případě dobré epidemiologické situace a počasí budete mít možnost hlasovat také osobně v odpoledních hodinách 
dne 26. 6. 2021 na multifunkčním hřišti v rámci plánované společenské akce. Pokud byste raději hlasovali osobně, ale 
jindy, zastavte se u nás na podatelně úřadu (v úřední hodiny), kde pro vás bude připravený tablet a asistence naší ko-
legyně. I zde je nutno ale vlastnit mobilní telefon. 

A z jakých projektů si můžete vybírat?

http://www.menimeujezd.cz


Lanová věž na Rohožníku
V blízkosti dětského hřiště na Rohožníku navrhuji umístit 5,8 m vy-
sokou lanovou věž Ponte do Pico s dopadovou plochou z gumové 
štěpky.  Lanové prvky v sobě spojují vlastnosti klasických herních 
prvků pro děti, adrenalin a sport. 

Umístění: sídliště Rohožník, v blízkosti plynojemu 
Předpokládané náklady: 825 tisíc Kč
Navrhovatel: Vladimíra Berounská

Oprava zastávky MHD Rohožnická
Ve směru do centra je tato zastávka v nevyhovujícím havarijním 
stavu. Chybí zde zvýšený nástupní ostrůvek a okolí nástupiště se 
rozpadá. Navrhujeme zbourání stávajícího betonového přístřeš-
ku, opravu nástupiště a následnou instalace nového, moderního, 
proskleného přístřešku.

Umístění: Novosibřinská ul, zastávka MHD Rohožnická (směr cen-
trum)
Předpokládané náklady: 700 tisíc Kč
Navrhovatel: Miroslav Švarc

Plakátovací plochy
Cílem návrhu je pořízení a umístění plakátovacích ploch na frek-
ventovaných místech v Újezdě nad Lesy, které poskytnou důstojné 
místo pro legální výlep pozvánek na různé akce spolků a dalších 
organizací. Jedná se o hliníkové plakátovací plochy s  hliníkovou 
stříškou.

Umístění: u vchodu na hřiště „Psí plácek“, Sudějovická ul. 
u zastávky MHD Blatov směr centrum, Starokolínská ul.
před Masarykovou ZŠ, Polesná ul. 
Předpokládané náklady: 50 tisíc Kč
Navrhovatel: Jitka Carbolová

Léto na hřišti: zastínění pískoviště 
Navrhuji instalaci posuvného zastínění sítí a zakrytí pískoviště na 
dvou hřištích v  Újezdě, které jsou obě v  letních měsících téměř 
nevyužitelné vzhledem k tomu, že se nachází na přímém slunci. Síť 
slouží jak ochrana proti slunci, tak lze pomocí posuvných jezdců 
stáhnout síť dolů a využít ji k zakrytí pískoviště. Sítě jsou uchyceny 
na čtyřech pozinkovaných sloupcích a mají životnost min. 10 let. 

Umístění: hřiště Rákosníček, Žlebská ul.
dětské hřiště v ulici Luníkovská
Předpokládané náklady: 60 tisíc Kč
Navrhovatel: Kristina Boučková

Víceúčelové hřiště na Rohožníku
Navrhujeme vybudování multifunkčního hřiště 32 x 15 m s poly-
uretanovým povrchem určeného pro kolektivní sporty s možností 
zaledování v zimním období. Hřiště by bylo využitelné pro florbal, 
nohejbal, košíkovou či malou kopanou. Bylo by oplocené do výšky 
4 metrů, mělo by 60 cm vysoké dřevěné mantinely, sloupky pro 
nohejbal se sítěmi, branky na malou kopanou, házenou a pro flo-
orball. S možností dodání basketbalových košů a osvětlení hřiště. 

Umístění: Sídliště Rohožník, v blízkosti streetballového hřiště 
Předpokládané náklady: 1 500 tisíc Kč
Navrhovatel: Libor Václavík

Helena Gryčová,
koordinátorka MA 21
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Datum nebylo zvoleno náhodně - před 76 lety, 6. 5. 1945, 
přišli o život v květnové revoluci újezdští, novosibřinští 
a kolodějští muži, čtyřem z nich byla 5. 5.1968 odhalena 
pamětní deska v budově základní školy. Jejímu znovu-
odhalení předcházelo položení věnců k  pomníkům na 
Rohožníku a Blatově. Kromě představitelů obce, muzej-
ní rady a občanů se letošní piety u pomníku válek a čest-
ných hrobů padlých na újezdském hřbitově zúčastnil 
i pan Toman, pravnuk Oldřicha Doležala. Proto jsem 
zápis újezdského kronikáře z května 1945 četla právě 
od hrobu jeho pradědečka: „Byly to těžké dny od 5. do 
9. května, kdy na vlásku viselo bytí i nebytí Újezda nad 
Lesy, kdy nás mohl stihnout osud Lidic. Z 8. na 9. května 
v noci opustili Němci naši obec před postupující Rudou 
armádou. Dne 9. května projížděly pak naší obcí tan-
ky Rudé armády, pozdravovány srdečně všemi občany. 
Radost naši však kalila vzpomínka na naše mrtvé obča-
ny, kteří padli na prahu svobody. Jejich pohřeb za veliké 
účasti občanů konal se dne 10. května. Byli pohřbeni do 
čestných hrobů na našem hřbitově i na hřbitově v Ko-
lodějích. V naší obci došlo k povstání organisovanému, 
které v celém okolí nemělo rovno. Není možno jmeno-
vati jednotlivce, ale nadšení a odvaha našich lidí budiž 
ctí celé obce.”
Další dojemné chvíle nastaly ve škole, kde byl položen 
věnec k bustě pana učitele Stanislava Krause. Díky „ži-
vým vzpomínkám” jeho bývalých žákyň, Marušky Podlip-
né a Marušky Tomaidesové, jsme se přenesli o několik 

desítek let zpátky do újezdských školních lavic a vypo-
slechli si zajímavá vyprávění o něm a dalších tehdejších 
učitelích, kteří svým přístupem a zálibami ovlivnili gene-
raci újezdských žáků.
Hlavní část programu začala u budovy úřadu překvape-
ním, kterým nebyl nikdo jiný než školní Sovičky. Po dlou-
hé pauze, statečně v rouškách, provázely celý program 
znovuodhalení pamětní desky, o jejíž historii jsem psala 
v květnovém ÚZ. A překvapení další - přítomna byla jak 

„holčička z fotografie”, paní Jiřina Taitlová (roz. Doušo-
vá), tak jedna z dívek stojících 5. 5. 1968 čestnou stráž 
u pamětní desky, a to paní Olga Smrčková (roz. Šmídlo-
vá). Pro mě osobně další krásné setkání s rodilými Úje-
zďačkami a jasné rozhodnutí, že právě ony dvě spolu 
s panem starostou Milanem Samcem odhalí pamětní 
desku. A tak se i stalo. Bohužel se tohoto dne nedožil 
pan doktor Miloš Schmidt, čestný předseda muzejní 
rady, který by býval rád vzpomenul na svého kamaráda 
Jendu Plecháčka. Proto jsem podruhé použila publika-
ci a kromě sepsané vzpomínky pana doktora na Jendu 
jsem přečetla ještě vzpomínku paní Ing. Aleny Hanyšo-
vé na květnové dny a zastřeleného listonoše Jiljího Bou-
še. Symbolickou Hašlerovou Písničkou českou zakončily 
Sovičky pietní shromáždění a já děkuji jménem organi-
začního týmu obce a muzea všem, kteří přišli uctít pa-
mátku padlých a které bude od letošního května připo-
mínat další důstojné pamětní místo v Újezdě nad Lesy, 
opatřené i informační cedulí.

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum

KULTURA

Ohlédnutí za květnovými oslavami
V roce 2015 vydal Úřad MČ Praha 21 k 70. výročí konce 2. světové války publikaci, na které více jak 
rok pracovalo několik členů muzejní rady a která se stala velmi cenným časosběrným historickým 
materiálem. Dnešním pohledem o to cennějším, protože někteří z těch, kteří příběhy svých rodin nebo 
známých zaznamenali, už nejsou mezi námi. Proto i z úcty k nim mi tento dokument byl průvodcem při 
letošních květnových oslavách.
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Kašpárkovo staročeské divadlo provozují manželé Vilém a Eliška Janečkovi 
již řadu let a sjezdili s ním po různých štacích celou republiku. Kvůli koro-
navirovým opatřením stojí ale jejich přívěs zaparkovaný na zahradě rodin-
ného domu v Lomecké ulici od loňského jara. Protože však oba manželé 
pocházejí z loutkářských rodin s dlouhou tradicí, hledali způsob, jak původ-
ní, sto let staré marionety, s nimiž hrají, dostat k malým divákům. A řešení 
našli – původní garáž s dílnou přebudovali na stálou loutkovou scénu, vů-
bec první v Újezdě. Čekají již jen na řádnou kolaudaci, aby mohli začít hrát 
v sále, kam se vejde 25 diváků. 
„Máme na repertoáru pět klasických pohádek, které se budou střídat v týden-
ním rytmu. Hrát chceme vždy v úterý, čtvrtek a neděli od 17,30 hod., aby mohli 
s dětmi přijít i rodiče. Myslíme si totiž, že chození do loutkového divadla je 
vyloženě rodinná záležitost, chceme nejen pobavit nadšené dětské diváky, ale 
také je trochu vést ke kulturním zážitkům,“ říká Vilém Janeček. Každá hra má 
50 minut a oba loutkoherci slibují, že se děti ani dospělí nebudou nudit. „Hra-
jeme v pěkné staré češtině, bez vulgarit,“ dodává Eliška Janečková. 
K tradici Kašpárkova staročeského divadla patří i to, že oba manželé zajišťují 
provoz zcela sami, nemají žádnou výpomoc, natožpak nápovědu a starají se 
tak o prodej lístků, vodění marionet, přestavbu scén a samozřejmě hlasy svých 
loutek. „Pilně trénujeme, abychom nevypadli z role. A těšíme se, až se náš malý 
sál naplní dětmi, protože to jsou ti nejvděčnější diváci,“ uzavírá Vilém Janeček. 
Program první stále loutkové scény v  Újezdě naleznete na webu 
http://kasparkovo-divadlo.sweb.cz/, můžete zavolat také přímo paní 
Elišce Janečkové na tel. 728 658 799.

