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Milí sousedé,

sluncem zalitá odpoledne se pomalu stávají minulostí. 
Ještě krásného počasí jsme si nicméně společně 
užili i při výlovu rybníka s místními rybáři či při 
závodech v rybolovu dětí, které jsme letos finančně 
podpořili a  kde mi připadla čest odměnit nejlepší 
mladé rybáře. Přímo na závodech jsem se bohužel 
dozvěděl velmi smutnou zprávu, že nás navždy 
opustil dlouholetý předseda místních rybářů, pan 
Václav Melichar. Chtěl bych mu poděkovat za vše, co 

pro místní organizaci a mnohé Újezďáky vykonal. Václave, budeš nám tu 
chybět…

V říjnu proběhl tradičně skvěle pořádaný podnik Tři pro zdraví - Klánovický 
půlmaraton. Závod se skvěle vydařil. Počasí přálo a jsem rád, že jsem 
mohl těm nejlepším předat ocenění, která si plně zasloužili. V slavnostním 
duchu se nesly oslavy 710 let od vzniku Újezda spolu s výročím založení 
Újezdského muzea a sametové revoluce. Kulturní program v Levelu 
doprovodily zpěvem naše skvělé mladé Sovičky. 

Podařilo se nám dojednat s TSK opravu hlavní křižovatky, především směr 
na Klánovice. Jsem rád, že nyní máme povrch bez děr a výmolů, které 
znemožňovaly plynulý a bezproblémový průjezd. I když to není úplně 
snadné, pokoušíme se dojednat další opravy komunikací. Pomalu se daří 
opravovat i dětská hřiště napříč Újezdem.

Zaznamenali jsme upozornění na naprosto nevyhovující stav školní linky 
MHD a ranních spojů. Jednání s Ropidem proběhla a bylo přislíbeno řešení. 
Bohužel si nejsem jistý, zda dopravce pochopil rozsah problému a to, že 
odmítáme vystavovat naše děti stresu za zpožděný spoj či zmatenost 
řidiče. Jedná se především o jejich smluvního dopravce ARRIVA, čímž se vše 
ještě komplikuje. Radní pro dopravu situaci vyhodnocuje a řeší. Osobně 
budu v této věci intervenovat u dopravce. Trvám na jediném řešení: zajistit 
řádně všechny spoje, a to okamžitě.

V listopadu jsme pro vás připravili den otevřených dveří na úřadě. Budete 
tak mít možnost podívat se, kde pro vás pracujeme, setkat se úředníky či 
přímo s radními probrat případné dotazy. Kancelář starosty je pro vás již 
dlouhodobě otevřená a nejinak tomu bude i v tento den. V rámci dne bude 
vyhodnocena fotografická soutěž. Budeme se na vás všechny těšit 15. 11. 
u nás na úřadě.

Blíží se nám čas vánoční. A tak mi dovolte vás všechny pozvat 1. prosince 
na tradiční rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v parku před 
školou od 17 hod. Máme pro vás jako vždy připraveno něco na zahřátí.

Málem bych zapomněl na topoly. Řízení v Praze 22 skončilo rozhodnutím 
povolit skácení všech 33 topolů a samozřejmě zajistit náhradní výsadbu. 
My jsme výsledek respektovali a byli připraveni konat, aby zastávka mohla 
být otevřena. Bohužel se Újezdský STROM proti tomuto rozhodnutí 
odvolal a věc tedy musí rozhodnout magistrát. Tím je nám znemožněno 
naplnit rozhodnutí a musíme opět čekat. Velmi mě mrzí nepravdy a lži, 
které musím na různých místech číst a které z opozice někteří směřují 
na nové vedení radnice. Právní zodpovědnost za věc máme my a musíme 
konat v souladu s doporučením a zákonem. Je mi velmi líto, že jsme v této 
situaci. Budeme doufat, že odvolací orgán rozhodne co nejrychleji. Ve své 
nahotě se zde ukazuje nedokonalost zákonů, kdy pár jednotlivců v rámci 
svého boje dokáže blokovat věc, která má sloužit nám všem. Uvidíme se 
na různých místech, milí Újezďáci. Těším se na vás.

Milan Samec
váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vážení občané, pokud chcete mít 
aktuální informace k zavřené za-
stávce Rápošovská sledujte náš 
web a také facebook MČ Praha 21. 
V současné době se stále nachá-
zíme v běžícím správním řízení. 
Městská část požádala o pokáce-
ní 33 ks topolů rostoucích na po-
zemku ZŠ, které jsou ve špatném 
zdravotním stavu. Jak již víte, říze-
ní bylo předáno Magistrátem na 
Úřad MČ Praha 22. Dne 16. 9. jsme 
obdrželi rozhodnutí o povolení kácení dotčených topolů. Následně bylo 
nutné počkat na nabytí právní moci. K tomu však nedošlo, protože druhý 
účastník řízení podal opět odvolání, tentokrát proti rozhodnutí MČ Praha 
22. Věc tak byla předána na magistrát a my musíme vyčkat, až rozhodne. 
Magistrát buď napadené rozhodnutí potvrdí (proti tomu se již nelze odvo-
lat), změní nebo ho zruší a případně ho vrátí k novému projednání. Oblast 
není v současné době bezpečná, o čemž jsme informovali i vedení školy. 
Děti byly poučeny, že nemají do zapáskované oblasti vstupovat. Prosíme, 
respektujte zákaz vstupu a neriskujte ohrožení zdraví a majetku. Věc sa-
mozřejmě průběžně konzultujeme s odborníky a nadřízeným orgánem, 
tedy magistrátem. Bohužel nejsme schopni to více urychlit, ani není mož-
né zastávku a chodník nyní otevřít. Máme připravenou náhradní výsadbu 
a plán na revitalizaci území. Je tedy nutné skutečně vydržet do rozhodnutí 
magistrátu. Za veškerá omezení se vám omlouváme.

Šárka Zátková,
tajemnice

Topoly: řízení pokračujeInformace z rady 
V říjnu rada schválila přijaté dotace, 
a to na pečovatelskou službu ve výši 
300 tis. Kč z Magistrátu hl. m. Prahy a ze 
státního rozpočtu ve výši 23,2  tis.  Kč, 
dále na bezdomovectví ve výši 70 tis. Kč.
Byly poskytnuty individuální dotace na 
provozní náklady Zahrádkářskému sva-
zu Újezd nad Lesy a FK Újezd nad Lesy. 
Dále dotace na pořádání sportovní akcí, 
a to organizaci Tři pro zdraví na Kláno-
vický půlmaraton 2019 a Místní organi-
zaci Českého rybářského svazu na po-
řádání dětských závodů. 
Ve spolupráci s paní tajemnicí chceme, 
aby se úřad stal příjemnějším místem, 
proto jsme využili nabídky na instala-
ci automatu na teplé nápoje. Rada na 
svém posledním jednání schválila uza-
vření smlouvy s firmou Cafeomega s.r.o. 
Na posledním zastupitelstvu jsme infor-
movali, že jsme podali žádost o dotaci 
na rekonstrukci veřejných toalet v pří-
zemí úřadu. Naše žádost byla úspěšná, 
dotaci jsme získali a nyní připravujeme 
poptávkové řízení.
Na zimní období byla vysoutěžena firma 
na zimní údržbu, pro letošní rok zakázku 
získala firma PREMIO INVEST, s. r. o., kte-
rá podala nejvýhodnější nabídku. V ná-
sledujícím čísle ÚZ vás budeme informo-
vat, které ulice má ve správě TSK hl. m. 
Prahy a které spravuje městská část. 
Z důvodu havarijního stavu hřbitovní 
zdi bylo provedeno výběrové řízení na 
její opravu, které vyhrála firma Tomáš 
Fňukal. Budou se opravovat zdi, které 
jsou vpravo a vlevo od hřbitovní bu-
dovy. Na tuto zakázku navazuje druhá 
zakázka, a to vybudování kolumbárních 
schránek. Kapacita bude 69 ks schrá-
nek pro 2 urny, a to blok v SV a SZ rohu, 
celkem tedy jde o 138 schránek. V příš-
tím roce by měla být opravena jižní část 
hřbitovní zdi, odstraněny staré kolum-
bární schránky  u této zdi a vybudovány 
nové kolumbární schránky. Plánujeme, 
že by  se v této části vybudovaly schrán-
ky větší, pro 3 – 4 urny.
V posledních týdnech probíhají jedná-
ní s jednotlivými správci kapitol (ve-
doucí odborů) tak, aby mohl být sesta-
ven návrh rozpočtu na příští rok, který 
bude následně předložen finančnímu 
výboru a zastupitelstvu ke schválení. 
Vzhledem k tomu, že bylo našemu sta-
vebnímu úřadu přiděleno územní říze-
ní přeložky I/12, zažádali jsme o dotaci 
na pokrytí zvýšených nákladů vyplýva-
jících z tohoto řízení.   
V sobotu 19. 10. byla slavnostně za-
hájena výstava k 30. výročí sametové 
revoluce, kterou připravilo Újezdské 
muzeum. Vážíme si práce členů mu-
zejní rady a moc jim za ni děkujeme. 
Výstavu můžete navštívit až do 20. 11. 
každou středu od 13 do 17 hod. 

Rada MČ Praha 21
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Víte, že budova úřadu letos slaví již 81 let nebo že úřad na začátku 20. století 
sídlil v domě č.p. 70 pana starosty Smolíka? Víte, jak je městská část finan-
cována nebo jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou? Toto i mno-
hem více z historie i současnosti se můžete dozvědět u nás na úřadě v pátek 
15. listopadu na dni otevřených dveří. Akce je spojena také s 30. výročím „sa-
metové“ revoluce a vyhlášením výsledků fotografické soutěže. Chceme pro 
vás úřad otevřít „dokořán“, neformálně si s vámi u této příležitosti pohovořit. 
Přizvali jsme také naše radní, abyste se mohli potkat i s nimi. Můžete si popo-
vídat s úředníky i politiky o problémech, které vás v Újezdě trápí. Otevřeme 
pro vás i kancelář pana starosty. Budete se moct dozvědět informace napří-
klad o plánované přeložce I/12 nebo autobusovém pruhu do Běchovic. Pan 
starosta si s vámi popovídá o územním rozvoji, pan místostarosta o dopravě 
a paní místostarostka o rozpočtu a financích. Připravíme ukázku naší techniky, 
kterou využíváme k péči o území Újezda. Dopoledne jsme připravili program 
pro všechny třetí třídy naší školy, které v hodinách vlastivědy probírají téma 
„Obec, ve které žiji“. Veřejnost se může připojit k dětem během dopoledne 
nebo využít odpoledne, kdy si může každý projít úřad a zastavit se tam, kde ho 
něco zajímá. Akce bude probíhat od 8 do 18 hodin. Fotografická soutěž bude 
vyhlášena v 17 hodin. Doufáme, že využijete tuto příležitost a přijmete pozvání 
k nám na úřad. My se na vás všichni budeme těšit.

Šárka Zátková,
tajemnice

Den otevřených dveří na úřadě

Klub aktivního stáří
V říjnu Úřad městské části poprvé otevřel místnost v přízemí Polyfunkčního 
domu pro setkávání našich seniorů. Připravili jsme si pro ně deskové hry, jako 
jsou šachy, člověče nezlob se, pexeso a další. Pokud máte volnou chvilku, bu-
deme rádi, když přijdete třeba potrápit mozkové závity nebo si jen popovídat 
u kávy nebo čaje. Klub bude opět otevřen 6. 11. od 9 do 11 hod., poté 20. 11., 
4. 12. a 18. 12. ve stejný čas. Těšíme se na vás

Kristýna Kopecká,
místostarostka



• Na „Cenu starosty“ můžete navrhnout kandidáta/kandidátku za dlouhodobou činnost 
ve prospěch občanů Újezda nad Lesy zejména v oblasti kulturní, sportovní, sociální, vzdě-
lávací, volnočasových aktivit apod.

• Ocenění „Občan roku“ je možno udělit za mimořádnou činnost v různých oblastech 
života, která má přínos pro MČ Praha 21, za významný humánní čin jako projev úcty 
a ocenění za hrdinství a osobní statečnost, za mimořádné umělecké, sportovní, sociální, 
vzdělávací a volnočasové výkony a díla.

• Návrh čestného občanství můžete podat prostřednictvím některého zastupitele MČ Praha 
21 jako poctu a výraz uznání mimořádných zásluh o rozvoj Městské části Praha 21 nebo 
zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k naší 
městské části.

Pravidla a formuláře najdete na:  http://www.praha21.cz/komise-rady/komise-pro-udelo-
vani-cestnych-titulu-cestny-obcan-a-obcan-roku nebo na podatelně.

Jitka Carbolová,
komise pro udělování čestných titulů

Znáte mimořádného člověka?
Navrhněte ho na ocenění

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ZÁBAVU PRO SENIORY 
sobota 9.11.2019 od 14:00 do 18:00 
v sále Polyfunkčního domu LEVEL 
Těšit se můžete na pohodové odpoledne s hudbou, tancem a přáteli.  

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna. 
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6. 11. Vernisáž výstavy 
Světlany Žalmánkové,

 Café galerie Zelený 
dům, od 18 hod.

8.11.  Manželský poker, 
divadlo,

 viz str. 12.

9. 11. Keramická dílna
 Polyfunkční dům
 od 10 hod. 

9. 11. Jak Martin 
s Barborkou vařili 
povidla – pohádka

 Polyfunkční dům
 od 10: 30 hod. 

9. 11. Zábava pro seniory
 Polyfunkční dům
 od 14 hod. 

12. 11. Benefiční akce 
s koncertem 
K. Gibišové

 Café galerie Zelený 
dům, od 17 hod.

15. 11. Den otevřených dveří
 Úřad MČ Praha 21
 od 8 do 18 hod. 

17. 11. Lampionáda, 
 viz program na str. 36.

21. 11. Povídání s filmovým 
historikem Pavlem 
Taussigem,

 Café galerie Zelený 
dům, od 18 hod.

27. 11. Vernisáž vánoční 
výstavy Hany Líbalové

 Újezdské muzeum,
 od 17 hod.

28. 11. Koncert kytaristy 
Davida Wurczela

 Café galerie Zelený 
dům, od 18 hod.

30. 11. Výroba adventních 
věnců – vánoční dílna

 Polyfunkční dům,
 od 14 hod.

1. 12. Rozsvícení 
vánočního stromu

 viz. pozvánka na str. 2.

3. 12. Vánoční dílna
 Polyfunkční dům
 od 14 hod. 

Kalendárium na listopad

Co způsobí vlhčené ubrousky
Ptali jste se na znečištění strouhy za přepadem u Hod-
kovské, přinášíme tedy informace, jak tato situace vznik-
la. Kanalizační přivaděč, který vede ze sídliště Rohožník 
přes ulice Velimská a Hodkovská až na pobočnou čis-
tírnu odpadních vod na Blatově, byl vybudován při vý-
stavbě sídliště Rohožník. Jedná se o jednotnou veřejnou 
kanalizaci, tzn. že jsou a mohou být do ní odváděny jak 
splaškové, tak srážkové vody (z komunikací, zpevněných 
ploch, rodinných i bytových domů). 

Na přivaděči jsou umístěny tři odlehčovací komory: OK 1 Barchovická s přepadem do Bla-
tovského potoka, OK 2 Hodkovská s melioračním příkopem a OK 3 Velimská s odtokem 
do Horoušanského potoka prostřednictvím melioračního příkopu. Jedná se o odlehčovací 
komory s boční přelivnou hranou, kdy za bezdeštného stavu jsou všechny splaškové vody 
odváděny do kanalizace a na čistírnu. V případě intenzivního deště přepadá část těchto vod 
do vodního toku. Na přelivné hraně jsou umístěny nerezové sklopné česle, které umožňují 
zachytávání plovoucích nečistot, ale bohužel ne všech. 
Přebudování značené části újezdské kanalizační sítě na oddělenou je bohužel v dohledné době 
nereálné. Požádali jsme provozovatele (PVK) o čištění strouhy, ale přispět můžeme my všichni, 
pokud nebudeme splachovat do toalet věci, které tam nepatří. V poslední době narostl problém 
zejména se špatně rozložitelnými vlhčenými ubrousky, které se ve strouze zachytávají (viz foto).

Jitka Carbolová,
komise životního prostředí



Městská část Praha 21 plánuje realizovat kroky vedoucí 
ke  zklidnění dopravy v ulicích. Proto 10. 10. uspořádala 
setkání, na kterém představila Újezďákům první úpravy změn 
jednosměrného provozu v ulicích Chmelická, Chotěnovská, 
Třebětínská, Toušická a Týnecká.
Veřejné projednání návrhu úprav v daných ulicích se usku-
tečnilo v rámci místní Agendy 21 a pod záštitou místostaros-
ty Zdeňka Růžičky. Debatu zahájila radní pro oblast školství 
a MA21 Lucie Ponicová. Na ni navázal místostarosta Růžič-
ka, který navrhl ve spolupráci s paní  Vladimírou Kozákovou, 
vedoucí odboru živ. prostředí a dopravy, konkrétní změny. 

Přítomní zástupci Úřadu MČ Praha 21 a vedení městské části 
v průběhu veřejného projednání odpovídali na dotazy. Násle-
dovala diskuse občanů k této problematice. Obyvatelé dotče-
né lokality se nejvíce zajímali o to, jak se jich budou nové úpra-
vy dopravního značení dotýkat v každodenním životě a zda 
nové změny povedou opravdu ke zklidnění dopravní situace. 
Občané také měli možnost zasílat své námět - jak už v elektro-
nické, tak i v papírové podobě, a to do 25. 10. 2019. Veřejného 
projednání se zúčastnilo přes 75 účastníků. 

Zdeněk Růžička,
místostarosta
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Úprava spočívá v otočení jednosměrky v ul. Chmelická (od ul. Toušické – po ul. Talmberskou) a zobousměrnění ul. Chotěnovské 
(v úseku od ul. Toušické – po ul. Talmberskou, kde šíře vozovky činí 5,3 m až 5,4 m), dále ve zjednosměrnění ul. Chabeřické (od ul. Toušické 
– po ul. Třebětínskou) a ul. Třebětínské (od ul. Chabeřické – po ul. Novosibřinskou) a dále v otočení jednosměrky v ul. Chmelické 
(od ul. Tuchotické – po ul. Týneckou) zjednosměrnění ul. Týnecké ve směru od ul. Chmelické. Změny jsou vyznačeny barevně. 

Návrh úpravy dopravního značení v oblasti za Lidlem

Veřejné projednání ke zklidnění dopravy

V září a na začátku října došlo k několika problémům na školní 
lince č.  264, která vozí děti z Rohožníku ke škole a zpět. Třikrát 
ranní spoj zcela vynechal, třikrát odjel předčasně, dvakrát jel řidič 
jinudy. Úřad MČ Praha 21 si proto k těmto lapsům vyžádal stano-
visko od společnosti Ropid, která dopravu organizuje. V jednom 
případě byla prý na vině technická závada, v ostatních se nenašli 
řidiči. „Společnost Arriva City, která linku provozuje, postihovaly 
výpadky spojů, protože zkrátka už nebylo koho za volant posadit,“ 
napsal Jan Marek, dopravní referent Ropidu. Za nedodržení trasy 
podle něj může fakt, že linku jeli i řidiči, kteří Újezd neznají. 
Poněkud jiné vysvětlení poskytla firma Arriva. „Výpadky, ke kterým 
došlo v několika případech v průběhu září a na začátku října, byly způ-
sobeny zejména zvýšenou nemocností řidičů. Celá situace nás mrzí 
o to více, že se jednalo o školní autobusy. Od té doby jsme situaci sta-
bilizovali a spoje již jezdí pravidelně bez problémů. Cestujícím se za 
komplikace omlouváme,“ napsal Martin Farář, mluvčí skupiny Arriva. 
Ropid nabízí řešení formou prevence. Na webu https://pid.cz/
podnety je k dispozici formulář k hlášení stížností. Ty prý ROPID 
promptně řeší s dopravcem.

Blahoslav Hruška

Jak je to s busy 264
Během října jsme pokračovali v rekonstrukcích dět-
ských hřišť, tentokrát se podařilo opravit dětské hřiště 
„UNIGA“ na rohu ulic Šlitrova a Weisova. Opravu jsme 
realizovali i na základě žádostí tamních obyvatel, jejichž 
děti si na něm hrají. Při opravě hřiště jsme měli omeze-
né možnosti z důvodu jeho velikosti a umístění. Z hřiště 
byla odstraněna kladina pro nevyhovující stav a záro-
veň byl doplněn nový větší prvek. Jedná se o kombinaci 
domečku s klouzačkou a provazovou prolézačkou. Pře-
jeme, ať se dětem nové hřiště líbí a hezky slouží.

DÍKY PEČOVATELKÁM
Velmi nás potěšil dopis pana Miloše Kypty s poděkováním 
za práci naší pečovatelské služby (najdete ho v Listárně), 
konkrétně práci paní Ladislavy Pickové. Velmi za tento do-
pis děkujeme. Pracovnice naší pečovatelské služby odvádě-
jí úžasnou práci v mnohdy těžkých situacích pro klienty a je-
jich rodiny. Moc si jejich práce vážíme a děkujeme jim za to.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Modernizace 
dětského hřiště



Přehled akcí konaných v MČ Praha 21
Pátek  22. 11. 18.00  Mše sv. 
   19.00 Benefiční koncert – sbírka na opravu varhan

Středa  27. 11. 17.00 Újezdské muzeum - vánoční výstava Mgr. Hany Líbalové

Pátek-Sobota 29. - 30. 11.    Adventní výstava (areál zahrádkářů – Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy)  

Sobota  30. 11.  14.00 Level DDM – Dům UM – Vánoční dílna - výroba adventních věnců          

Neděle (1. adventní)   1. 12.    9.00  Farní mše sv. s žehnáním adventních věnců  (po mši sv. setkání u kávy ve farní stodole)
   16.30 Přivítání Adventu na farní louce v Čentické ul. naproti MZŠ, pokračuje zvonkovým   
     průvodem, zpíváním a rozsvícením vánočního stromu. Zpívat bude sbor MZŠ SOVIČKA   
     a pro Nadační fond ČRo Světluška proběhne dobročinná sbírka. Občerstvení zajištěno.