Blahoslav Hruška

PRO DOSPĚLÉ

 Alena Mornštajnová – Listopád
 Vlastimil Vondruška – 

Křišťálový klíč IV.
 Martina Novotná – Vražda 

nepočestné panny
 Anne Jacobs – Kavárna u 

Anděla III.
 Julie Caplin – Čajovna v Tokiu
 Camilla Läckberg – Stříbrná 

křídla
 Rebecca Serle – Za pět let
 Saskia Sarginson – Lavička
 Danielle Steel – Čas 

předminulý
 C. W. Gortner – Carevna: 

román o Marii Fjodorovně
 Stefan Ahnhem – X způsobů 

smrti
 Susan Wiggs – Knihkupectví 

ztrát a nálezů
 Šárka Konečná – Deník jóga 

matky
 Martina Riebauerová – Psaní 

jako posedlost: rozhovor 
s Karlem Pacnerem

 Kristina Höschlová – Lékařem 
mezi pouští a minami

PRO DĚTI

 David Walliams - Něfo
 Raina Telgemeier – Nervy, Ség-

ry, Úsměv 
 Christopher Paolini – Spát 

v moři hvězd II.
 André Aciman – Dej mi své 

jméno, Najdi mě
 Roberto Santiago – Fotbaláci V.
 Karl May - Vinnetou

Nové knihy 

V případě dotazů na 
aktuální provoz knihovny 
nás kontaktujte na tel. č. 
281 012 956, všechny dotazy 
rády zodpovíme

Jitka Kašparová 
a Pavla Jakubcová, 

knihovnice

Kašpárek a spol.

OZVUČÍME a OSVĚTLÍME 
vaše AKCE MALÉvE1šr

aparatura -1000 W, světla DMX 
provozuje: Vamos66, tel. 602313840, 608340777 

INZERCE
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Portál občana
Poskytuje výpis z rejstříku trestů, výpis ze živnostenského 
rejstříku, výpis z  insolvenčního rejstříku, podání daňové-
ho přiznání, informace z katastru nemovitostí, informace 
ke své pracovní neschopence a e-receptu (elektronický 
recept na léky), informace o důchodovém pojištění, infor-
mace/notifikace o platnosti dokladů jako je např. řidičský 
průkaz, informace o bodovém hodnocení řidiče atd.
Přihlásit se na Portál občana lze několika způsoby, a to 
například prostřednictvím e-občanky, pomocí jména, hes-
la a sms, mobilním klíčem e-Governmentu, užitím datové 
schránky, použitím tzv. bankovní identity atd. Vámi vybra-
ný způsob přihlášení následně určuje rozsah služeb, jež 
budete moci využívat.  
Bližší informace a podmínky naleznete na těchto odkazech:
Základní informace: 
https://www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.aspx
Časté dotazy a odpovědi: 
portal.gov.cz/caste-dotazy/portal-obcana
Identifikační prostředky identity: info.eidentita.cz/idp/
Datové schránky: www.datoveschranky.info/
Přihlášení do Portálu občana: 
obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

Portál veřejné správy 
Slouží jako jednotný informační bod pro občany i firmy. Je 
ideální v případech, kdy řešíte nějakou věc a neznáte ani 
základní informace, ani nevíte kam se obrátit. Portál veřej-
né správy by vám měl pomoci nalézt cestu, jak a kde získat 
informace a poradenství pro řešení vaší situace. 
Naleznete zde informace k  různým životním událostem 
a službám veřejné správy (tj. státní i obecní úřady).  Jde 
například o informace týkající se covidových opatřeních, 
narození dítěte, uzavření manželství, změny trvalého po-
bytu či úmrtí. Ze služeb veřejné správy se jedná o oblast 
výstavby a vlastnictví a bydlení, cestovních a jiných do-
kladů, informace z oblasti dopravy (poplatky, mýto), dále 
oblast důchodů a výsluh, evropského profesního průkazu, 
sociálních služeb a dávek, zdravotních služeb, zeměděl-
ství, péče o zvířata a životního prostředí, krizových situací 
a policie a hasiči a mnoho dalšího.

Portál veřejné správy na rozdíl od Portálu občana neslouží 
pro přímou komunikaci občana či firmy s úřadem, jedná 
se pouze o určitý informační servis. Není tedy třeba žád-
ná registrace či přihlášení. Bližší informace naleznete na 
portal.gov.cz/ 

SOLVIT
SOLVIT je bezplatná služba poskytována státní správou 
členských zemí EU, Lichtenštejnska, Norska a Islandu 
prostřednictvím tzv. SOLVIT center. Chystáte-li se na do-
volenou nebo za prací do zahraničí anebo jen potřebuje-
te uznat odbornou kvalifikaci, může vám pomoci vyřídit 
dokumenty pro pojišťovny v případě úrazu v zahraničí, 
pomoci s uznáním odborné kvalifikace či vyřešit vydání 
dokladů aj. Bližší informace a kontakty naleznete zde: 
ec.europa.eu/solvit/index_cs.htm
www.mpo.cz/dokument43862.html
www.businessinfo.cz/navody/solvit-efektivni-reseni-pro-
blemu-na/

Systém DROZD a cestování
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) již několik let pro-
vozuje systém DROZD, který umožňuje českého občana 
informovat pomocí sms o krizové situace v zemi, kde se 
momentálně nachází. MZV tímto může rychle a účinně 
zorganizovat pomoc pro občany například v případě pří-
rodních katastrof nebo sociálních nepokojů. Systém fun-
guje na bázi dobrovolné registrace. Bližší informace nalez-
nete na  drozd.mzv.cz/ .

Vždy aktuální informace k cestování naleznete na strán-
kách MZV v sekci „Cestujeme“ 
www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html. 
Ministerstvo zveřejňuje podmínky cestování a návratu 
do ČR, dále též aktuální informace o jednotlivých státech 
včetně kontaktů na zastoupení ČR v dané zemi (velvysla-
nectví, ambasády). Na webu naleznete i informace k po-
moci v nouzi nebo informace o tom, jak postupovat v růz-
ných situacích v zahraničí.

Miroslava Siváková

Komunikujte s úřady z domova
PORTÁL OBČANA

V covidové době jsme začali častěji používat nástroje elektronické komunikace při kontaktu 
s veřejnou správou. Zde navážu na příspěvek zastupitelky Jitky Carbolové v minulém vydání 
ÚZ. Věděli jste, že existuje „Portál veřejné správy“ a „Portál občana“? Můžete si díky nim zařídit 
většinu záležitostí pohodlně z domova. Na úřad či k jinému oprávněnému subjektu (banka) 
musíte však poprvé osobně, abyste si zřídili přístup a zároveň došlo k ověření vaší totožnosti.

https://portal.gov.cz/caste-dotazy/portal-obcana
https://info.eidentita.cz/idp/
http://www.datoveschranky.info/
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
https://portal.gov.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsolvit%2Findex_cs.htm%3Ffbclid%3DIwAR1x8jBn8GMaCQKIDoHWIbNn2Lca_a123p7SVrIYolvKFPzUVv1gQK_4h4s&h=AT0HgV2Gl_x4czcCu7hpreF1sCAiC-s9E4VXkZy5BvHCWTLrgqoGT4edWxFHfyrF9lH-9TYl_pTWGJVElt1YdTphXEUim8NvnH5aKYGEC7rc9i4AVtH6cDwM3ByYj38ETlgm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bVUzU43ADRwvVA2eVLkoEtREaohA_hzMmhnZRYSHh4pPzyCebVyCK1KWJds2ljeAy6rhj-1NcnS3uOqMEAtHMI1FnfBdEtWvqf08UTQHtp3R9A7nbiiJghACwTgbpNuQN1PnsPgwYiuTuYjox-tU3Xh9__c46lj5eR1PVlitInI5zghJK7peTrtsaj-T0zR9AIw
http://www.mpo.cz/dokument43862.html
http://www.businessinfo.cz/navody/solvit-efektivni-reseni-problemu-na/
http://www.businessinfo.cz/navody/solvit-efektivni-reseni-problemu-na/
https://drozd.mzv.cz/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
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Bezplatný přehled místních provozoven a podniků s otevírací dobou a kontakty bude v ÚZ vycházet až do září 
2021. Pokud chcete přidat do přehledu, formulář najdete na www.praha21.cz v sekci Přehled provozoven v Újezdě 
nad Lesy nebo nás kontaktujte na emailu: podnikatel@praha21.cz.

MČ Praha 21 podporuje místní podnikatele
FIRMY

Název provozovny
adresa provozovny
webové stránky
facebook

Provozní/
otevírací doba

kontakty specializace poznámky

RESTAURACE

Bistro Dřevák
Novosibřinská 206
www.drevakujezd.cz        

Po-Ne: 
16:00-20:00

608 878 672                
jitkanajmoska@seznam.cz

bistro s občerstvením, 
rozvoz piva 20 – 21 hod.

výdejní 
okénko

Restaurace na Blatově  
Starokolínská 311
www.restauracenablatove.cz

Po-Pá:
11:00-15:00

777 195 229                  
jolana.napravnikova@volny.cz

pohostinství výdejní 
okénko

Café Útes
Račiněveská 2592
www.cafeutes.cz

Po-Pá:
7:00-15:00   
So: 
10:00-15:00

722 925 830                       
info@cafeutes.cz

restaurace,jídelna, rozvoz jídla, catering, pořádání 
oslav, 
pronájem prostor pro různá setkání, cateringové 
služby

výdejní 
okénko

PIZZA GOGO
Starokolínská 95
www.pizzagogo.cz

Po-Ne: 
11:00-21:30

733 503 385 rychlé občerstvení 
(pizzy, burgery, těstoviny, saláty, dezerty…)

výdejní 
okénko

Restaurace Krokodýl
Lomecká 1807
fb, instagram restaurace krokodyl

St-So: 
17:00-20:00

775 248 650      
marek.stedronsky@seznam.cz

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

výdejní 
okénko

Staročeská hospoda U Štrásků
Novosibřinská 879
Staročeskáhospodauštrásků

Po-Ne: 
11:00-20:00

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

pohostinství, jídlo a nápoje s sebou výdejní 
okénko

Hando Sushi Bar
Oplanská 2416
www.hando.cz                 
www.facebook.com/hando.cz/         

Po-Ne: 
11:00-20:00

725 830 383               
 info@hando.cz

sushi bar, asijská kuchyně, 
rozvoz jídel

výdejní 
okénko

CUKRÁRNA/KAVÁRNA

Cukrárna na Blatově
Račiněveská 2444
www.cukrarnablatov.cz

Po-Pá: 
9:30-17:30 
So-Ne: 
9:30-17:00

737 623 611                
stapechdevelop@seznam.cz

Cafe Galerie Zelený dům
Třebětínská 591
www.cafegaleriezelenydum.cz                     
Cafe Galerie Zeleny dum

Po: 
ZAVŘENO  
Út-Ne: 
14:00-16:00

608 943 568                           
galerie@cafegaleriezelenydum.cz

kavárna + prodej dortů, 
prodej drobných dekorací + obrazů

v době vládních 
opatření - 
funguje výdejní 
okénko

MALOOBCHOD/VELKOOBCHOD

ABC dětské Botičky
Starokolínská 2716
www.abcdetskeboticky.cz  
www.abcboticky.cz

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

739 061 499                 
abc.detskeboticky@seznam.cz

prodej dětské obuvi, dámské a pánské zdravotní 
pantofle, opravna obuvi, výdejna balíků Geis Point 
a DPD

výdejní okénko
a
e-shop

Jinohrátky s.r.o.
Starokolínská 425
www.jinohratky.cz                           
www.facebook.com/jinohratky

Po - Pá: 
9.30 - 18.00    
So:
9.30 - 12.30

724 190 050  
vendula@jinohratky.cz

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

nabízím zdarma 
rozvoz objednávek - 
Újezd nad Lesy
a blízké okolí

Krámeček Pro Domoček Pavla Stichová
Chotěnovská 680 (vchod z ul. Zaříčanská)
www.facebook.com/groups/1477054195904760 
www.facebook.com/krameceprodomecek

Po - Pá: 
8:00-11:30 
+ 14:00-17:00                      
So: 9:00-12:00

777 255 953, 
kramecekprodomecek@seznam.cz

obchod s domácími potřebami

Romantika – kreativní svět
Račiněveská 2444/21 
www.obchodprosikuly.cz                            
www.facebook.com/Romantikakreativnisvet

Po - Pá: 
9.00 - 18.00          
So: 
9.00 - 13.00

776 659 653                
obchodprosikuly@gmail.com

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

http://www.praha21.cz/
mailto:podnikatel@praha21.cz
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Vinotéka/Knihkupectví Nad Lesy
Staroújezdská 45
www.nadlesy.cz                      
facebook.com/nadlesy

Po - Pá: 
9:00-12:00     13:00-19:00
So: 
9:00-12:00     13:00-18:00

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

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

Vinotéka v Čentické 
Čentická (vchod z ulice Polenská)

Út-So: 
17:00-20:00

607 989 524 
xprocha@volny.cz

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

výdejní 
okénko

Ambipet s.r.o
Lišická 834

Po-Čt: 
17:30-20:00

776 464 666             
ambipet@email.cz

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

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

Po-Pá: 
10:00-18:00            
So: 9:00-12:00

608 982 295      
info@shop4pets.eu

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

ZOOSHOPPLUS
Starokolínská 22
www.zooshopplus.cz

Po-Čt: 
9:00-19:00   
Pá: 9:00-18:00

606 921 977, 
ujezd@zooshopplus.cz 

chovatelské potřeby, živá zvířata, akvaristika 

EL BIO
Starokolínská 425
www.elbio.cz

Po-Pá: 
9:00-19:00

722 959 090, 
info@elbio.cz

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

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

Po-Pá: 
9:00-17:00

776 325 407                     
vitalen@email.cz

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

SLUŽBY

HODINOVÝ MANŽEL - Petr Říha
Ratbořská 134
www.domaciopravy.cz

dle dohody 733 541 242, 
petariha@email.cz

opravy a úpravy v domácnosti, údržba zahrady.

PSIŠKO-OB, z.s.
Novosibřinská 875
www.psisko-ob.webnode.cz

602 328 534,                                
psisko-ob@seznam.cz 

výchova a výcvik psů

Včelařské potřeby - včelařství
Lišická 834

dle dohody 608 024 110                                    
zdenekruzicka@email.cz

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

Mateřská školka Andělská, z.ú.
Čenovická 1085
www.andelska.cz 
https://www.facebook.com/skolkaandelska

Po-Pá: 
7:00-17:00

777 515 515, 
info@andelska.cz

mateřská školka, kroužky pro děti, tábory, hlídání 
dětí

Hlídací centrum Pohádka
Lstibořská 2396
www.hcpohadka.com                      
Hlídací centrum Pohádka

Po-Pá: 
6:30-18:30

604 749 684, 
777 686 034      
adela-brezinova@seznam.cz, 
rihova.gabriela@email.cz

péče o děti od 6 měsíců do 6 let

Matěj Štacha
Újezd nad Lesy
www.malirmatej.cz

Po-Pá: 
9:00-17:00         
So+Ne: 
dle dohody

737 502 987, 
malirmatej@gmail.com 

malířství, drobné montážní a řemeslné práce. 
Práce typu hodinového manžela.

Nebuďte ve při s jídlem / Bc. Vendula Přibilová
Ochozská 318 
www.veprisjidlem.cz

Po-Ne: 
8:00-20:00 
(dle dohody)

608 969 163, 
nebudte@veprisjidlem.cz

nutriční/výživová poradkyně

MaPris trade / Marie Přistoupilová 
Starokolínská 313

Po-Ne: 
9:00-21:00

608 956 796, 
marypp@seznam.cz

inženýrská činnost – stavební povolení, 
kolaudace, příprava staveb

VICTORIA SCHOOL s.r.o. , základní škola 
a mateřská škola, Ing. Dana Robertson 
Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice 
www.victoria-school.cz

725 234 651, 
reditel@victoria-school.cz

základní škola, mateřská škola, kroužky, tábory
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KHASO / Ing. Petr Klinger
Čentická 1457 
www.ajax.cz

602 310 914     petr.klinger@
sitkhaso.cz

Instalace zabezpečovacích systémů s certifikací 
EU 2.stupně bez nutnosti kabelových rozvodů 
a stavebních úprav. Detekce požáru, CO2, 
vytopení a narušení objektu, kamerový systém.

Jaroslav Zajpt
Novosibřinská 875

602 313 840,   
j.zajpt@seznam.cz 

výroba razítek, výroba reklamy, sportovní služby. 
Trenérství - výuka squashe. 
Pořádání kulturních akcí. 

Alois Trčala
Staroklánovická 79

Po - Pá: 
9:00 - 19:00

601 394 024, 
trcala.tkt@seznam.cz

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

PŮJČOVNA NÁŘADÍ - FORICHTUNG.CZ/
AUTOPIA, S.R.O.
Novosibřinská 2266
www.forichtung.cz

Po-Pá 
8:00-17:00

737 300 500                                              
ujezd@forichtung.cz 

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

PRAKTICKÁ TERAPIE 
Svojšická 2242
www.praktickaterapie.cz

Dle dohody 777 761 159,       
petr@praktickaterapie.cz

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

MEMO s.r.o.
Domanovická 1224

Dle dohody  737 788 279      
memosro@tiscali.cz

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

PEDIKÚRA TEREZA
Živonínská 1630

Dle dohody 724 526 849      
su.tereza@seznam.cz

Pedikúra a kosmetika

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

Po: 8:00 - 17:00 
Online

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

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

Váš majetek pod kontrolou
Kamerový systém jako služba
Bez počátečních nákladů   Bezplatná údržba   Záznamy online

Od 250 Kč měsíčně.  Nezávazná nabídka i instalace zdarma.

 

tel. 261 216 424
www.antexplus.cz
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Očekávaný bod na dubnovém ZMČ týkající se „Infor-
mace o situaci v ZŠ“, kde jsem čekal, že „PaS“ přijdou 
s nějakými novými zjištěními, byl velmi fádní. Po člán-
ku paní Šmatlákové v květnovém ÚZ, který nepřinesl 
žádná relevantní fakta a kde byli bez jakýchkoliv dů-
kazů napadeni vedoucí úředníci i vedení obce, jsem 
očekával její přítomnost na ZMČ a kladení nepříjemných 
otázek. Obhájit si svá tvrzení ale paní Šmatláková nepřišla.  
Zastupitelé umožnili bývalé ředitelce Cermonové nad rámec 
JŘ 2x vystoupit, aby se mohla obhájit, a to na začátku a na 
závěr diskuze. Ale ani zde jsem se nic nového nedozvěděl, 
paní Cermonová jen zopakovala svůj známý postoj.
Překvapivě nikdo nepřišel paní Cermonovou podpořit, což 
vzhledem k transparentům na plotě školy, petici, aktivaci 

odborářů atd. ukazuje, že se jednalo spíše o politikaření, 
než skutečný zájem. Nulová účast lidí, kteří dělali z od-
volání téma, byla zarážející.
Samotná diskuze ohledně školy byla nezáživná. Zas-
tupitelé za PaS, kteří brojili proti odvolání, ovšem bez 
proveditelného návrhu, jak dál, předčítali monotónním 
hlasem svá předem sepsaná stanoviska. Na živou disku-
zi o škole, kde by se přišlo s nějakými rozumnými názo-
ry nedošlo. Vzhledem k tomu, jak zejména zastupitelé 
PaS přiživovali na FB téma školy jsem očekával nějakou 
analýzu a návrhy, které by stály za diskuzi. Z celého téma-
tu však zbyla slovy klasika pouze nuda, nuda, šeď, šeď. 
Škola tak funguje bez zjevných problémů a nic ze strašení, 
které se šířilo v březnu, se nenaplnilo.

Jiří Lameš

LISTÁRNA
Z DUBNOVÉHO ZASTUPITELSTVA

Vážený pane starosto, ráda bych Vám touto cestou 
poděkovala za nainstalování zábradlí k  přechodu na 
zastávku Rohožnická. Věřím, že stejně jako mně i ostat-
ním vrstevníkům zjednoduší přístup zvláště v  zimním 
období. Moc si toho vážím!

Marie Kolembářová

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji srdečně za milé blahopřání k mým 85. narozeninám Úřadu městské části, SPCCH a KAS v Újezdě nad Lesy.
Zdenka Nohejlová

PODĚKOVÁNÍ

Začátkem června oslaví 80 let dlouholetý člen a funk-
cionář TJ  Sokol  pan Ing. František Sedlák.   Do dalších 
let mu přejeme hlavně zdraví, štěstí a hodně elánu 
k dokončení svých plánů. 

Za TJ Sokol Ing. Jiří Čemus, 
předseda

GRATULACE K ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)
Zdravím vás, Újezďáci. Konečně se 
nám trochu ulevilo, i když do nor-
málního života je ještě hodně daleko. 
Uvědomuji si, že jsme přehodnotili 
priority, ale i tak pořád hodně chybí.  
Po delší době se sešlo zastupitelstvo. 
Trvalo dlouho, ale to důležité se pro-
jednalo. Základní provoz obce běží. 
Nad rámec běžného chodu jsme se 
soustředili na „zvelebení“ naší měst-
ské části. Sází se stromy, připravují 
se parky s hracími a odpočinkovými 
prvky v Druhanické a Zbyslavské. 

Tam by měly mít svůj koutek všech-
ny věkové kategorie, a dokonce i pro 
pejsky se najde místo. 
Po školním sportovním areálu Poles-
ná – Čentická rachotí bagr, přesazu-
je a zasazuje stromky a přemisťuje 
školkové hřiště, aby se uvolnilo mís-
to na stavbu školky. Podařilo se zís-
kat dotaci na zahájení stavby. A ne-
smím zapomenout ani na to, že na 
zastávce MHD Rápošovská už na nás 
nebude pršet. Staví se zastřešení. 
Podařilo se zajistit očkování našich 
občanů. Každý čtvrtek ve sportov-

ní hale v Klánovicích přeměněné na 
očkovací centrum. Více o tom paní 
místostarostka, která má na zajištění 
největší podíl. Středisko na Rohožní-
ku zůstává, nejprve se bude opravo-
vat, co je potřeba, a posléze přijde na 
řadu rekonstrukce.
Pomoc sociálně potřebným je zajiš-
těna odborem sociálních věcí a fun-
guje. Je svolána sociální komise a bu-
deme připravovat ty akce, které nám 
koronavirová pravidla dovolí. Začít 
chceme s Klubovnou seniorů. Hezký 
červen a hodně zdraví.