Úterý    3. 12.  12.00 Vánoční dílna v přízemí polyfunkčního domu 
     (výroba vánočních dekorací, přáníček, zdobení perníků) 

Čtvrtek    5. 12.  16.00  DDM - Dům UM – Mikulášský karneval

Pátek    6. 12.  17.00 DDM – Dům UM – adventní výtvarná dílna

Sobota    7. 12. 10.30 DDM – Dům UM – Vánoční putování s anděly – pohádka
   19.00  Adventní bohoslužba při svíčkách

Neděle (2. adventní)   8. 12.    9.00  Farní mše sv.

Čtvrtek  12. 12.  18.00 Café Galerie Zelený dům – splněná vánoční přání – koncert sboru MZŠ SOVIČKA

Sobota  14.12.   10.30 Level DDM – Dům UM – Sněhová královna - pohádka
   15.00  Adventní rekolekce s P. Petrem Benešem (farní stodola)
   16.00    Level Vánoční posezení pro seniory v přízemí polyfunkčního domu (SPCCH, tvorba přáníček) 
   19.00  Adventní bohoslužba při svíčkách

Neděle (3. adventní) 15. 12.    9.00 Farní mše sv. 
   10.30 Mše sv. s účastí rodin
    14.00  Splněná vánoční přání – průvod Soviček (předávání dárků v domácnostech)

Pondělí  16. 12. 17.00 DDM - Dům UM – vánoční koncert – Ladovská zima

Úterý  17. 12. 18.00 Adventní koncert Soviček v kostele v Kolodějích

Čtvrtek  19. 12.  17.30 Vánoční zpívání na schodech – 1. stupeň MZŠ

Pátek  20. 12. 18.00  Mše sv. a po ní adorace (příležitost ke svátosti smíření v sakristii až do 20.00)

Sobota  21. 12. 17.30  Zpovídání v kostele do 18.45
   19.00  Adventní bohoslužba při svíčkách

Neděle (4. adventní) 22. 12.    9.00  Farní mše sv.

Úterý (Štědrý den) 24. 12. 16.00  Štědrovečerní mše sv. s účastí dětí a rodičů (po mši sv. se bude rozdávat Betlémské světlo)
   24.00  Půlnoční mše

Středa (Hod Boží) 25. 12.    9.00  Farní mše
   10.00  Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

Čtvrtek (sv. Štěpána) 26. 12.    9.00  Farní mše
   10.00  Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

Pátek  27. 12. 18.00  Mše sv. se svěcením vína (poetický večer ve stodole)

Neděle  29. 12.    9.00 Mše sv. s požehnáním pro manžele 
   10.00  Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

Úterý (Silvestr) 31. 12.  16.00  Mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Středa (Nový rok) 1. 1. 2020 10.30  Slavnostní mše sv.
   11.30  Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

Neděle (Zjevení Páně) 5. 1. 2020   9.00  Mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla (farní snídaně ve stodole)
    17.00 Koncert v kostele na podporu Tříkrálové sbírky

MŠE PROBÍHAJÍ V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V KOLODĚJÍCH

Advent a Vánoce 2019 a Nový rok 2020
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TÉMA

Blíží se listopad a s ním významné ku-
laté výročí. Je tomu třicet let od doby, 
kdy pořádkové síly brutálně rozehna-
ly pokojnou studentskou manifestaci 
a 17. listopad 1989 odstartoval re-
voluci, během níž padl komunistický 
režim. Újezd si tento okamžik připo-
mněl výstavou, která byla zahájena 
v sobotu 19. října. Připomněla nejen 
Listopad, ale i svatořečení Anežky 
České. A do třetice pak ještě 15 let 
existence muzea. 
„Ke každému výročí jsme nachystali 
něco zajímavého, doufám, že se to 
návštěvníkům bude líbit,“ komen-
tovala novou výstavu v Újezdském 
muzeu Marie Tomaidesová, újezdská 
kronikářka a kurátorka akce. Výstava 
se opírá o dobové novinové výstřižky 
a faksimile různých dokumentů, na-
příklad cyklostylů, oběžníků tištěných 
modrým inkoustem na rozmnožova-

Tři výročí, 
jedna výstava

cích strojích, které dnes už jen obdi-
vujeme v muzejích. 
Zvláštní panel je pak věnován Anežce 
České, přemyslovské řeholnici, kte-
rou 12. listopadu 1989 ve Vatikánu 
svatořečil papež Jan Pavel II. Na verni-
sáži připomněla Eva Danielová, hyba-
telka újezdského kulturního dění, jak 
významná to byla událost pro celou 
společnost. Včetně toho, že svatoře-
čení živě přenášela tehdejší Česko-
slovenská televize. Spisovatel Josef 
Škvorecký to ostatně dobře vystihl již 
v prosinci 1989, kdy do The New York 
Times napsal komentář s titulkem 
„Havlovi pomohla sv. Anežka“. 

15 LET MUZEA
Sluší se připomenout i třetí, sice lokální, 
ale neméně důležité výročí v dějinách 
Újezda. Letos na podzim oslavilo pat-
náct let existence Újezdské muzeum.
Vzniklo v roce 2004 na popud tehdejší 
Komise všeobecně vzdělávací při Úřa-
du MČ Praha 21, a to z iniciativy jejího 
člena a také pozdějšího prvního před-
sedy muzejní rady Miloše Schmidta. 
Zpočátku muzeum začínalo skrom-
ně – tehdejší ředitel Masarykovy ZŠ 
Miroslav Kurka muzejníkům vyčlenil 
jednu třídu, kam se nastěhovaly regá-
ly. Slavnostně bylo Újezdské muzeum 
otevřeno 28. října 2004, a to výstavou 
„Jak se stavělo v Újezdě na Lesy do 
21. století“. Právě tato výstava, kde byly 
k vidění plánky, pohlednice a staré fo-
tografie, se stala jádrem dnešní trvalé 
expozice představující historii Újezda. 
Významným zlomem byl rok 2009 – 
muzeum se přestěhovalo do tehdy 
nově otevřeného Polyfunkčního do-
mu a získalo vlastní důstojné prostory. 

Pronájem prostor 
ve zdravotním středisku

Městská část Praha 21 nabízí 

k pronájmu prostor v domě na adrese 

Živonínská 1630 - zdravotní středisko 

Rohožník. 

Prostory je možné využít nejen 

pro ordinace, ale i za účelem 

poskytování služeb, např. kosmetika, 

pedikúra, manikúra, masáže apod. 

Minim. nájemné 1 200,-Kč/m2/rok, 

nájem na dobu určitou do 31. 12. 2021. 

V případě zájmu bližší informace na 

e-mailu jaroslava.bendova@praha21.cz, 

tel. 281 012 982.

INZERCE

Muzejní rada dokázala využít doved-
ností a profesních znalostí obyvatel 
Újezda (představujeme je v ÚZ v  se-
riálu Lidé) a díky nim tak uspořádat 
řadu tematických výstav. Návštěvníci 
měli možnost zhlédnout výstavy k vo-
jenské historii, vesmíru, kartografii, 
archeologii i turistice. Nejvěrnějšími 
spolupracovníky se ale staly děti naší 
základní školy, které svými obrázky 
přispívají pravidelně. 
Bilance našeho muzea je úctyhod-
ná – dosud uspořádalo 93 akcí, které 
navštívilo 12523 lidí. Na závěr se slu-
ší přidat jedno zvláštní poděkování. 
„Otec zakladatel“ Újezdského muzea, 
pan Miloš Schmidt, se příští měsíc do-
žívá krásných 95 let. Přejeme mnoho 
sil a tvůrčí nálady.
Nakonec ještě výčet těch, bez nichž by 
důstojné oslavy trojího výročí neby-
ly možné. Za scénář výstavy patří dík 
Marii Tomaidesové, která se se svým 
mužem a Martinem Prokišem podíle-
la na výběru materiálů. Logo výstavy 
zajistil Karel Tůma, za technické záze-
mí a přípravu sálu patří dík Vladimíru 
Saitzovi ml., Petru Machovi a Michalu 
Sejpkovi. Za finanční spoluprací Úřa-
du MČ Praha 21 a zajištění občerstve-
ní stojí Markéta Slavíková a Ditta Lite-
rová. O hudební produkci se postaraly 
děti pevěckého sboru Masarykovy ZŠ 
Sovička a paní učitelka Daniela Ja-
noušová a cimbálová muzika Michala 
Horsáka. Děkujeme také školnímu fil-
movému kroužku pod vedením pana 
učitele Tomáše Pragera za videozá-
znam. A samozřejmě Evě Danielové 
za organizaci a průvodní slovo.

Blahoslav Hruška
foto Pavel Dufek 



Přestože se hned po 17. listopadu 
1989 tep dějin pořádně zrychlil, re-
voluce jako by do Újezda nedorazila. 
Na první prohlášení, které reflektovalo 
překotné dění ve společnosti, si oby-
vatelé Újezda počkali téměř dva týdny. 
Teprve ve čtvrtek 30. listopadu tehdej-
ší předseda Místního národního výbo-

ru (MNV) Jindřich Nikl předsedal schůzi 
Rady MNV, která po krátké debatě vy-
dala šestibodové prohlášení. Stalo se 
tak den poté, co poslanci Federálního 
shromáždění vyškrtli z ústavy článek 
o vedoucí úloze Komunistické strany 
Československa a pasáž o marxismu-
-leninismu jako státní ideologii.

Dokument v ÚZ přetiskujeme v  pl-
ném znění tak, jak se zachoval 
v  újezdské kronice. Mimo jiné jde 
o  dobové svědectví, které dokazuje, 
že zatímco ve „velké“ Praze se dělala 
revoluce, na její periferii místní poli-
tici děkovali svým spoluobčanům za 
„rozvážný postoj“. 
A jaký byl další sled událostí? Tři týdny 
po 17. listopadu, přesně 8. prosince 
1989, vznikla místní organizace Ob-
čanského fóra (OF) na Blatově. Podle 
zápisu v místní kronice se o to přiči-
nili občané Smolík, Kaňka a Svátek. 
Na  změnu na radnici si obyvatelé 
Újezda museli počkat až do 23. břez-
na 1990, kdy zvolili dvacet nových za-
stupitelů (tehdy ještě poslanců MNV) 
a kompletně novou radu včetně před-
sedů komisí. Prvním porevolučním 
předsedou MNV byl zvolen výpravčí 
ČSD Antonín Staněk. 

Blahoslav Hruška
INZERCE

Pronájem prostor 
pro skladování

Městská část Praha 21 nabízí od května 2019 
k pronájmu prostory vhodné pro skladování 
nebo kancelář v 1. PP panel. domu čp. 1627 
o  výměře 59  m2. V  případě skladování po-
travin je třeba počítat s tím, že rozvody ÚT 
a sousedící kotelna trvale prostor temperu-
jí. Nájemce musí umožnit přístup k rozvodům 
vody a k uzávěru stoupačky ÚT výboru SV 1627. 