Petr Duchek (PATRIOTI)
Milí čtenáři, do minulého sloupku 
o družstevním bydlení se mi už ne-
vešla logická otázka: Jak mají pokro-
káři promyšlené přidělování bytů? 
Nevím. Co ale z dob socialismu vím, 
že je-li něčeho státního nedostatek, 
je s tím spojena i korupce jako para-
zit. Tak třeba přijde ke slovu i „Karlo-
varská losovačka“.
Podle magistrátní vize dostupného 
bydlení se k bytům mají dostat všech-
ny sociální vrstvy. Zkusme porovnat 
takové socialistické plány s uvažova-
ným parkovacím domem u nádraží. 

V Újezdě Piráti a STAN dům odmítají, 
protože přitáhne Středočechy. To dá 
přece rozum. Analogicky dostupné 
bydlení v Praze zase přitáhne obyva-
tele z kdoví jaké tramtárie. To dá také 
rozum. Tato neomarxistická politika 
dvojího metru ale pražanům nedo-
statek s byty nesníží.
Patrioti 21 mají opačný pohled. Nej-
dříve chraňme dostupné bydlení 
pro občany Újezda, pak Prahy a víc 
neřešme. Ostatní obce se o sebe 
také postarají. Někdo je holt marxi-
sta a jiný patriot. Každý máme něco. 
Pro nás je ale Újezd na prvním místě.

A krátce ještě k článku paní Šmatláko-
vé (ÚZ/5/21) a stránce www.voxpopuli. 
Mám stejné materiály o ZŠ, ze kterých 
stránka vznikla. Některé informace 
jsem ale na webu nenašel, některé 
závěry autorky jsou tendenční. Pro-
pagace této stránky černým výlepem 
po Újezdě a diverzní rozesílání e-mai-
lů rodičům ze školy za stejným úče-
lem je minimálně na hraně zákonů 
a webu na serióznosti nepřidalo.
Spor je u soudu a ulice paní Cermo-
nové nepomůže. Proč tedy taková 
agilnost? Zřejmě už jde jen o politiku 
a volby, ne o ředitelku.
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Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Bydlení v Praze i v přilehlé metropolitní 
oblasti je rok za rokem nedostupnější 
zejména z důvodu strmě stoupajících 
cen bydlení, a to jak nájemního, tak 
vlastnického. Finanční dostupnost by-
dlení v Praze je jedna z nejnižších v Ev-
ropě, to nepříznivě ovlivňuje životní 
perspektivy zejména mladé generace, 
ale i konkurenceschopnost a sociální 
stabilitu města. 
Z toho důvodu pražské zastupitel-
stvo přijalo v dubnu 2021 Strategii 
rozvoje bydlení v hl. m. Praze, která 
nahradila již dávno vyčichlou Kon-

cepci bytové politiky z roku 2004. 
Mezi hlavní parametry nové stra-
tegie patří zastavení rozprodávání 
obecních pozemků a bytového fon-
du, rozšiřování portfolia vlastních 
nemovitostí a podpora výstavby do-
stupného bydlení spojením soukro-
mých a veřejných prostředků. Bohu-
žel nakládání s obecním nemovitým 
majetkem je ve značné míře v rukou 
městských částí, takže někde nadá-
le pokračuje prodej obecních bytů 
a stejně tak se liší i podpora rozvoje 
bydlení.  
Pokud jde o výstavbu bytů, tak kro-
mě vlastní výstavby se jedná zejmé-

na o družstevní bytovou výstavbu 
s podporou města, o které jsem již 
psala, a nově i podpora spolkové 
výstavby bydlení (tzv. „baugruppe“) 
určené pro menší projekty. Dalším 
nástrojem je získávání obecních 
bytů v nových developerských pro-
jektech v rámci spolupráce při pro-
cesu povolování staveb. V případě 
naší MČ je nutno vyzvednout roz-
hodnutí zastupitelstva zastavit roz-
prodej obecních bytů, ale je třeba 
vykročit dál. Je nutné vypracovat 
Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 
21 založenou na analýze našich po-
třeb a možností.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
19. června Rohožnická (u prodejny Albert)
   Starokolínská (v parku na Blatově u křížku)
Doba přistavení: od 9 do 13 hod. 

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
26. června ulice Lišická naproti MŠ Sedmikráska 
od 8:00 do 14:00 hod.
Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř kontejnerů, do kterých může-
te odložit tyto druhy odpadu:  
1. velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad
Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.
2. velkoobjemový kontejner určený pro odpad ze zeleně tzv. biood-
pad
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná tráva, spa-
dané ovoce, zemina z květin pokojových rostlin, odpady z ovoce a ze-
leniny.
3. velkoobjemový kontejner určený pro dřevěný odpad
Zde je možné odkládat různý dřevěný odpad, který nemá charakter 
objemného odpadu (např. rozložený dřevěný nábytek bez kovových, 
skleněných či plastových doplňků nebo jeho součástí)
4. velkoobjemový kontejner určený pro kovy
Zde je možné odkládat: veškerý kovový odpad vyjma výrobků podlé-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdeňka Hubínková (ODS)
Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych se tímto krátkým vyjádřením 
vrátila k  proběhnuvšímu jednání za-
stupitelstva a zejména k  bodu týka-
jícího se odvolání ředitelky základní 
školy, která byla jako statutární orgán 
jedinou zodpovědnou osobou (jistě 
znající zákony). Bylo již řečeno mno-
hé. Jedni se bezvýhradně zastávají 
paní exředitelky. Druzí si stojí za svým 
názorem, že odvolání bylo na místě. 
Já se přikláním ke druhé variantě. 
Nicméně, odvolání je platné. A po-
kud se paní exředitelka cítí být „po-

škozena“, může se obrátit na soud. 
Což podle mě dostupných informací 
udělala. 
Pominu-li skutečnost, že po jejím od-
volání z funkce ředitelky byla zazna-
menána snaha o ovlivňování rodičů 
žáků školy zasláním emailu s  peticí 
na její podporu, a to pro mě ne zce-
la přijatelným způsobem, protože 
došlo k využití a v podstatě zneužití 
emailových adres rodičů žáků školy 
k  rozeslání této petice, tak na celé 
záležitosti mně vadí především to, že 
paní exředitelka neustále hledá viní-
ka jinde, než by měla. Snaží se vyvolat 

dojem, že za vše můžou zaměstnan-
ci úřadu, a dokonce i paní místosta-
rostka, protože jejich prostřednic-
tvím jí údajně nebyla „poskytována 
metodická pomoc“. Což je pro mě 
zcela nepřijatelné. Nevím, ale zdá se 
mi, že si zřejmě paní exředitelka pod 
metodickou pomocí představovala, 
že za ni její práci někdo má udělat? 
Možná, že takto to někde chodí, ale 
u nás „hrajeme“ podle pravidel.  Za-
městnanci úřadu, kdykoli jsou požá-
dáni o součinnost či pomoc, která je 
v  jejich kompetenci, tak konají. A za 
to jim patří velký dík. 

hajících zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV 
a PC monitory, videa, mikrovlnky, ledničky atd.) 

  Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy
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CPD Pampeliška

Oblíbené Centrum pro předškolní děti Pampeliška, které nabízí
dopolední program pro děti od 2,5 do 5 let, bude pro Vaše děti
fungovat v budově Levelu i v dalším školním roce, ale bohužel v

omezeném režimu - pouze 3 dny v týdnu - v úterý, středu a čtvrtek. 

tel. 777 472 008 soukopova@dumum.cz www.dumum.cz
www.levelpraha21.cz

zápis na školní rok 2021/22
 

Registraci dětí na školní rok 2021/22 přijímáme písemně na soukopova@dumum.cz. 
Kapacita dětí 12-16 dětí (denní kapacita 12 dětí). Více informací na www.dumum.cz.

  KERAMICKÁ DÍLNA
  04.06.2021 PÁTEK 17-19h

Srdečně Vás zveme na naši keramickou dílnu. Kapacita
dílny je omezena, svá místa si prosím rezervujte
předem! 
Místo konání: Keramická dílna Level Praha 21. 
Více info a rezervace na
gabriela.prochazkova@dumum.cz 
nebo na tel.:777 472 008
Vstupné: 150 Kč

 2021

tel. 777 472 008 gabriela.prochazkova@dumum..cz www.dumum.cz
www.levelpraha21.cz

DDM
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Číslo 99 míří vzhůru

Zastihl jsem vás ve skateparku, kde proháníte freestylo-
vou koloběžku. To je zábava nebo trénink?
Obojí. Ježdění mě baví a kromě toho si člověk cvičí rovnová-
hu a prvky, které využijete i na motorce.

Vzpomenete si, kdy jste poprvé jel sám na motorce?
Byli mi tři roky a projížděl jsem se na bratrově motorce za do-
mem. Ve čtyřech letech jsem měl svoji první motorku a pár 
dnů před pátými narozeninami jsem jel svůj první závod. 
Skončil jsem sice třetí, ale taky je fakt, že jsme jeli jen tři…
Pak jsme s mým tatínkem objížděli krajské přebory na pade-
sátkách (strojích do 50 ccm, pozn. red.), později se silnějším 
strojem i juniorský mistrák. Tam jsem se probojoval do prv-
ní pětky. Následovala osmdesátka, tu jsem ale moc nejezdil, 
rozhodli jsme se, že přejdu na stopětadvacítku. S ní jsem kro-
mě tuzemských závodů vyrazil i do Německa na seriál ADAC. 
V roce 2019 jsem v Německu zajel 10. místo ve třídě MX juni-
or. Konkurence je tam fakt velká, takže si toho považuju. 

Na stopětadvacítce jste vydržel až do loňska?
Ano, na 125 ccm jsem jezdil do loňské sezóny, zajel jsem s ní 
juniorský mistrovský titul. Ke konci sezóny jsem motorku už 
střídal s  dvousetpadesátkou. Odjel jsem na ni pár závodů, 
sedla mi, a tak letos jedu jen s touto kubaturou. 

Loni jste závodil už mezi seniory. Jakou roli hraje věk? 
Není to nakonec tak, že i když máte dravost a fyzičku, 
porazí vás ti, kdo mají větší zkušenost?
Musíte mít od každého něco. Mám to dobré v tom, že občas jez-
dím s Filipem Neugebauerem z týmu JD, kterému je 33. Je znát, 
že má velké zkušenosti s ježděním a jsem rád, že mi je předává.

Vy jezdíte za Orion Racing Team z Litomyšle, jak jste se 
dostal tam?
Táta znal ze své závodnické doby bývalého reprezentanta Pet-
ra Kováře, který je manažerem Orionu. Shodou okolností se 
před lety přestěhoval do Újezda, kdy jsem začínal se závodě-
ním. Do týmu Orionu jsem se dostával postupně. Nejdřív to 
byla taková materiální výpomoc jako jsou polepy, oleje nebo 
dresy. Postupně jsem pak do týmu přešel jako závodník.