Roční nájemné 53.100,- Kč, hrazené předem 
ve čtvrtletních splátkách ve výši 13.275,- Kč 
+ energie a služby.

Více informací: 
Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982

e-mail: jaroslava.bendova@praha21.cz
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Revoluce v Újezdě:
pozdě, ale přeci

PROHLÁŠENÍ
Rada MNV posoudila současnou politickou situaci ve státě, i v naší obci. 
Konstatovala, že tak jako v republice, tak i v naší obci, vyjádřila podstat-
ná část obyvatel podporu požadavkům stávkujících studentů a nesouhlas 
s dosavadním stavem v naší společnosti. Uvědomujeme si, že také my, jako, 
představitelé občanů i státní správy obce, jsme povinni zaujmout své stano-
visko k současným událostem. 
1) přihlašujeme se k otevřenému dialogu se všemi organizacemi, strana-
mi i občanskými aktivitami. Cílem dialogu by mělo být hledání východisek 
ze současné situace, ale i formulace návrhů k dalšímu rozvoji obce, při věc-
ném hodnocení dosaženého stupně rozvoje. 
2) chceme se svou činností zasazovat o to, aby ČSSR byla demokratickým 
právním státem, zaručujícím veškeré občanské svobody, které budou za-
kotveny v nové ústavě a navazujících zákonech, respektujících mezinárodně 
přijaté závazky. 
3) jako zastupitelský sbor občanů naší obce, budeme nadále hájit jejich zá-
jmy a potřeby a seznamovat je s výsledky naší práce. 
4) vycházíme z demokratických tradic naší republiky a jsme pro pluralitní 
politický systém, který se bude opírat o rovnoprávné partnerství politických 
stran a organizací a o jejich spolupráci na půdě Národní fronty i mimo ní. 
5) v rámci své působnosti, bude MNV zabezpečovat požadovaný rozvoj de-
mokracie, dodržování právních předpisů a vytvářet tak podmínky pro klidné 
provedení potřebných politických, ekonomických a sociálních změn, včetně 
přípravy nových voleb. 
6) jsme si vědomi toho, že nezanedbatelným úkolem, je udržet v současné 
situaci plynulé zásobování obyvatel, zajištění služeb a plnění akcí volebního 
programu, zvláště dlouhodobých, jejichž cílem je zlepšení životního prostře-
dí našich obyvatel. 
V této souvislosti oceňujeme dosavadní práci našich poslanců, funkcionářů 
i aktivistů MNV, kteří svědomitě plnili a plní úkoly ve všech oblastech činnos-
ti. Oceňujeme rozvážný postoj našich občanů, kteří si v současné době uvě-
domují nezbytnost každodenní poctivé práce, která je základem naší životní 
úrovně. Vítáme širokou a demokratickou iniciativu naší občanské veřejnos-
ti, jako projev vůle urychlit všechny politické, hospodářské i společenské 
změny, které povedou k rychlejšímu rozvoji obce i celé republiky. 

Rada MNV, 30. listopadu 1989

„Samet“ v Újezdě
30. 11. 1989
Rada MNV přijímá Prohlášení k sou-
časné politické situaci

8. 12. 1989
Na Blatově vzniká místní pobočka 
Občanského fóra (OF).

23. 1. 1990
Proběhl první kulatý stůl, kterého se 
zúčastnilo OF a  organizace Národní 
fronty.

23. 3. 1990
Zvoleno nové vedení Místního ná-
rodního výboru, novým předsedou 
se stává výpravčí Antonín Staněk. 



Mohlo by se zdát, že v 80. letech minulého století by Újezd ospalou pe-
riferií Prahy, kde se nic zásadního na kulturním poli nedělo. Není to tak 
docela pravda. Na přelomu let 1982/83 se v tehdejší tělocvičně (dnešní 
Polyfunkční dům) odehrála série tří (či čtyř, ale to si nikdo přesně nepa-
matuje) koncertů Pražského výběru. 
Újezd nebyl vybraný náhodou. Michael Kocáb, frontman Výběru, vy-
růstal v Újezdě a měl tu rodiče. Připomeňme, že jeho tatínkem byl ne-
dávno zesnulý evangelický farář Alfréd Kocáb, jinak též čestný občan 
Újezda, maminka Darja Kocábová, profesí psycholožka, v naší městské 
části dosud žije. Koncerty organizoval Michaelův kamarád z Újezda Vik-
tor Stoilov, dnes majitel nakladatelství Torst. „Koncerty jsme pořádali 
s bratrem pod hlavičkou místního SSM, měli jsme kulaté razítko a mohli 
pořádat kulturní akce. Místo vstupenek jsem koupil šatnové bloky a na-
maloval plakát. Vše se potom šířilo šeptandou a koncerty byly vždy vy-
prodané,“ zavzpomínal Stoilov v roce 2012 v časopisu Reflex. 

Pražákům, těm je tu hej
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Dnes, kdy si můžete poslechnout a opatřit jakoukoliv 
muziku, bude pro mladší generaci znít neuvěřitelně, že 
v  totalitní minulosti byla obrovská část hudby zakázaná 
nebo nedostupná. Jednou z cest, jak si ji opatřit, byla 
neoficiální pražská burza s gramofonovými deskami 
v  Letenských sadech. Všem na ní ale hrozilo, že budou 
„zatčeni“ VB nebo StB. Paradoxní na režimu ale bylo, 
že na  povel zatýkající příslušníci během svých běžných 
pochůzek na burze desky kupovali (foto č. 1). Burza byla 

rozprášena poté, co kdosi zapálil dřevěné totalitní symboly 
umístěné v sadech. Možná tak učinili sami zástupci moci, 
aby měli záminku k  zátahům. Spáleniště pak legračně 
hlídala pomocná stráž VB (foto č. 2). Burzu jsme s dalšími 
„burziány“ následně převedli na Strahov, ale po pár 
měsících se i tam likvidační zátah zopakoval. Bylo absurdní, 
jak kvůli hudbě režim vyváděl.

Petr Duchek
foto: autor

Kvůli hudbě režim vyváděl

A dodal, jaké pozdvižení v Újezdě vyvolalo, 
když návštěvníci koncertu paralyzovali místní 
dopravu. „Když se třeba lidi vraceli z koncer-
tu, na zastávce autobusu najednou stálo sto 
či dvě stě lidí, kteří se nemohli dostat do au-
tobusu – do takové té harmoniky, co tehdy 
jezdila. Kdo jel z Újezda na noční směnu, se 
divil, že se nedostal do autobusu, a stěžoval si 
na úřadech. Na povolení na národním výboru 
jsem psal konec akce o hodinu dřív, než pak 
ve skutečnosti byl, a tak když přijeli policaj-
ti na kontrolu, už v sále skoro nikdo nebyl. 
Ale nakonec jsem už další povolení nedostal,“ 
vylíčil Stoilov.
Dodejme, že Pražský výběr hrál v té době již 
v  osvědčené sestavě. Namísto basáka Ond-
řeje Soukupa, který šel hrát ke Karlu Gottovi, 
nastoupil Vilém Čok, kapela získala nový drajv 
a měla našlápnuto k slušné kariéře. V roce 1983 
ale přišel zákaz vystupování a tříletá pauza. Pak 
už se kapela přejmenovala na Výběr. 
Újezdské koncerty tak tvoří zajímavý pře-
děl v historii kapely. Kdo by se chtěl alespoň 
na chvíli ponořit do doby, kdy se informace 
o  koncertech šířila šeptandou a kapely hrály 
po tělocvičnách, je několik písní nahraných 
v Újezdě (třeba Pražákům, těm je tu hej nebo 
Hrabě X) k poslechnutí na portálu YouTube. 

Blahoslav Hruška



Milí a vážení, rok se nám chýlí ke konci 
a před námi je poslední letošní autor-
ská výstava. Na vernisáži, která se 
koná ve středu 6. 11. od 18 hod., 
máte možnost poznat skvělou malíř-
ku a ilustrátorku Světlanu Žalmán-
kovou. Zavítá z Bělé pod Bezdězem, 
kde má svou vlastní galerii. Světlana 
vystudovala tvorbu šperku v  Turno-
vě, ale láska k barvám byla silnější. 
Techniku malby šest let zdokonalova-
la v soukromé Škole výtvarných umě-
ní akad. mal. Stanislava Kováře, kde 
ji oslovily figurální motivy a portrét 
ženy. Tomu se věnuje nepřetržitě. 
Ženy v pohybu, s gesty, ženy s tajem-
ným či tázavým výrazem. A přede-
vším ženy s příběhem, který rozehrá-
vá naše fantazie. To  vše podtrhuje 
hra barev. Tlumené, nesmělé, jemné 
a na druhé straně zářivé a burcující. 
Podmanivá krása ženských očí vás 
nenechá odtrhnout zrak. 
Světlana je nejen malířkou, ale také 
ilustrátorkou. Své mamince, spiso-
vatelce a básnířce ilustrovala již šest 
básnických sbírek. Co je mi velmi 
blízké: aktivně se věnuje charitě. Ka-
ždoročně věnuje svá díla do aukcí, 
odkud peníze za  vydražené obrazy 
putují potřebným. Jistě je třeba zmí-
nit i mnoholetou účast na Zlínské fil-
mové klapce. Výtěžek z dražby filmo-
vých klapek putuje do filmové školy, 
kde vznikají první autorské počiny 
mladých studentů. 

Vážím si toho, že jedna z nemnoha 
Světlaniných výstav je právě u nás. 
Slavnostní náladu vernisáže doladí 
šansoniérka Eva Kriz Lifková, která 
v Zeleném domě již účinkovala. Do-
provodí ji její partner, klavírista Milan 
Dvořák. Jejich koncerty jsou pravi-
delně vyprodané. Tento večer bude 
opravdovým zážitkem.
V listopadu u nás můžete ochutnávat 
mladá italská vína roku 2019. Letos 
to budou tři druhy italského Novella.  
Jeden druh je z Benátska, dva druhy 
pochází z jihu Itálie. A právě na jejich 
chuť plnou jižního slunce se těším nej-
víc. V  nabídce budou nově dobroty 
k vínu jak dělané.
V úterý 12. 11. od 17 hod. se sejde-
me při slavnostním předání výtěžku 
z letošní výtvarné soutěže „Daruj kvě-
tinu“. Všem, kteří přispěli i sebemenší 
částkou, velice děkuji. Jsem velmi pyš-
ná, že se v Újezdě najde tolik úžasných 
lidí ochotných pomáhat. 
Vybrali jsme 25 tisíc Kč a maminka 
malé Anežky má již naplánovanou 
další léčbu pro svou dceru. Všichni jí 
i rodičům držme palce. Tento večer 
máme tu čest přivítat malého klavír-
ního génia. Klára Gibišová je devítiletá 
slečna, která vyhrává jednu klavírní 
soutěž za  druhou. V několika pres-
tižních získala i absolutní vítězství. 
Nenechte si proto ujít tento krásný 
a  slavnostní večer a udělejte si včas 
rezervaci. Ráda bych připomněla, 

že od tohoto dne je možné vyzvedávat 
vyplněná vánoční přání našich újezd-
ských seniorů. Udělejme jim společně 
hezčí Vánoce.
Jiří Trnka je pojem. Většině z nás se 
při vyslovení jeho jména vybaví Bra-
tři v triku. A dál? Je několik krátkých 
filmů, které se nám okamžitě vybaví. 
Víte třeba, že první desetiminutový 
film odevzdal již roku 1945? A kdo ví, 
že celovečerní loutkový Špalíček vy-
tvořil jen s malým týmem spolupra-
covníků ve stísněných podmínkách 
bytového ateliéru? Ve čtvrtek 21. 11. 
od 18 hod.  se můžete při povídání 
filmového historika Pavla Taussiga 
dozvědět mnohem více. Vstupné je 
100 Kč.
Poslední listopadovou akcí bude kyta-
rové vystoupení mladého fenomenál-
ního kytaristy a skladatele Davida 
Wurcela. Může se pochlubit domácí-
mi i zahraničními vystoupeními a kro-
mě sólových si zahrál například se Ště-
pánem Rakem, hrál i před španělskou 
královnou. Složil více jak 15 skladeb 
a vydal CD. Má toho na svém kon-
tě mnohem víc a vy se s ním a jeho 
talentem můžete seznámit na kyta-
rovém koncertě ve čtvrtek 28.  11. 
od 18 hod. Vstupné je 200 Kč.
Těšíme se na vaši účast při všech listo-
padových akcích a věřím, že i tentokrát 
jsem se trefila do černého. Na naše 
akce si, prosím, včas rezervujte místa. 

Martina Schiffmannová

Podzim v Zeleném domě
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INZERCE

CAFÉ GALERIE ZELENÝ DŮM 
Vás zve na vernisáž 

Světlana Žalmánková 
obrazy 

středa 6. 11. 2019 od 18:00 hodin 

Hudební doprovod 
Eva Kriz Lifková - zpěv 

Milan Dvořák - klavír 

Třebětínská 591, Újezd nad Lesy, 19016 
Mobil: 608 943 568 

www. cafegaleriezelenydum.cz 

KULTURA



ROZŠÍŘENÍ OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY OD 1. LISTOPADU 2019
 PO 8.00 – 12.30  13.00 – 18.00
 ÚT pouze ZŠ, MŠ    13.00 – 14.30
 ST 8.00 – 12.30      13.00 – 18.00
 ČT 8.00 – 12.30      13.00 – 14.30
 PÁ 8.00 – 12.30      13.00 – 17.00
Z důvodu již nasmlouvaných kulturních akcí pro ZŠ
bude knihovna ve čtvrtek dne 7. 11. a 14. 11. 
po celé dopoledne uzavřena.
Děkujeme za pochopení
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V říjnu se nám díky spolupráci s Městskou knihovnou v Praze 
podařilo uspořádat besedu pro třetí třídu ZŠ s názvem Povídá-
ní o netopýrech. Paní Dáša Zieglerová z Českého svazu ochránců 
přírody Nyctalus, která se zabývá ochranou a chovem hendikepo-
vaných netopýrů, si pro děti připravila zajímavé povídání o jejich 
životě a jak se správně zachovat při nálezu zraněného netopýra. 
Besedu doplnila promítáním obrázků a na závěr si děti mohly 
prohlédnout a pohladit živé netopýry, které se spolku Nyctalus 
podařilo v přírodě zachránit. Děti velice dobře a pohotově reago-
valy na otázky a na památku od paní Zieglerové dostaly záložky 
do knih s obrázky netopýrů. 
Beseda se vydařila a velice nás těší, že naši knihovnu po prázd-
ninách opět začaly navštěvovat některé třídy ZŠ. Kromě již zave-
dených pravidelných návštěv nyní druhých a třetích tříd, se s kni-
hovnou přišli nově seznámit i prvňáčci. Pro velký úspěch budeme 
i v tomto školním roce pro děti opakovat motivační hry a čtenář-
ské dílny s nakladatelstvím Thovt.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, knihovnice

Netopýři v knihovně

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
 Robert Galbraith – Smrtící bílá
 David Lagercrantz – Dívka, která 

musí zemřít
 Jo Nesbö – Nůž
 Vlastimil Vondruška – Právo první noci
 Táňa Kubátová – V pondělí a ve čtvrtek
 Robert Fulghum – U devíti draků a jedné ovce. 

Opravář osudů II.
 Petra Dvořáková – Chirurg
 Mariusz Szczygiel – Není
 Michal Viewegh – Mým vrstevníkům
 Anne Jacobs – Bouřlivé časy. Venkovské sídlo II.
 Roman Cílek – Doteky hříchu
 Hana Kotíková – Hana Mašková. Příběh 

legendární krasobruslařky
 Josef Kubáník – Poslední deník Květy Fialové
 Penny Louise – Dlouhá cesta domů. Případy 

vrchního inspektora Gamache
KNIHY PRO DĚTI
 Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková – Viktor a případ 

zmizelého psa
 Roald Dahl – Karlík a velký skleněný výtah
 Michaela Krýslová – Čuně, seber to!
 Christopher Paolini – Poutník, čarodějnice a červ. 

Příběhy z Alagaësie I.
 Katja Frixe – Čarokrásné knihkupectví
 Marcela Grez – Tipy a triky pro dospívající holky
 Historie starověkých civilizací
 Věda a technika

Nové knihy

Vážení čtenáři, rády bychom vás požádaly, abys-
te věnovali pár minut vyplnění krátkého dotazníku 
spokojenosti s naší knihovnou. Dotazník můžete 
vyplnit na webových stránkách Úřadu MČ Praha 21 
www.praha21.cz nebo na tištěném formuláři přímo 
v knihovně, a to do konce listopadu 2019. Děkujeme.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, knihovnice

Průzkum spokojenosti 



Revoluce 30
Milí újezdští sousedé, za všechny 
členy komunitního spolku ÚJEZD.
KOM Vás srdečně zvu na výstavu 
fotografií a vzpomínek z doby před 
třiceti lety nazvanou Revoluce 30 
aneb Výstava ke 30 letům svobo-
dy, jejíž vernisáž se koná v neděli 
17.  listopadu od 13:30 v prosto-
rách Artness (Hulická 980 – naproti 
Psímu plácku). Našim cílem bylo 
realizovat důstojnou oslavu třicá-
tého výročí Sametové revoluce, 

čehož jsme mimo jiné dosáhli zís-
káním exkluzivních fotografických 
snímků z dané doby. Upozorňuji, 
že výstava je otevřena pouze v ne-
děli 17. listopadu, a to do 17. ho-
din. A protože v sousedství na Psím 
plácku se koná Sametová lampio-
náda pořádaná spolkem Maminy 
z újezdské roviny a  financována 
z grantu MČ Praha 21, můžete na-
vštívit obě akce a získat pestré zá-
žitky z tohoto mimořádného dne. 
Děkuji svým přátelům za jejich 
práci na této realizaci a vám přeji 
příjemný zážitek. 

Hana Mertová

Klárce Gibišové je sice teprve devět, 
svým klavírním uměním si ale už pod-
manila nejeden koncertní sál. Mož-
nost poslechnout si Klárku budeme 
mít opět i v Újezdě – 12. listopadu za-
hraje v Zeleném domě. ÚZ proto mla-
dé klavíristce položil několik otázek. 
Kolik času věnuješ hraní?
Já trénuju hlavně s paní učitelkou, 
jsem u ní třikrát týdně, někdy i o ví-
kendu. Doma pak trénuju už jen hodi-
nu, ale před koncerty třeba i 3 hodiny. 
Ale to spíš o víkendu.
Máš vůbec čas na kamarádky?
S kamarádkama jsem hlavně ve ško-
le. U nás v Bašti moc dětí venku není, 
tak se jdu spíš sama proběhnout, 
nebo projet na kole. Ale ven chodím 
často, abych nebyla unavená ze školy.
Vzpomeneš si, co byla tvoje první 
skladba, kterou jsi zahrála?
Moje začátky znám spíš z vyprávění 
a videí. První, co jsem vyťukávala jed-

ním prstem na klávesy, bylo Kočka 
leze dírou. Děda mi pak koupil tako-
vou knížku s piankem a já posloucha-
la dětské písničky a pak jsem je zkou-
šela hrát.
Máš čas jezdit za babičkou a dědou 
do Újezda? A co sis připravila na 
újezdské vystoupení?
K babičce a dědovi jezdím ráda, ale 
někdy musím hodně trénovat nebo 
mám hodně koncertů a soutěží, a tak 
jedou spíš oni k nám nebo na koncert.
V Újezdě si asi vyzkouším už něco 
z nového programu, třeba od Feren-
ce Liszta. V létě jsem se učila pár skla-
deb od Fryderyka Chopina, tak je urči-
tě zařadím také a asi něco od Luboše 
Sluky. To jsou krátké, rychlé skladby, 
ty mám moc ráda. Program mi pomů-
že sestavit moje skvělá paní učitelka 
Taťána Vejvodová.
Kde tě na podzim můžeme ještě 
vidět?
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Kamarádky vidím hlavně ve škole

XXVII. Újezdská akademie volného 
času startuje. Naším lektorem bude 
PhDr. Pavel Titz, Ph.D., kurátor an-
tických sbírek Národního muzea. 
Připravme se na vzrušující výlety do 
poutavých míst, i s přesahy do bo-
hatých dějinných souvislostí.  Jak 
samotná místa určení, tak antika 
předkřesťanských časů, jsou navý-
sost barevnými tématy. (Součástí vý-
kladu bude samozřejmě i promítání 
– a tradičně taky káva nebo čaj…) 
1) Seznam světového dědictví UNESCO 

– bude řeč o místech, jejichž uni-
kátnost v nás i dnes vzbuzuje údiv. 
Vždyť právě tady se zrodily základy 
naší dnešní evropské kultury a civi-
lizace (ostatně i ten Nový zákon byl 
sepsán řecky).  18. 11. 2019

2) Památky antické severní Afriky – 
Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye -  
Řekové a Římani mezi Středomořím 
a mořem písku (Voluubilis, Džémila, 

Kartágo…). 25. 11. 2019  
3) Památky antického Blízkého vý-

chodu – Jordánsko, Izrael, Pales-
tina, Libanon – mezi kouzelným 
Orientem a Středozemím (Petra, 
Betlém, Jeruzalém, Massada...). 
2. 12. 2019

4) Památky antické   kolébce civilizace 
- Sýrie, Turecko a Kypr (Bosra, Pal-
myra, Afrodisias, Efesos, Trója, Pa-
fos…).  9. 12. 2019

Cena cyklu, zahrnujícího 4 přednáš-
ky, je 150 Kč. Přednášky se tradičně 
konají v pondělí od 10. hodin v DDM 
(dříve Level). Na  první přijďte, pro-
sím, už v  9.30 hod. - kvůli vyřízení 
administrativy.
Újezdskou akademii pro vás připravil 
Úřad MČ Praha 21 a DDM - ve spolu-
práci s Komisí volnočasových aktivit. 
Kontaktní osoba - Petr Mach, mob. 
606 190 402.