Zastihl jsem vás před cestou na závody. Jak probíhají všech-
ny ty přesuny? Předpokládám, že nemáte zázemí jako v F1, 
kde vás dovezou do boxu a všechno je tam připraveno?
To určitě ne, jsou velké profesionální týmy, kde to takhle fun-
guje, ale my jezdíme s obytným autem, v němž máme vestav-
bu. Musí se tam vejít motorka i my, v autě i spíme. Jezdíme 
ale večer před závodem, abychom byli na místě a nemuseli 
nikam spěchat. Každopádně od března do září jsme skoro ka-
ždý víkend pryč. Série závodů po Česku, pak také Německo, 

LIDÉ

Motokrosařovi Petru Rathouskému je sice sedm-
náct, dokáže to ale na motorce natřít i podstatně 
starším borcům. S úřadujícím Mezinárodním mi-
strem ČR v kategorii junior ve třídě 125 ccm si ÚZ 
povídal o závodění, o životě na cestách i o tom, 
proč nemá řidičák na motorku. 

Itálie. Samozřejmě i přes prázdniny. Teď je to slo-
žitější, protože kvůli koronaviru se nic nejelo. Bez 
diváků to nemá cenu, a tak pořadatelé vyčkávali.

To v té rychlosti diváky vnímáte?
V motokrosu stojí lidé poměrně blízko trati, tak-
že ano. Hlavně ale vnímám výraz ve tváři tatínka, 
když projíždím kolem depa mechaniků a ukazuje 
mi, že mám přidat. Nebo naopak tleská, jako že 
dobrý. Používáme i tabule s krátkými vzkazy. 

Jaké máte na tuto sezónu plány?
Hlavně zůstat zdravý, bez zranění. Samozřejmě 
se ukázat v co nejlepším světle, dojet každou jíz-
du a nedělat zbytečné chyby. Kdyby se opět po-
vedl nějaký titul, bude to skvělé. A pak taky do-
končit školu, dělám strojní průmyslovku, učební 
obor obráběč kovů. 

Nakonec možná divná otázka – máte řidičák 
na motorku?
Možná vás to překvapí, ale nemám. S tou závodní 
stejně na silnici nemůžu. Na auto bych si ale řidi-
čák udělat chtěl. 

Blahoslav Hruška

Petr Rathouský (17) – motokrosový závodník, 
úřadující Mezinárodní mistr ČR v  kategorii ju-
nior ve třídě 125 ccm. Jezdí s číslem 99 za Ori-
on Racing Team. Studuje strojní průmyslovku 
a žije s rodiči v Újezdě. 
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CHCEME ZASE 
VIDĚT U STOLŮ 
PLNO?
Očkování většiny populace proti covid-19 
je způsob, jak začít žít jako dřív.

Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.

Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu

Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.
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ŠKOLY A ŠKOLKY

MŠ Sluníčko  má od srpna 2020 novou paní ředitelku 
a kompletně obměněný pedagogický personál.   Začít 
pracovat s „nezaběhlým“ kolektivem se paní ředitelce 
Simoně Plášilové podařilo. O to víc nás těší, že i na-
vzdory těžkým začátkům přicházejí kladné ohlasy ro-
dičů. Nyní čeká školku další výzva, a to stěhování do 
nové budovy. Školka na jaře příštího roku získá svou 
samostatnou budovu, a to na původní zahradě školky. 
K  nové budově přibude i zbrusu nová zahrada, která 
bude ještě rozšířena o další metry oproti původnímu 
záměru. Podoba nové zahrady bude navržena ve spo-
lupráci s ředitelkou MŠ a bude plná moderních, a pře-
devším bezpečných atrakcí pro děti.
Aby bylo možné využívat venkovní prostory během 
stavby, došlo již k oddělení zahrady plotem a jsou na 
ní přesunuté provizorně některé herní prvky. Po celou 
dobu výstavby bude mít školka také možnost využívat 
i přilehlá dětská hřiště ve správě městské části Praha 
21. Děkujeme všem za trpělivost s komplikacemi spo-
jenými se stavbou, ale věříme, že nová budova i nová 
zahrada budou stát za to.
  Kristýna Kopecká 

a odbor školství a kultury

MŠ Sluníčko 
ve znamení změn

INZERCE

INZERCE

Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
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Škola přešla na PCR testy
Masarykova ZŠ od pondělí 24. května přešla na PCR 
testování. Nespornou výhodou je, že bude probíhat 
pouze jednou za dva týdny a má daleko větší vypovídající 
hodnotu než antigenní testování. Výsledek se rodiče 
i děti dozví do 24 hodin.
Testování pro naši školu bude zajišťovat laboratoř 
Spadia. Testy budou probíhat ze slin, z válečku, který žák 
vloží do úst a nechá ho tam nejméně minutu, ideálně 
dvě.
Věřím, že i tuto zkoušku naši žáci zvládnout a že je toto 
další krok, jak se vrátit plně do normálního života.

Libor Skala,
Masarykova ZŠ

 terénní učitelka 
pro děti 5-15 let

učení v souvislostech 
profi podpora-přípravky-péče

rezervace: lepsiznamky@seznam.cz



Luštili jsme šifru! Zapotili jsme se 
a lámali si hlavy. Práce s číselným ko-
lečkem nebo šifrovacím válcem byla 
novinka pro každého. Ale nenechali 
jsme se odradit. Nakonec se všem 
podařilo proluštit  do zdárného kon-
ce, na kterém nás čekala sladká od-
měna.

Dne 30. 4. se na naší škole slétly čaro-
dějnice z celého okolí až se dech úžil. 
Rojily se po chodbách, třídách i sbo-
rovnách k radosti všech. Dopoledne se 
konaly kurzy v létání na koštěti, soutěž 
v hodu krysou na cíl a nakonec jsme si 
zkusili podlézt hada. Podle všeho by ze 
všech našich žáků byli prvotřídní čaro-
dějnice a čarodějové. Tak zase za rok.

třídy 1. B, 1. C a 1. D

Během dubna si děti v družinách s paní vychovatelkami pro-
cvičovaly pravidla silničního provozu a znalosti dopravních 
značek. Společně se zaměřily především na prevenci. Načer-
pané vědomosti a znalosti si mohly prověřit začátkem květ-
na přímo na dopravním hřišti, stejně tak, jak to zkusily děti 
z 2. a 9. oddělení školní družiny.  
Děti byly plné elánu a nadšení z koloběžek, které nám věno-
vala v rámci vánoční nadílky MČ Praha 21. Za školní družinu 

Monika Krannichová

V pátek 22.4. na děti v 1. E čekalo velké překvapení. Protože si 
příští školní rok vyzkouší robotickou výuku, přišel se za nimi 
podívat robot Nao. Děti pozdravil, společně si zatančili, a také 
jim zahrál známé písničky.

Tereza Hrubá, 
tř. učitelka 1. E

Co nového ve škole

Zprávy 
od prvňáků

Na naší škole bylo zřízeno oddělení „záchytné družiny“ 
pro děti, jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích, 
které vláda určila jako nutná pro zajištění základních po-
třeb obyvatelstva (v době pouze distanční výuky škola 
patřila mezi několik dalších v Praze, které byly osloveny 
magistrátem, v době rotační výuky tuto službu poskyto-
valy již kmenové školy).
Dětem byla zajištěna plnohodnotná online výuka v urče-
ných třídách dle jejich individuálního plánu a stravování 
ve školní jídelně.

Ve volném čase děti hrály stolní a didaktické hry, vyma-
lovaly si různé druhy mandal (zvířátka, květiny). Velikou 
výhodou na naší škole je rozsáhlé venkovní školní hřiště, 
na kterém děti relaxovaly např. při míčových hrách a dal-
ších sportovních aktivitách. Nezapomněli jsme si společ-
ně připomenout Den matek a děti vytvořily maminkám 
pro radost krásná přáníčka.

Helena Rozšafná a Petra Urbánková,
vychovatelky

Záchytná družina

INZERCE
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Že na naší škole učí kromě paní učite-
lek také několik pedagogů, asi nikoho 
nepřekvapí. Slyšeli jste ale někdy o pa-
nu učiteli Nao? Že ne? Nao je původem 
Francouz, před lety se ale odstěhoval 
do Japonska. Narodil se Paříži, trvalou 
adresu má v Tokiu a letos oslaví pat-
nácté narozeniny. Jak je možné, že už 
učí? Jednoduše, není to totiž člověk, 
ale programovací humanoidní robot. 
Nao se byl koncem dubna podívat i na 
naší Masarykově základní škole. V 1. E 
si s dětmi zatančil a na xylofon jim za-
hrál pár písniček. Dorazil i se svou prů-
vodkyní, Lenkou Vysloužilovou z Čes-
kého institutu informatiky, robotiky 
a  kybernetiky (CIIRC) na ČVUT. Spo-
lečně si byli obhlédnout žáky i nové 
působiště. Od příštího školního roku 
by tu totiž chtěli pracovat, a to v rámci 
grantu na podporu rozvoje analytické-

ho myšlení, o který paní Vysloužilová 
žádá Magistrát hl. m. Prahy. „Do pro-
jektu bych chtěla zapojit až 150 dětí 
na I. stupni, a to v různých hodinách. 
Platí totiž, že roboty děti milují a není 
problém zapojit je do výuky prakticky 
v  jakémkoliv předmětu,“ vysvětluje 
Lenka Vysloužilová. 
Výzkumnice, která má doktorát z umě-
lé inteligence a biokybernetiky, se vě-
nuje především využití umělé inteli-
gence v  lékařství, konkrétně pracuje 
na metodě brzkého rozpoznání na-
stupující demence. Zajímá ji ale také 
využití robotů pro pedagogické účely, 
a to hned z  několika důvodů. „Sou-
časnou mladou generaci bude živit 
kreativita, děti si potřebují najít cestu 
k technice, ke způsobům, jak ji využít 
pro řešení problémů. Nejde o to, že 
bychom chtěli mít z dětí programátory 

přisáté k počítači. Informatika je dobrý 
základ pro celou řadu povolání, kde je 
třeba analytické myšlení a komunikač-
ní schopnosti,“ říká Lenka Vysloužilo-
vá. A nabízí ještě jeden důvod, proč je 
dobré zapojit do výuky roboty. „Sama 
mám zkušenosti s předsudky, že holky 
a technika nejdou dohromady. Jenže 
právě mezi dětmi ve škole se ukazuje, 
že to vůbec není žádný „klučičí“ obor,“ 
dodává. 
Na Masarykově ZŠ v Újezdě chce pů-
sobit jako jakýsi mentor, který bude 
v  projektu pomáhat pedagogickému 
sboru. Zapojí se sice i Nao, ale hlavní 
roli budou mít jeho menší sourozen-
ci, konkrétně výukoví robůtci Edison. 
„Jsou to malá vozítka, která umějí číst 
čárové kódy a řídí se světlem nebo jed-
noduchým programovacím jazykem. 
Jsou navíc kompatibilní se stavebni-
cemi Lego, takže se z  nich dá dotvo-
řit prakticky jakýkoliv tvar,“ vysvětluje 
Lenka Vysloužilová s tím, že Edison je 
vhodný i jako průprava pro pochopení 
„velkého“ programátorského světa. 
Pokud vše půjde hladce a peníze z EU 
se podaří získat, měla by se jedna 
dvojice dětí dělit o jednoho Edisona. 
Ani v opačném případě ale děti o ro-
boty zcela nepřijdou – projekt poběží 
i tak, jen v omezenějším režimu. Kaž-
dopádně i s Naem a Lenkou Vyslou-
žilovou, která ho provází. Přestože se 
Nao díky senzorům i servomotorům 
pohybuje obstojně, do Újezda potře-
buje odvoz. Ale pokud si myslíte, že 
cestuje sbalený v  nějaké bedně, jste 
na omylu. Jako humanoid se chce při-
blížit lidem, a tak v autě sedí. „Má ale 
jen šedesát centimetrů, tak ho musím 
poutat do dětské sedačky,“ směje se 
Lenka Vysloužilová.