Petr Mach

Za antickými památkami UNESCO

Kdybyste si mě chtěli přijít poslech-
nout, tak hraju 16. listopadu 2019 
v  10:30 hodin, v Koncertním sále 
Pražské konzervatoře. Je to koncert 
vítězů soutěže Steinway. Bude tam 
hodně šikovných dětí. A  pak se moc 
těším na 8. prosince, to si uděláme vý-
let a zahraju si s Jindřichohradeckým 
symfonickým orchestrem. A jeden vel-
ký koncert je ještě na leden - v kostele 
sv. Šimona a  Judy budu hrát s Praž-
ským komorním orchestrem.

Blahoslav Hruška
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DDM
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LIDÉ

Paní Jarmila Vlčková jako divadelní 
herečka již 17 let hraje ve hře Hrdý 
Budžes, což už je dnes legendární di-
vadelní představení. S představením 
Hrdý Budžes objíždí s kolegy Česko 
a blíží se jim 850 repríza. Paní Vlčková 
je ale aktivní i v jiných směrech a já 
měl možnost se s ní setkat a popo-
vídat si.

Vystupujete jako divadelní hereč-
ka, která hraje po celé republice. 
Jste tedy divadelnice?
Ano, jsem divadelní herečka, ale i spo-
luautorka, produkční a spolumajitelka 
divadla Láryfáry, s nímž hrajeme na-
še autorské pohádky. A  samozřejmě 
v našem divadle vykonávám s kolegy 
řadu pomocných prací. Naším cílem 
je, aby každé představení proběhlo co 
nejlépe a diváci byli spokojeni.

Jak jste se k divadlu dostala?
Oklikou. Vystudovala jsem obor 
reprodukční grafička – fotografka 
na polygrafické škole v Rumburku. 
Už při prvním zaměstnání jsem hrá-
la v ostravském amatérském diva-
delním souboru Jitřenka a rozhodla 
se, že nakonec půjdu touto cestou. 
Podařilo se mi skloubit manželovo 
nové zaměstnání v Praze s přijíma-
cími zkouškami na Vyšší odbornou 
hereckou školu a pustila se do studia 
herectví. A měla jsem hned štěstí, 
že  jsem jako studentka dostala ma-
lé role v Národním i Vinohradském 
divadle. Díky těmto „roličkám“ jsem 
viděla hrát skutečné velikány naší 
divadelní scény. Sledovat je při prá-
ci, ale i při zkouškách, byla pro mě ta 
největší herecká škola.

Co jste si odnesla především?
Že základ, bez nějž nelze jít dál, je 
dokonalá znalost řemesla. I k im-
provizaci potřebujete pevný rámec 
a  schopnost vybrat a použít ten 
správný výrazový a hlasový prostře-
dek. Na jevišti je velmi dobře poznat, 
kdo má a  kdo nemá zvládnutou je-
vištní techniku. Myslím, že je velmi 
tenká hranice mezi tím, čemu se říká 
civilní herectví a tím, co už herectví 
ani není. A je vlastně jedno, jestli je to 
na divadle, v televizi nebo ve filmu.

Jak se po studiu vyvíjela vaše ka-
riéra?
Nastoupila jsem do Divadla Antonína 
Dvořáka v Příbrami. A tam jsem mě-
la další štěstí, dostávala jsem krásné 

role, které mě posouvaly dál. Můj 
koníček se tak stal mým povoláním. 
Nakonec jsem byla společně s Libo-
rem Jeníkem obsazena do hry Hrdý 
Budžes, satirického kusu z doby nor-
malizace, kterou sleduje a komentuje 
devítiletá školačka. Roli školačky hra-
je skvělá Bára Hrzánová, která za ni 
dostala cenu Thálie a já si velmi vá-
žím, že s ní můžu stát na jednom je-
višti. Jsme vděční, že už 17 let máme 
vyprodané sály po celé republice a di-
váci o nás mají stále zájem. V Příbra-
mi jsem hrála celkem čtyři roky a pak 
jsem nastoupila do Západočeského 
divadla v Chebu.

Vy jste ale postupně přešla na „vol-
nou nohu“, jste nezávislá. Je to lep-
ší, než stálé angažmá?
Ani lepší, ani horší. Je to jiné. Ve stá-
lém angažmá máte jistotu. Máte své 
místo v šatně, zaručenu režii, produk-
ci, práci, plat. Ale nemůžete si vybírat. 
Když se začne připravovat nová hra, 
nevíte, co a s kým budete hrát a jestli 
vůbec. V Hrdém Budžesovi jsem jen 
herečka, ale u našeho soukromého 
divadla Láryfáry je to jiné. Když pra-
cujete sám na sebe, musíte napsat 
hru, sehnat peníze, sestavit tým, 
vyjednat rok předem představení, 
zajistit zkoušky, kostýmy, dopravu, 
ozvučení a další techniku, atd., atd. 
Celé to musí organizačně navazovat. 
Když zklamete, příště vás nepozvou.
V divadlech pro děti je velká konku-
rence. A navíc děti neodpouštějí žád-
nou chybu! Ale nejsem v tom sama. 
Divadlo Láryfáry jsme založily dvě. 
Já a moje kamarádka Pavlína Jurko-
vá. Třetím výrazným členem je herec 
Lukáš Jurek. Máme skvělé diváky a já 
mám radost, že se nám daří. Musím 
to zaklepat… z našeho divadla od-
cházejí spokojené jak děti, tak i jejich 
dospělý doprovod. Před dvěma lety 
jsme s Pavlínou začaly psát knížky 
pro děti a nám se tak otevřel další 
svět.

A dovolte tradiční otázku. Jak se 
Vám žije v Újezdě?
Ideálně. Myslím, že Újezd je taková 
vesnice v Praze. V tom dobrém. Ob-
klopují nás lesy, pole a zároveň jsou 
tu obchody, doprava a služby. My by-
dlíme na Rohožníku a děti si tady mů-
žou jezdit na kole, hrát si za domem, 
pouštět draky. Mají podobné dětství, 
jako jsem měla já. Naši skvělí souse-

dé pořádají opékání buřtů, pálení 
čarodějnic, nebo dětem promítají 
filmy pod širákem. Když nám s Pav-
línou vyšly naše knížky, újezdští sou-
sedé nás velmi podpořili! Dokonce 
obchod Jinohrátky na Starokolínské 
nám vyhradil celou výlohu a knížky 
krásně vystavilo i Knihkupectví nad 
Lesy na Staroújezdské. Jsem moc rá-
da, že se dá v Praze najít tak skvělé 
místo k bydlení.

Pavel Moudrý

Když zklamete, už vás nepozvou

Jarmila Vlčková (45 let) vdaná, 
manžel je televizní technik, mají 
spolu třináctiletého syna a devíti-
letou dceru. Narodila se a vyrostla 
v Karviné, vystudovala Polygrafickou 
školu v Rumburku a pracovala v Os-
travě jako reklamní grafička. Po  té 
vystudovala VOŠ hereckou v Praze 
a měla angažmá v Příbramském 
a také v Západočeském divadle. Po-
sledních 20 let žijí společně v Újezdě. 
Je  divadelní herečka, s přítelkyní 
Pavlínou Jurkovou mají autorské di-
vadlo Láryfáry a píší knížky pro děti 
(Viktor a záhadná teta Bobina, Viktor 
a případ zmizelého psa).
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Listárna
Vážený pane starosto, píši Vám jako někdo, kdo se ocitnul 
v situaci, kdy vývoj nemoci mé manželky přesáhl možnos-
ti naší péče o ní. Proto jsme se já a moje rodina obrátili 
na pečovatelskou službu, kterou zajišťuje Váš úřad. 
Přístup pečovatelky, paní Ladislavy Pickové, k nemocné 
byl v naší nelehké situaci obdivuhodný. Svou práci pro-
váděla se vzornou profesionalitou, ale zároveň s neoby-

čejně vřelým lidským přístupem. Jsem hluboce přesvěd-
čen, že nejsme jediní s touto zkušeností. Ve Vaší funkci se 
možná setkáváte s řadou stížnosti a zde je důvod mého 
psaní. Touto cestou se k Vám dostane zpráva, že ve vašich 
řadách jsou lidé, kteří dělají čest své profesi. Díky za ně. 
Ve Vaší práci Vám, pane starosto, přeji mnoho úspěchů 
a stejně spokojených občanů, jako jsem já a moje rodina.

Miloš Kypta  

PODĚKOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ

BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEU
V těchto dnech oslavil své 98. narozeniny pan 
Vladimír Štěpánek. Jménem Úřadu městské části 
Praha 21 přejeme do dalších let všechno nejlep-
ší, hodně zdraví, štěstí a životního elánu.

Kristýna Kopecká, místostarostka
odbor občansko správní

Děkuji občansko správnímu odboru Úřadu MČ 
Praha 21 v čele s delegací místostarostky pí 
ing.  Kopecké, Klubu aktivních seniorů a všem, 
kteří mi blahopřáli k mým 98. narozeninám, 
za dárky a milé posezení s gratulanty.

Vladimír Štěpánek 

V sobotu 21. září dopoledne - bylo krásně - jsem vzala děti 
a šla se podívat na Blatov na inzerovaný sraz veteránů. 
Byla jsem překvapena. Tolik starých vozidel jsem ještě ne-
viděla. Děti byly nadšené. Prohlížely si stará auta, kreslily 
do soutěže, spojovaly šrouby poslepu v krabici a odmě-
nou jim byla limonáda a koláče. To vše zdarma. Jakmile 

zahoukal hasičský vůz už stály frontu na projížďku. Čekání 
jim zkrátil klaun Erik, který to s dětmi opravdu umí. Ne-
vtíravá hudba dokreslovala uvolněnou atmosféru. Děkuji 
pořadatelům za krásné dopoledne a Újezdu přeji víc tako-
výchto akcí.

Jaroslava Špačková

KRÁSNÁ SOBOTA S VETERÁNY

Petr Duchek (PATRIOTI)
Tentokrát zavzpomínám na represiv-
ní události 17. listopadu 1989.
Šli jsme s kamarádem z Albertova 
v průvodu a došli do Vyšehradské uli-
ce. Zde nás zastavil špalír příslušníků 
VB. Dospělí chlapi bez helem, bez 
štítů. Vytáhli černé pendreky a řeza-
li. Možná víc, než na Národní třídě. 
Unikli jsme. Pak jsme došli k řadě pří-
slušníků z Pohotovostního pluku (PP) 
na Národní tř. a dál už jít nešlo. Zku-
sili jsme jít zpět, ale na rohu s Miku-
landské ul. stála řada tzv. červených 

baretů. A pak to začalo. Cítili jsme se 
jak ve svěráku. Ozývaly se první vý-
křiky mlácených lidí. A jak sebou dav 
zmítal, nemilosrdně nás oddělil. Po-
dařilo se mi se skupinkou asi 10 lidí 
proklouznout do Mikulandské ulice. 
Tam nás zastavil kordon příslušníků 
z PP a za nimi řvoucí velitel. Nakrát-
ko se ale otočil zády a já si všiml, že 
mladík z PP u kraje domu měl v očích 
slzy. Ptám se ho, jestli si uvědomuje, 
že tu bijí i generaci jeho rodičů. A aby 
nás pustil. Udělal zoufalý výraz a po-
otočil hlavu směrem k rozeřvanému 

veliteli. Pak se podíval na mě a řekl: 
„Běžte podél zdi, ale po jednom.“ 
A udělal mezeru mezi ním a domem. 
Protáhl jsem se, ale polovina už to 
štěstí neměla. Velitel začal nečekaně 
řvát: „Kdo je pustil?!“ a škvíra se uza-
vřela. Na nás se snažil někoho poslat, 
ale než se všichni vzpamatovali, byli 
jsme v nějakém průchodu do dvora, 
přelézali jsme zeď a rychle pryč.
Nejsem si jistý, zda jsem tehdy ono-
mu příslušníkovi z PP stačil poděko-
vat. Možná ještě žije i na Rohožníku. 
Tak po 30 letech DÍKY!

MUDr. Zuzana Dastychová 
(Občanská demokratická strana) 
Vážení spoluobčané, už je za námi 
celý rok po komunálních volbách. 
Tak zúčtování. Mám na starosti ko-
misi sociální a zdravotní péče. Štěs-
tí, že paní místostarostka Kopecká, 
která má v radě MČ tuto oblast 
v gesci, má nejen zájem a chuť řešit, 
ale i dobré nápady. Návaznost na 
odbor sociálních věcí a spolupráce 
s  ním funguje výborně. Aktivity na-
šich seniorů (SCPCCH, KAS), Akade-
mie 3. věku, zahrádkářů a dalších 
jsou neuvěritelně široké. Řekla jsem 

si, že když už jsem seniorka, tak se 
budu účastnit pravidelně alespoň 
tam, tam kde jsem členem. Nedá 
se to stihnout. Nyní se MČ podařilo 
najít místo pro klubovnu - klub se-
niorů, kde se mohou starší občané 
zatím 1x za 14 dnů (středa 9-11hod. 
v přízemí v Levelu) sejít, „pokecat“, 
dát si kafíčko případně se zákuskem, 
zahrát hry, osvěžit znalosti, pohoto-
vost a podobně.  Přestože jsme za-
čali v týdnu, kdy si 60 členů SPCCH 
upevňovalo zdraví v Luhačovicích, 
tak se první dopoledne podařilo. 
A  je dobré, že pečovatelky přivezly 

i občany, kterým doprava  do klu-
bovny dělá potíže. Ještě máme další 
nápady, ale představíme je, až jestli 
se je podaří realizovat. Tak nezapo-
meňte: soutěž „Jsem senior a žiju 
v Újezdě“, 9.11 taneční zábava pro 
seniory, 3.12. vánoční dílna, před-
vánoční akce SPCCH a KAS. Sledujte 
ÚZ a nástěnky.
V oblasti zdravotnictví se rozhodlo 
o  zachování a rekonstrukci polikli-
niky na Rohožníku. Rada a příslušné 
odbory pracují na projektu, ale spo-
lupracují s lékaři, bojují o získání pe-
něz. Rekonstrukce začne v další fázi.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
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Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D. 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V pátek 17. listopadu 1989 jsem se 
na Albertov vypravil s bývalým spo-
lužákem ze základní školy Markem, 
který bydlel na Rohožníku. Pocit 
svobody byl obrovský. Průvod na 
nábřeží měl začátek i konec v ne-
dohlednu, zatočili jsme na Národní. 
S Markem jsme měli štěstí, že jsme 
se ocitli na nároží Mikulandské ulice 
a mohli se tak vyhnout těžkooděn-
cům a doběhnout bez úhony k me-
tru. Kamarád František takové štěstí 
neměl a jeho záda schytala několik 

ran obuškem. S Frantou, který také 
bydlel na Rohožníku, jsme se setka-
li o víkendu. Museli jsme něco udě-
lat. Na jehličkové tiskárně připojené 
k mému ZX Spectru jsme vytiskli le-
táky o brutálním potlačení povolené 
studentské demonstrace. Vylepili 
jsme je na autobusové zastávky v Bě-
chovicích a  Újezdě. V pondělí jsme 
se vypravili do školy podstatně dřív, 
ale nebyli jsme jediní, kdo měl tento 
nápad. Celý park před Pražačkou už 
byl plný. Byl jsem za třídu zvolen do 
stávkového výboru. My mladší jsme 
se starali o stávku u nás ve škole, 

kontakt s herci a společnou účast 
na každodenních demonstracích na 
Václavském náměstí. Starší se vypra-
vili mimo Prahu. Zbytek je již historie. 
Proto mě dnes trápí arogance ně-
kterých úředníků a místních politiků 
vůči občanů, kteří si dovolí vyjádřit 
svůj nesouhlasný názor či položit 
nepohodlný dotaz. Lokální politici 
ze stran, které mají v názvu „demo-
kratický”, dokonce vyzývají k fyzické-
mu násilí. Demokracie je tak hodně 
jiná, než jak jsme to cítili v roce 1989. 
Ale je jen na nás, stejně jako před tři-
ceti lety, zda si to necháme líbit.

Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Uplynul rok od ustavujícího zasedá-
ní nově zvoleného zastupitelstva a je 
čas na krátké bilancování. Součástí 
ustavujícího zasedání byla mimo ji-
né i volba členů kontrolního výboru. 
Kontrolní výbor byl, a je třeba zdů-
raznit hlavně zásluhou vládnoucí ko-
alice vlastnící mírnou většinu hlasů 
v  zastupitelstvu, namixován ze zá-
stupců různých koaličních i opozič-
ních stran. Kvalifikace členů kontrol-
ního výboru je vynikající, všech pět 
členů má vysokoškolské vzdělání, 

z toho tři právníci.  Povinností kont-
rolního výboru je kontrolovat plnění 
usnesení zastupitelstva a rady, dodr-
žování právních předpisů ostatními 
výbory a úřadem a plnit úkoly ulože-
né zastupitelstvem. 
Za necelý rok kontrolní výbor prove-
dl celkem šest kontrolních akcí, z to-
ho se dvě kontroly týkaly vyřizování 
stížností, jedna kontrola nepovolené 
stavby na obecním pozemku a tři, 
velmi rozsáhlé a pracné kontroly, 
které si vyžádaly mnoho hodin prá-
ce členů výboru i pracovníků úřadu, 
se týkaly investičních akcí z minulé-

ho volebního období: stavby požární 
zbrojnice, nákupu budovy Ideal Lux 
a modernizace vstupu do MZŠ Po-
lesná. Protokoly z kontrol obsahují 
popis zjištěných závad, doporučení 
k  dalšímu postupu MČ a jsou před-
kládány zastupitelstvu, aby mohlo 
uložit opatření vedoucí k nápravě. 
Přestože je kontrolní výbor z hle-
diska složení podle volebních stran 
pestrý, je nutno vyzvednout, že pra-
cuje ve vzájemné shodě a respektu. 
Cílem kontrolního výboru je přispět 
ke zkvalitnění práce a vyšší transpa-
rentnosti činnosti městské části.

Ing. Kristýna Kopecká 
(Občanská demokratická strana)
Minulý měsíc jsme ve zpravodaji 
zveřejnili informaci o navrhované 
změně podoby rubriky „Sloupky 
zastupitelů“. Podstatou návrhu by-
lo to, že nově by byla pokládána 
otázka, kterou by vybíral každý mě-
síc jiný zastupitelský subjekt. Z naší 
strany šlo pouze o návrh na inovaci. 
Nechceme nic rušit nebo dokon-

ce odebírat zastupitelům možnost 
se vyjádřit. Částečně jde i o reakci 
na  to, že někteří naši spoluobčané 
ne příliš pozitivně hodnotí obsah 
článků. A současně by získali ná-
zor i těch zastupitelů, kteří sloup-
ky moc (nebo vůbec) nevyužívají. A 
proč nás tato změna napadla? Rádi 
bychom občanům nabídli různé po-
hledy na aktuální témata týkající se 
naší městské části. Zároveň by tak 

občanům vznikla další možnost, jak 
se zeptat na to, co je zajímá. Mohli 
by tak poslat svou otázku zastupi-
telům, aby ji položili svým kole-
gům. Tato podoba funguje ve více 
jak polovině periodik vydávaných 
22  pražskými městskými částmi. 
Věřím, že navrhovanou změnu opo-
ziční zastupitelé znovu posoudí, 
a  nakonec i přijmou tak, abychom 
občanům nabídli něco nového.

Bc. Blanka Charvátová (PIRÁTI A 
STAN PRO ÚJEZD)
V polovině měsíce října se TSK chys-
tala pustit do opravy hlavní křižovat-
ky u Levelu. Ta je nepochybně v pří-
šerném stavu a opravu si zaslouží, 
otázkou je, jestli bude stačit avizova-
ná týdenní oprava, obávám se, že ni-
koliv. Křižovatka potřebuje komplex-
ní řešení a hlavně vyřešit bezpečnost 
chodců pohybujících se v jejím okolí. 
Velmi často se zde pohybují žáci naší 
základní školy a rodiče s malými dět-
mi, kteří v přicházející zimě nebudou 

ani pořádně vidět. Apeluji zejména 
na řidiče, aby byli všímaví a nepro-
jížděli tudy na plný plyn. Přejít tuto 
silnici je totiž občas pořádným adre-
nalinovým zážitkem. Vím, o čem mlu-
vím, do Levelu jsem uplynulé tři roky 
vodila denně svoje děti a krizových 
situací zde zažila víc než dost. Navíc 
se totiž čas od času stane, že jsou 
vypnuté semafory. To potom stojíte 
na chodníku, koukáte vlevo, vpravo, 
ke Kolodějům i Klánovicím a doufáte, 
že přejdete ve zdraví. Proto Vás ještě 
jednou žádám, buďme k sobě ohle-

duplní. Uvědomme si, že naše obec 
není vysokorychlostní silnicí, ale mís-
tem pro život a ten se ve větší míře 
neodehrává v autě. Děkuji. 
A na závěr mi dovolte, abych Vás po-
zvala do divadla (zmiňuji to v  před-
stihu, abyste si mohli datum zazna-
menat do svých diářů). V pátek 8. 11. 
od  19.  hodin se bude hrát divadlo 
v krásně zrekonstruovaném sále 
Restaurace na Blatově. Na pořadu 
bude svěží konverzační komedie 
Manželský poker. Přijďte se pobavit. 
Těším se na Vás.
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Petr Říha 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Stát buď má peníze např. na zvy-
šování důchodů, anebo je nemá. 
Jde o  jednoduché počty – aby mohl 
utrácet, musí mít příjmy; v horším 
případě si půjčuje a zadlužuje obča-
ny, kteří budou nuceni dluhy splácet. 
Příjmy státu pochází z velké části z 
našich daní, tzn. skládáme se svými 
penězi na fungování státu. Totéž pla-
tí pro  Prahu a její městské části, tu 
naši nevyjímaje. Mě osobně hodně 
zajímá, co s mými penězi dělá stát, 
potažmo Újezd. Bohužel naše roz-

počtování neumožňuje znát tento 
detail natož jej ovlivňovat, nicméně 
o informace ochuzeni být nemusíme.
Určitě i vám, čtenářům Újezdského 
zpravodaje není jedno, jak náš úřad 
hospodaří. Budiž mu ke cti, že na we-
bu lze nalézt rozklikávací rozpočet, 
kde po jednotlivých kategoriích vidí-
me příjmy a výdaje, jak byly plánová-
ny a skutečně čerpány. Pro základní 
přehled tato forma stačí, koho zají-
má větší detail, má nyní velkou šanci.
Magistrát hl. m. Prahy totiž zakou-
pil pro všechny městské části licen-
ci umožňující prezentaci finančních 

údajů v aplikaci CityVizor vyvinuté 
ministerstvem financí (mrkněte na: 
cityvizor.cz). Lze zde publikovat úda-
je třeba až na úroveň každé jednot-
livé vystavené faktury, včetně ozná-
mení vyvěšených na úřední desce 
a dalších podrobností. Stručně řeče-
no, jde o výborný nástroj na podpo-
ru transparentnosti úřadu v oblasti 
hospodaření. Na tahu je tak teď ve-
dení naší MČ, a to včetně vedení po-
litického. Není třeba udělat mnoho 
– nasadit a spustit software a nechat 
občany Újezda těšit se z finančně 
transparentního úřadu.