Blahoslav Hruška  

Pan učitel Nao

Tajemství odhaleno třídou 4. E - jsou to Lujzík, Vrav, Pepík, Strašák Boták, 
Sprejr a Basketbala Gepardová. Straší tam strašidláci odpaďáci! Týmy ze 4. E 

je během oslavy 
Dne Země (opož-
děně 26. 4.) měly za 
úkol odhalit a ode-
slat kam patří - tedy 
do odpadu! Kromě 
hledání odpadků 
a  skládání odpaďá-
ků si děti zasoutě-
žily ve znalostech 
rostlin, postřehu 
a pohybových disci-
plínách. A na závěr 
o každém strašidle napsaly strašidlopis. No řekněte, že ty 
potvory v našem lese také nechcete!

Pavla Viktorová

Kdo to straší v našem lese?
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Červen, měsíc, kdy jaro přechází do léta a k tomu se váží 
i pěkná pořekadla, zejména k   24. červnu. „Od svatého 
Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k  horku“ nebo 
„Na svatého Jána otvírá se létu brána“. Opět pár rad, ně-
které se i opakují. 
Zeleninová zahrada – vysévejte keříčkové fazole ve čtr-
náctidenním intervalu, nejsou náročné na vodu, ale v su-
chých dnech je zálivka nutná.  Okurky vyseté v  prvních 
červnových dnech přinášejí často lepší výnosy než ty, 
které jsme vyseli v květnu - již nejsou chladné noci. Nej-
vhodnější doba výsadby kedluben pro podzimní sklizeň je 
druhá polovina června. Pokud milujete salát, musíte dbát 
na vhodnou odrůdu, která snáší vysoké teploty. U letních 
salátů je nebezpečí, že nevhodným zaléváním se hlávky 
zapaří, případně hnijí. Velmi zdravou červenou řepu mů-
žeme pro zimní spotřebu vysévat ještě koncem června. 
Záhony osázené celerem nesmí nikdy vyschnout. Listy 
během růstu neodstraňujte, pouze ty dodávají hlízám 
stavební látky. U tyčkových rajčat pravidelně vylamujte 
postranní výhony – zálistky. Zalévejte hojně v delších in-
tervalech, vyvarujte se zamokření listů, to je základ pro 
plíseň. V případě výskytu použijte např. postřik Kuprikol 
nebo Ifinito: ten je určen pro účinnou ochranu brambor, 
rajčat, okurek a cibule proti plísním. Patogenní houby jsou 
likvidovány v několika fázích vývojového cyklu. Je odolný 
proti dešti. Působí preventivně a léčebně 24 -48 hodin po 
zasažení infekcí.
Okrasná zahrada - pokud je buxus okousany housenka-
mi, jedná se o zavíječe zimostrázového, který nemá žád-
ného přirozeného nepřítele. O jeho likvidaci se musíme 
postarat sami, a to postřikem Lepinoxem Plus. Také jsem 
ovšem viděla, že keř majitelé vykopali a vyhodili na ve-
řejné prostranství - velmi „hezká likvidace“.  Borovicím 
zkrátíme počátkem měsíce letorosty na polovinu, aby 
vytvořily nižší a kompaktnější tvar koruny. Čilimníkům 
a janovcům a všem ostatním okrasným keřům odřízneme 
odkvetlé konce výhonů, aby vytvořily nové letorosty, kte-
ré pokvetou v  příštím roce. Trávník pravidelně sečeme, 
v  případě zaplevelení dvouděložnými plevely ošetříme 
herbicidy, např. Bofixem.

Ovocná zahrada – červen, měsíc třešní.  Nezapomínáme 
na radu dr. Stanislava Pelešky, průřez třešní je nejlepší 
v době sklizně, menší řezy se pěkně zatáhnou, větší po-
třeme balzámem. Dlouhé letorosty hlavních větví u mlad-
ších meruněk zkrátíme o jednu třetinu až polovinu. Tím 
podpoříme lepší tvorbu oplodného obrostu a větší úro-
du v příštím roce. Tento řez se jmenuje Šittův, to jen pro 
zajímavost. Broskvoně a meruňky, jež shazují příliš plo-
dů, trpí většinou nedostatkem vápníku. Na podzim půdu 
dostatečně povápněte. Každý druhý rok mírně zapravte 
do půdy 3kg mletého vápence na 10m2 pěstební plochy. 
Třešně a sladkovišně trhejte zásadně se stopkou. U višní 
se doporučuje trhání bez stopky. Na začátku června od-
řízněte u jabloní až do zdravého dřeva všechny výhony 
napadené padlím  – bílý povlak na větvičkách i listech.  
Ukončíme vylamování neplodných letorostů u révy vin-
né, na náhradních čípcích je však zásadně ponecháme. 
Po odkvětu ještě přihnojíme révu vinnou roztokem plné-
ho hnojiva. Vhodná je výživa postřikem na listy roztokem 
tekutých hnojiv Vegaflor, Harmavit apod. Více se nám ne-
vešlo, tak opět příště. 
O veškerých našich akcích budete informováni ve vývěsných 
skříňkách, stránkách ÚZ a webu https://kvetyujezda.ic.cz, 
kde je i delší článek. Za zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v červnu

INZERCE

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

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

mailto:flaskova@akjp.eu
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Připomínky 
ke Klánovické spojce 
V březnu byl zveřejněn posudek vlivu na životní prostředí (EIA) Klánovické 
spojky, který byl zpracován i na základě našich připomínek k oznámenému 
záměru, kde jsme požadovali rozšíření hodnoceného území i na Újezd nad 
Lesy včetně zpracování dopravního modelu i pro dlouhodobější výhled po 
dokončení obchvatu I/12.
Z posudku vyplývá, že realizace Klánovické spojky bude mít nezane-
dbatelný vliv na zvýšení dopravy v zastavěném území Újezda nad Lesy, 
zejména v ulicích Staroklánovické a Novosibřinské, případně ve vilové 
zástavbě mezi ulicemi Hulická a Hodkovská, který by měl být částečně 
eliminován po dokončení dalších plánovaných staveb v oblasti.
Podali jsme proto připomínky k dokumentaci o hodnocení vlivů na ži-
votní prostředí, kde požadujeme, aby podmínkou zprovoznění Kláno-
vické spojky bylo dokončení dopravních staveb MO 511 a 520, přeložky 
I/12 v úseku Běchovice – Úvaly a přeložky II/101 Jirny-Úvaly. Zároveň 
jsme upozornili na chyby v dokumentaci.
Dokumentaci ke Klánovické spojce najdete na odkazu https://portal.
cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2221.
Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život

Vladimír Klepetko

Výbor Základní organizace SPCCH 
v Újezdě nad Lesy zajistil na červenec 
ubytování v Penzionu Protěž (Láz-
ně Libverda v Jizerských horách) pro 
cca 30 osob na ozdravný pobyt. 
Termín pobytu je 10. - 17. 7. 2021 – 
sedm nocí s plnou penzí a plně vyba-
venými pokoji s vlastním sprchovým 
koutem a TV. Předpokládaná cena 
včetně dopravy je asi 4 500 Kč.

Současně upozorňujeme, že je ještě 
několik volných míst na rekondiční 
pobyt kardio na Blatensku na zá-
mečku Strážovice. Termín 14. - 20. 8., 
plná penze, dobře vybavené pokoje. 
Program pro rekondice je daný – do-
poledne cvičení, odpoledne výlety. 
Zůstává s námi autobus, tak budou 
výlety po okolí. Předpokládaná cena 
asi 4300 Kč.

Původně plánovaný pobyt v Albrech-
ticích nad Vltavou v září se ruší.
Pobyt v Lázních Luhačovice je 
z  důvodu karantény přesunut na 
podzimní měsíce, pobyt v Sezimově 
Ústí je posunut o týden, t. j. od 28. 5. 
Informace podá M. Branžovská, tel. 
777 711 699.

Zájemci o letní pobyty hlaste se, pro-
sím, u Evy Štrasmajrové 
tel. 777 286 672 nebo email 
strasmajrova.eva@seznam.cz.

Přihlášky budou předávány 7. červ-
na ve 13.30 hod. v přízemí v  Poly-
funkčního domu. 

Eva Štrasmajrová

Letní pobyty
SPCCH

Nejen za zvířaty ze stříbrného plátna se můžete 
podívat ve čtvrtek 10. 6. 2021. Odjezd autobu-
sem č. 129 ze stanice Smíchovské nádraží (ter-
minál BUS) v 10.00 hod., výstupní stanice Baně
Všechny zájemce srdečně zve výbor ZO SPCCH

Vycházka do Zbraslavi

Ohlédnutí za jarním úklidem 
Letošní naše úklidové jaro patřilo mezi ta komornější. Doba, kdy se scháze-
lo i 50 lidí na sběr a následné sousedské stmelovaní při opékání jablek 
a špekáčků věnovaných Lesy ČR a spolkem, je pryč.  Svůj podíl na tom má 
jistě doba covidová, ale též celkem potěšitelná skutečnost, že úklidových akcí 
v Újezdě probíhá již více. 
Od roku 2006 jsme úklidy nejprve organizovali sami, postupně pomáhali do-
brovolníci v okolí školy, autobusové smyčky, trasy z nádraží k úřadu, Lesní 
galerie, Holu, v okolí hájovny se společností EY, na Rohožníku se skauty, s mi-
lou pomocí od koní v okolí čističky, u rybníka na spolkem obnovené „Jižní 
cestě” s mezinárodní korporací DHL. 
Letos naše kdysi tradiční okolí školy uklízela jiná skupina. Mohli jsme se tedy 
nově ve spolupráci s komisí pro životní prostředí v Klánovicích soustředit na 
nádraží. Naše XXII. akce dobrovolnického úklidu proběhla 1. 5. 2021 a byla 
součástí pražského Dne Země (22. 4.-24. 5.). Podrobnosti jsou na webu spolku.  
O pět týdnů dříve podpořil spolek i „houbaření odpadků“, netradičně pojatou 
„distanční“ aktivitu vedenou na webu Ukliďme Česko jako akce 28876. 
Covid přinesl větší zatížení lesa a bohužel i více nápojových plecho-
vek a PET láhví. Přetříděním „houbařského“ pytle do běžného 
tříděného odpadu se díky tomu dařilo odvoz redukovat na 10-20 %.  
Kdo se nestihl podílet toto jaro, má další možnost v termínu Ukliďme Česko- 
podzimní sobota 18. září 2021, poté zase jarní sobota 2. dubna 2022. 
Výhodu podzimního termínu je úklid přírody před zimou po letní zátěži 
a lze očekávat příjemné teplé počasí. Výhodou jara zase je, že je dobře vidět 
i nepořádek, který později zakryje vegetace. Může však být horší počasí. 
Vzpomínám na fotografie hromady sesbíraných pneumatik v Pilovské po 
jedné z našich prvních akcí s chomáči sněhových vloček, které přesto ne-
odradily statečné dobrovolníky. Za Újezdský STROM

Michael Hartman
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Nechtěli jsme si nechat vzít návrat tradice, který jsme měli 
v plánu již v roce 2020. Tak jsme se rozhodli pro tuto tradici 
trošku jinak, i když bohužel bez vás, občanů Újezda. Májka 
nám zavlála nad hasičskou zbrojnicí. Pan starosta Milan 
Samec měl o ni obrovský strach, aby nám ji nikdo nepod-
řízl. Pane starosto, uhlídali jsme ji! Doufáme, že společně 
s vámi tuto tradici příští rok znovu oslavíme. Takže chlapi 
z Újezda, do příštího roku pořádně namastit svaly a ženy, 
děti, připravte si třásně, ať májku můžeme ozdobit. Rádi 
bychom poděkovali Lesům ČR za spolupráci při obnově 
tradice. Obrovské poděkování patří také všem hasičům, 
ať jsou to členové zásahové jednotky nebo členové sboru, 
zde se rozdíly nedělají, jsme jedna rodina.
6. května jsme neváhali a přišli vzdát hold obětem padlým 
při obraně vlasti roku 1945. Podařilo se vytvořit důstojné 
místo v Hulické ulici u budovy bývalé pošty, kde k událos-
ti došlo. Čest památce všem, kteří obětovali svůj život při 
obraně vlasti.
A ještě ze života sboru: v únoru byla naše jednotka pře-
řazena z kategorie JPO V do kategorie JPO III. Příběh tím 
neskončil, v dubnu startovaly dotace na pořízení nových 
cisternových automobilových stříkaček, neboli zkráceně CAS. Městská část jako zřizovatel zásahové jednotky za-

žádala na Generálním ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR, žádost byla přijata, což poslalo naši jednotku 
do boje o úplně nové zásahové vozidlo CAS 20. Držte nám 
palce, ať to vyjde a znovu budeme mít co oslavovat. 
Nakonec bychom rádi poděkovali občanům, kamarádům, 
fanouškům, kteří nám přispívají na slavnostní hasičský 
prapor, který, pokud nám epidemiologická situace dovolí, 
odhalíme při příležitosti 95. výročí založení místních ha-
sičů. Bližší informace a datum akce vám sdělíme v před-
stihu, nebojte. Pokud i vy chcete přispět na náš slavnost-
ní prapor, neváhejte. K dispozici je transparentní účet 
2225558880/0600.

Lukáš Sady,
starosta SDH

ZALOŽENO r. 1926

ÚJEZD NAD LESY

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

- SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ -
Újezd nad Lesy

HISTORICKÝ PRAPOR SBORU
Pomozte i malým finančním příspěvkem na pořízení

praporu - transparentní číslo účtu:
2225558880/0600

Za všechny dary předem děkujeme!

Hasičská májka
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Ale popořadě. „Kangsimáky“, jak si taekwondisté sami 
familiárně říkají, založil Marek Doxanský v  roce 2001. 
„Dělal jsem tehdy civilní službu v újezdské škole a paní 
učitelka Olga Grešlová, sama zapálená do všech mož-
ných pohybových aktivit, mě požádala, jestli bych s ka-
marády na exhibici nepředvedl něco z taekwonda. Mělo 
to velký ohlas, děti se začaly hlásit, a tak jsem s kolegy 
založil nový oddíl,“ líčí šéftrenér a předseda újezdských 
taekwondistů Marek Doxanský. Kromě toho, že je drži-
telem 5. danu v tomto bojovém sportu, má také za se-
bou slušnou kariéru. Je trojnásobným mistrem repub-
liky, třikrát startoval na Mistrovství Evropy a dvakrát se 
probojoval do světového šampionátu. 
Kangsim Dojang (což mimochodem v  korejštině zna-
mená „síla mysli“) začínal s  třiceti členy a postupně si 
získal renomé nejen v Újezdě a okolí, ale i v celé repub-
lice. Dnes má kolem 300 členů a ještě s jiným pražským 
oddílem je tak vůbec největší v Česku. I to byl důvod, 
proč se z Marka Doxanského stal také „bafuňář“. Je ve 
výkonném výboru Českého svazu taekwondo a předse-
dou jeho komise soutěží. 
Protože se „kangsimáci“ za dvě desetiletí pořádně roz-
rostli, dělí se dnes do osmi skupin podle věku. Nikoliv 
pohlaví, protože kluci a holky v  teakwondu trénují zá-
roveň. Většina svěřenců je mezi šesti až 13 lety, závodí 
ale i starší mládežníci. Kangsim Dojang přitom sází na 
to, že pěstuje obě složky taekwondo – sportovní zápas 
(kyorugi) a technické sestavy (poomse). „Je to náročněj-
ší i pro trenéry, ale jsme stále jedním z mála klubů, kte-
rý se zaměřuje na obojí,“ vysvětluje Marek Doxanský. 
A dodejme, že v obou disciplínách je Kangsim na špici. 
Několikrát vyhrál národní ligu, v extralize je pravidelně 

„na bedně“, což platí nejen o celém týmu, ale i jednot-
livcích. Poháry ze zápasů už pomalu není kam dávat. 
„Předsíň jsme zaplnili, takže teď už máme novou vit-
rínu za dveřmi,“ ukazuje šéftrenér chodbu u bočního 
vchodu staré budovy školy, kde újezdští taekwondisté 
trénují. 
Víc než úspěchů v  soutěžích si ale Marek Doxanský 
považuje toho, že dětem tým trenérů předává trva-
lejší hodnoty, než jsou medaile a poháry v  soutěžích. 
„Taekwondo je založeno i na úctě k  autoritě, ke star-
ším. Vzájemně si pomáháme, převládá u nás kolektivní 
duch a respekt,“ říká šéftrenér, který po více než půlro-
ce, kdy Kangsim fungoval jen online, spřádá další plány. 
Od června až do začátku září probíhá nábor nových čle-
nů. V září Kangsim Dojang slaví své dvacáté narozeniny 
velkou akcí na multifunkčním hřišti (pozvánku najdete 
na poslední straně tohoto vydání ÚZ). A letos v  listo-
padu pořádají újezdští taekwondisté v tělocvičně nové 
budovy školy velký pohár, kam se sjede česká špička 
tohoto korejského sportu. Více informací naleznete na 
www.kangsim.cz, a také v dalších číslech ÚZ.

Blahoslav Hruška

Restart po dvaceti letech
Spolek taekwondistů Kangsim Dojang patří mezi pravidelné přispěvatele ÚZ a netřeba ho tedy obšírně 
představovat. Přesto si zvláštní ohlédnutí (a také uznání) zaslouží. Letos v září slaví dvacet let své čin-
nosti. A navíc, tak jako řada dalších újezdských spolků, prožívá dobu, kdy se po půlroční pauze trenéři 
a svěřenci odlepili od obrazovek počítačů a vracejí se na venkovní hřiště. Svým způsobem tak klub po 
dvaceti letech zažívá restart.

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

INZERCE

SPORT

http://www.kangsim.cz
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Působil jste v řadě klubů z vyšších soutěží, jak jste se 
dostal do Újezda?
Bydlím v Praze už osm let, čtyři roky jsem dojížděl za prací 
k mládeži do Mladé Boleslavi. A pak tam byla i zahraniční 
výzva, kdy se v Číně rozjížděl takový projekt FAČR. Mě tyhle 
výzvy baví, šel jsem do Číny a byl tam nějaký čas. No a když 
jsem se vrátil, tak jsem začal pomáhat tady v Újezdu.
Zkuste krátce říct, jakou zkušeností byl čínský projekt?
Je to celkově o vnímání společnosti. Určitě tam nemůžete 
jet s tím, že se snažíte Čínu změnit. Musíte se přizpůsobit. 
Byla to fantastická zkušenost, i když ten projekt FAČR po 
půl roce skončil. Pak jsem se vrátil do Prahy a dohodl se 
v Újezdě, kde klub chystá nějaký další projekt v součinnos-
ti se školou.

Zmínil jste, že vás baví zahraniční výzvy, působil jste 
v Polsku a pak i v Brazílii. To musel být jiný svět, že?
Když porovnám Čínu a Brazílii, tak to byly vážně dva různé 
světy. Třeba když vezmu míru talentu. V Brazílii jsou ta-
lentovaní všichni. Hraje se ve městě, za městem, všude, ta 
citlivost na balon, jakou mají. Tam jsou spousty neskuteč-
ných talentů. To v Číně je nejpopulárnější basketbal a míra 
talentu je jinde.

Jak jste se do Brazílie dostal?
Působil jsem dva roky v Polsku a jeden z tamních lidí zaklá-
dal v Brazílii akademii. Chtěl tam vychovávat hráče a při-
pravit si je pro evropský fotbal. Pak by je přivezl a kluby by 
je angažovaly. Každý týden či dva se udělal nábor. Přišlo 
na něj třeba dvě stě hráčů a vybralo se z nich dvacet, pět-
advacet. Dalo se jim ubytování a jídlo, ti kluci byli šťastní. 
Za pár měsíců jsme měli plné centrum. Pracovalo nás tam 
pět trenérů, já, Polák a tři Brazilci. Trénovalo se a pak se 
hrála vnitřní liga.

Dotáhl se projekt do konce? Povedlo se přivést hráče 
do Evropy? 
Po čtyřech měsících jsme měli výběr devatenáctiletých 
kluků. Vyrazili jsme na turné po Německu, kde jsme hráli 
zápasy se stejně starými týmy z bundesligy. A taky si dva-
krát zahráli proti devatenáctce Sparty. Ti kluci byli pohro-
madě čtyři měsíce a oni ji dvakrát porazili. To jen na ukáz-
ku toho talentu.

Čekal bych, zda nějaké laso nepřiletí rovnou z Letné. 
Měla Sparta zájem o hráče?
Určitě ano, o pět, šest kluků měla zájem. Ale my jsme měli 
před sebou ty zápasy v Německu, nemohli jsme hned při-

Z hledače talentů 
učitelem tělocviku
Působil ve druhé lize jako hlavní trenér Karvi-
né, fungoval i v mládežnických akademiích v Číně 
a  Brazílii, nyní ale Jan Páník připravuje starší do-
rost v Újezdě nad Lesy a je nejzkušenějším koučem 
v klubu z Pražská teplárenská přeboru. Kromě toho 
také začal učit tělocvik na Masarykově ZŠ.

jít o pět hráčů. Nakonec do Sparty nikdo neodešel, ale byli 
kluci, co pak působili v Německu, Polsku i v Rusku. Ně-
kteří se vrátili domů, přechod do Evropy je hodně složitý, 
jsou fixovaní na rodinu, někomu se třeba začalo i stýskat.

Co kdyby vás někdo angažoval jako skauta pro Brazílii?
Zkušenost v Brazílii byla super, jsem s pár lidmi pořád 
v kontaktu. Každou chvíli mi nabízejí hráče a taky říkají, ať 
přiletím. Říkají, že s covidem je to tam v pohodě. Brazílie 
je země otevřená a srdečná. Nabízejí se různé projekty, 
jednu dobu jsem i komunikoval se Spartou, ale je to celé 
hodně náročné. Ať už z pohledu financí, tak jsou i nějaké 
předpisy ohledně samotných hráčů. Největší kluby touhle 
cestou jdou, je to pro ně zajímavé.

Pauza bez fotbalu, hraní zápasů a trénování, se pořád 
protahovala. Jak jste se s tou těžkou dobou vyrovnával?
Snažili jsme se na to dívat pozitivně. Nějaké individuál-
ní plány kluci měli, ale striktně jsem netlačil, aby je plnili. 
Spíš jsem je nabádal, aby si šli zaběhat do lesa, ale nemu-
seli mít u toho nějaké hodinky nebo telefon, aby je kon-
trolovala nějaká aplikace, nebo aby se u toho natáčeli. 
Už takhle trávili u počítače hodně času, takže z jakékoliv 
aktivity venku jsem měl radost. Myslím, že rodiče i děti 
budou mít teď do fotbalu větší chuť, že si kluci půjdou 
o to radši zahrát.

Podmínky pro trénování se hodně měnily. Jak složité 
to bylo?
Dělat něco po dvojicích a deset metrů od sebe, to přece 
bylo nesmyslné. Takový trénink není záživný. Kluci chtějí 
střílet na branku, zahrát si. Takže jsme rádi, že se trénuje, 
dodržujeme, co se dá, ale nikdo nemůže čekat, že bude-
me mít pravítko a měřit, zda to jsou právě požadované 
metry. Myslím, že to tak vnímá hodně trenérů.

Vy jste i trenérem. Máte v tomhle směru ambice po-
kračovat v rodinné tradici a posunout se k áčku, do 
kategorie dospělých?
Pracuji v Újezdě, zapojil jsem se do F-evoluce, do projektu 
mládeže s Tondou Barákem. Momentálně vidím budouc-
nost tady.

René Machálek
Původně vyšlo na webu fotbalpraha.cz

Přetištěno se svolením autora.
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Mládežnická družstva volejbalového oddílu 
SK JOKY po uvolnění zahájili trénování na antu-
kovém hřišti v areálu „Veletovská“. Nové hřiště 
je pro oddíl velkým přínosem a letos i záchrana, 
za což patří Městské části Praha 21 velký dík. 
Letos přibyla k hřišti i tribuna s úložným pros-
torem pro nářadí. 
Pro květen je trénování volejbalu pod širým nebem 
netypické, ale z důvodu vládních opatření, kdy jsou 
tělocvičny uzavřeny, je to jediná možnost. Počasí 
v prvních květnových dnech nebylo na volejbal úplně 
příznivé. Děti a mládež byla tak natěšená na tréninky, 
že jim nevadila ani teplota pouhých 11 °C, což je na 
tento sport dost velká zima. Oddíl trénuje 3x v týdnu 
a to v pondělí, ve středu a v pátek vždy po trénink-
ových skupinách od 15:00 do 20:00 hodin. Kon-
cem května a v červnu se na hřišti dohrají soutěže 
starších žákyň a kadetek. Oddíl dále v červnu us-
pořádá turnaj v mini volejbalu. Během léta bude 
čas i na rekreační volejbal pro dospělé a na konci 
prázdnin se uskuteční tradiční volejbalový kemp 
(škola). V září začíná nová soutěžní sezona, do které 
oddíl přihlásí svá družstva do soutěží v kategorii 
minivolejbalu, mladších i starších žákyň a kadetek. 
Oddíl rád do všech věkových kategorií přivítá nové 
zájemce na doplnění soutěžních družstev. Spor-
tovní klub je finančně podporován v rámci gran-
tového programu MČ Praha 21.

Za SK JOKY
Petr Plzenský
T: 720 953 240

Email: plzenskyp@seznam.cz

Volejbalisté 
opět trénují

19. června 2021 od 10 hod

VAŠE NEJLEPŠÍ INVESTICE
ZLATO  STŘÍBRO  PLATINA  PALLADIUM

informace, mapy tras, podmíky a registrace na www.krakoduh.cz

Novinky: Kategorie – štafeta
Dětský duatlon (Kolo a běh) pro děti 1-5.třídy

krakoduh_A4_2019.indd   1 17.04.2019   15:44:37

Od poloviny května (po uvolnění části vládních nařízení) začaly 
probíhat aktivity TJ Sokol převážně na venkovním hřišti 
Masarykovy ZŠ v Polesné ulici. Zatím jsou venkovní cvičení 
závislá na rozmarech počasí. 
V pondělí od 16 do 18 hod. se mohou dívky setkat na gym-
nastice se Stáňou Babuškovou a Hankou Rosovou a od 19 
do 20 hod. probíhá na hřišti cvičení žen pod vedením Líby 
Maškové a Jany Holubové. Cvičení žen jsou také ve čtvrtek od 
19:30 do 20:30 hod. 
V pátek se děti po dlouhé době sešly na všeobecné průpravě 
s Hankou Carbochovou a Kájou Ploužkovou.
Děkujeme MČ Praha 21 a Národní sportovní agentuře za fi-
nanční podporu a Masarykově ZŠ za vstřícné jednání. Doufe-
jme, že se situace bude vyvíjet příznivě a veřejná skupinová 
cvičené budou moci pokračovat i ve vnitřních prostorech. 
Těšíme se na vás na našich cvičeních. Za instruktory TJ Sokol 
Újezd nad Lesy

Petra Mašková

Cvičení TJ Sokol 
se pomalu rozjíždějí
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                                                tel.: 606 900 600

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00           Křemínská 153                                         
SO:        09.00–13.00                                   282 01 PŘIŠIMASY

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT              
Likvidace autovraků všech značek                              
Pneuservis bez čekání

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

INZERCE

5/6/2021 
8—13 h

Každou sobotu:
ovoce a zelenina z Polabí a Mělnicka 
—trhová restaurace—pečivo—maso 
a ryby—vajíčka z volného chovu—
výběrová káva—zmrzlina—řemeslné pivo 
a limo—naturální víno—věnce—výrobky 
ze dřeva—keramika—broušení nožů

+ Workshop Jak fermentovat zeleninu
(v 9.00 a v 11.00 h)

Klánovický
trh se vrací!

KOLUMBIJSKÁ KUCHYNĚ 
Restaurace Na Hřišti 

26. června od 15 hod.
Kuchařský pár z Kolumbie 

vám nabídne:
empanadas (masové placky)

arepas (plněné kapsy) 
patcón (kolumbijský „langoš“)

k pití rum Dictator a káva Juan Valdéz

Přijďte ochutnat!



PŘEMĚŘENÍ ZRAKU
Unikátní mobilní vyšetřovna

KDO VÁS VYŠETŘÍ?
Vyšetření provádí zkušený, vysokoškolsky
vzdělaný optometrista

PRO BRÝLE
NEMUSÍTE DO OPTIKY,

OptikDoDomu přijede za vámi

 

Všechny brýlové
obruby do 1 999 Kč,

druhé zdarma
dle vašeho výběru

Garantujeme doživotní záruku na brýlové obruby

Desetitisíce spokojených zákazníků po celé ČR

300 Kč / osoba

600 Kč

Při zakoupení brýlí na místě

odečteme částku 150 Kč

od objednávky.

V den měření nabídneme

AKČNÍ CENU

AKCE 1+1 

termín:  5. června 2021
místo:    Úvaly

telefon pro objednání:

777 11 77 29
www.OptikDoDomu.cz
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Výkup aut na náhradní díly, 
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ! 

LIKVIDACEVOJKOV 

ZDARMA Odtah 
ZDARMA Vystavení protokolu likvidace 
ZDARMA Odhlášení na úřadě 

www.likvidace.vojkov.cz 

605 238 887 AutocentrumVojkov�-�-o. 
K Nemocnici 50 

251 62 Tehovec -Vojkov 

www.servis-lkw.cz

PNEUSERVIS

DIAGNOSTIKA SÉRIOVÁ I PARALELNÍ

DOVOZ  PITNÉ VODY
DO BAZÉNŮ, JEZÍREK, STUDNÍ, NÁDRŽÍ

MYTÍ VOZOVEK

MOBILNÍ KONTEJNEROVÉ CISTERNY NA UŽITKOVOU VODU 1-7 m3

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

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

OPRAVA A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ

PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK

    

PŘIJMEME: PŘIJMEME: 

                              - pro nákladní a osobní vozidla
 
                            

AUTOMECHANIKAAUTOMECHANIKA

                              - regionální doprava
 
                            

ŘIDIČE C + CEŘIDIČE C + CE

+420 602 318 311

OPRAVY OSOBNÍCH, NÁKLADNÍCH A UŽITKOVÝCH

VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ, NÁVĚSŮ A AUTOBUSŮ

VÝKOPOVÉ PRÁCE

MĚŘÍME EMISE

 TACHOGRAFŮ

+420 724 226 237

OVĚŘOVÁNÍ 
novi

nka

BENZIN, NAFTA, LPG, CNG

Soukromá mateřská  
školka Andělská

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

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

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

www.skolka-andelska.cz
Email: info@skolka-andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085  
Praha 9 - Újezd nad Lesy

andelska inzerce 183x266.indd   1 30.09.2020   15:42





 PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2, 
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská 
linka, více nezařízený, 2. patro,  

ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

Připravujeme  
 

prodej nových bytů  
v Klánovicích

& 603 280 220
Makléř roku 2015 REMAX ČR

Ing. Zdirad Pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

zdirad.pekarek@re-max.cz
www.zdiradpekarek.czmarketa.vecernikova@re-max.cz

             
   Vaši realitní makléři  

pro tuto oblast

PRODEJ – strategický stavební pozemek  
o výměře 8.262 m2,  

Revoluční ul., Šestajovice

P R O N A J AT O

cena 19.745.000,-Kč 

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2  
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,  

Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

cena 6 490 000 Kč,-

Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky
P R O N A J AT O

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha 
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul., 

Květnice, okr. Praha-východ

R E Z E R V A C E

Mimořádná nabídka – řadový rodinný dům se zahradou  

a krytým bazénem k trvalému bydlení i k rekreaci, užitná  

plocha 220 m2, pozemek 383 m2, Lázeňská ul., Písek 

!



4. září 2021
od 13h do 18h

sportovně-zábavný den s újezdským taekwondem

20. výročí
Kangsim Dojang
ve skateparku

v Újezdě nad Lesy

Vstupné zdarma!
Akce probíhá za podpory

MČ Praha 21

více informací na:
www.kangsim.cz