Kam s odpadem

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
Připomínáme, že v neděli dne 10. listopadu a 24. listopadu 
2019 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod velkoobjemo-
vé kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanoviš-
tích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. 
Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je 
obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny 
kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do něj 
odložit odpad.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A středa 13. listopadu

1.  Druhanická x Staroújezdská 1500 - 1520

2  Novosibřinská – Toušická 1530 - 1550

3.  Zalešanská – Lomecká  1600 - 1620

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

5.  Velimská – Klešická  1700 - 1720

6.  Holšická – Sulovická  1730 - 1750

7.  Novolhotská – Starokolínská 1800 - 1820

8.  Bělušická – Netušilská  1830 - 1850

Praha 21 - trasa C středa 12. listopadu

1.  Načešická x Borovská  1500 - 1520

2  Čentická x Polešovická  1530 - 1550

3.  Hulická x Soběšínská  1600 - 1620

4.  Novosibřinská x Svojšická 1630 - 1650

5.  Žárovická x Žehušická  1700 - 1720

6.  Tuchotická x Velebného  1730 - 1750

7.  Domanovická x Račiněveská 1800 - 1820

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území 
hl.  m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel 
ZDARMA odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, 
nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, 
ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, 
lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 
Informace o celoročním svozu najdete na našich 
stránkách http://praha21.cz/informace/nebezpecny-
odpad a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného 
odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2019“, tuto brožuru 
najdete ve  stojanu s letáky v přízemí vedle podatelny 
úřadu.Martin Švejnoha, odbor živ. prostředí a dopravy

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
16. listopadu Druhanická/Staroújezdská
  Valdovská/Hrádková

30. listopadu Církvická/Ochozská
  Dědická/Ranská
Doba přistavení: od 900 do 1300 hod.
Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní 
náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).

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

Martin Švejnoha, 
odbor životního prostředí a dopravy
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Na dvou vybraných stanovištích tříděného odpadu – č. 14 v ulici Žlebská 
a č. 8 v ulici Hulická bude od listopadu navýšený počet svozů na nejčastější 
možný pro naši lokalitu tedy 1x za 4 týdny. Kontejnery na kov jsou plánované 

k doplnění na další stanoviště 
k začátku roku 2020. 
Jedná se o stanoviště 
č. 3 Zalešanská/Lomecká, 
č. 9 – Chotěnovská, 
č. 10 – Žehušická/Machovická, 
č. 13 – Živonínská – zdravotní středisko, 
č. 17 – Lstibořská, 
č. 18 – Hořejšího/Šlitrova, 
č. 19 – Kojická/Všenská, 
č. 25 Nadějovská/Bělušická 
a č. 32 – Druhanická/ Rozhovická.

Martin Švejnoha, 
odbor životního prostředí a dopravy

V říjnu vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 11/2019, kte-
rou se zakazuje
1) Po dobu trvání smogové situace vyhlášené pro aglomeraci Praha z důvodu pře-

kročení prahových hodnot pro oxid dusičitý, nebo částice PM 10, se na celém 
území hlavního města Prahy zakazuje v krbech, kamnech a jiných spalovacích 
stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300kW, které ne-
slouží jako hlavní zdroj vytápění objektu, spalovat všechny druhy paliv.  

 2) spalování uhlí, uhelných briket a koksu na území hl. města Prahy s platností od 
1. 10. 2020.

Martina Vrbková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Nová omezení spalování
 tuhých paliv

Na rozdíl od fyzických osob, které 
mohou uzavřít smlouvu pouze s tou 
společností, která na daném území 
Prahy působí – u nás jsou to Praž-
ské služby a. s. – si právnická nebo 
podnikající fyzická osoba může vy-
brat jakoukoliv firmu zabývající se 
svozem a likvidací odpadu.
Pod komunální odpad nespadá je-
nom směsný odpad, ale také oddě-
lené složky tříděného odpadu, tedy 
papír, plasty, obaly tetrapak a sklo. 
Pokud vám tyto odpady při provo-
zu podnikatelské činnosti vznikají, 
je nutné je třídit do oddělených ná-
dob, které bude na základě smlouvy 
taktéž vyvážet oprávněná firma.
Dříve byla možnost zapojení do sys-
tému obce, kdy mohli podnikatelé 
uzavřít smlouvu se společností pů-
sobící na území obce a odpad od-
kládat do nádob na stanovištích na 
tříděný odpad, toto už bohužel není 
možné a do systému nakládání s od-
padem se lze zapojit pouze přistave-
ním samostatných nádob. 
V Praze 21 se lze do systému obce 
zapojit pouze se společností Praž-
ské služby, kontakty na jednotlivé 
provozovny najdete na webu www.
psas.cz.
Pokud má na jedné adrese provo-
zovnu více podnikatelských sub-
jektů, mohou tito podnikatelé pro-
střednictvím majitele nemovitosti 
smluvně zajistit přistavení nádob, 
které budou používat společně. 
Upozorňujeme, že tím neodpadá 
povinnost vést průběžnou evidenci 
odpadů a v případě, že vám vznik-
ne ohlašovací povinnost, tj. více než 
100 kg nebezpečných odpadů a/ne-
bo 100 tun ostatních odpadů, jste 
povinni uvést v ročním hlášení i ty-
to tříděné odpady. V případě, že se 
zabýváte prodejem a máte možnost 
obaly nebo palety vrátit obchodní-
mu partnerovi v rámci zpětného od-
běru, povinnost třídění odpadu se 
na vás nevztahuje. Stále však máte 
povinnost zajistit si likvidaci směs-
ného komunálního odpadu. 

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

Podnikatelé 
a odpady

Naložte si,  
jen co sníte!
Ušetříte dvakrát.
Za nákup potravin  
i za odvoz odpadu.

ODPADY
PRAHA

odpady.praha.eu

Kontejnery na kov: 
více svozů a nová stanoviště
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ŠKOLA

Dne 7. října 2019 proběhlo na I. stupni ZŠ setkání s rodiči 
a  dětmi. Setkání bylo pojato jako „Pohádkové kvízové 
odpoledne“ a účast byla nad očekávání vysoká. Po celou 
dobu panovala dobrá nálada a výsledkem toho byly úsměvy 
na  tvářích rodičů a dětí. Každý si odnesl diplom a drobné 
odměny. Předem se omlouvám všem, kteří nejsou na 
fotografii (vlevo dole). Stačila jsem zachytit pouze první vlnu 
příchozích. Těším se na další setkání

Zdenka Anna Hrbková, třídní 3.F

Dne 11. 10. 2019 se konala celodružinová akce „Újezdský 
pětiboj“. Před samotnou soutěží v pětiboji si „mladí atleti“ 
vyzkoušeli jednoduchý atletický kvíz. Následně, po zahajovacím 
signálu, začal samotný pětiboj. Každé dítě mělo možnost 
vyzkoušet si všech pět disciplín a prověřit tak svou zdatnost. 
Počasí nám všem přálo a výsledkem byly úsměvy na tvářích 
všech soutěžích. Každý si vybojoval drobnou odměnu a pro 
svou družinu diplom. Děkuji moc všem vychovatelkám 
za spolupráci při organizaci.

Monika Krannichová, vychovatelka ŠD Veverek

Ve dnech 13. 9. a 16. 9. se na 1. stupni uskutečnil nový 
vzdělávací program „Divoká školní zahrada“, který připravila 
Ornita pro školní rok 2019/2020. Akce se zúčastnily 1. – 3. 
ročníky + 0. ročník + dvě třídy 4. ročníku. Program představil 
pestré události živé zahrady, které mohou probíhat pod okny 
školní třídy. Žáci se dozvěděli, jak během programů EVVO 
vytvářet na školním pozemku vhodné podmínky k hnízdění 
ptáků a jak je možné zvýšit pestrost a rozmanitost školní 
zahrady, která bude domovem pro mnohé ptačí druhy a další 
živočichy. Divoká školní zahrada pak může být pozorovatelnou 
v „zelené učebně“ pro žáky i pedagogy.
Přednáška se skládala z několika částí - povídání doplněné 
prezentací a ukázkami vycpaných exponátů, promítání videí 
k tématu přednášky doplněné výkladem lektora, ukázek 
živých a ochočených živočichů doplněných komentářem 
zkušeného chovatele. Pedagogové obdrželi pracovní list 
k  tématu přednášky (k využití po uskutečnění přednášky) 
a žáci univerzální ornitologický kalendář. 

Zdenka Věchtíková

Podzim ve škole

Dne 17. října 2019 proběhlo družinové setkání rodičů, dětí 
a jejich draků na atletickém oválu u ZŠ v Polesné. Sešli jsme 
se v hojném počtu. Počasí nám přálo, vítr sice foukal málo, 
ale o to více se děti a rodiče naběhali.  Akce se všem líbila. 
Na závěr udělaly radost dětem diplomy a drobné dárky 
za  účast. Drakiádu společně uspořádaly paní vychovatelky 
Eva Svatošová (6. odd) a Marcela Nováková (11. odd).

Eva Danielová

Dne 26. 9. se třídy 3.D a 4.C vypravily na výlet do milo-
vického Mirakula. Bylo krásné počasí a park jsme měli 
celý pro sebe. Děti si to tam nesmírně užily a samo-
zřejmě se jim odtamtud vůbec nechtělo. Využili jsme 
tak jeden z posledních slunečných dnů, které občas 
i září nabídne.

Jitka Krimlaková, za 3.D a 4.C

A nakonec velký úspěch! Navázali jsme na předchozí 
úspěšné roky a za školní rok 2018/2019 jsme získali 
cenu za nejlepší základní školu ve vzdělávacích sou-
těžích v rámci Prahy 9, které organizuje DDM. Po-
děkování za reprezentaci a úspěch školy tak patří 
zapojeným žákům, pedagogům a rodičům velký dík 
za přípravu a podporu.

Blanka Litov Černá
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Po prázdninových radovánkách jsme se společně pustili do práce v naším 
školičce. Seznámili se s novými kamarády, postupně poznali všechny třídy 
a prostory MŠ, vytvořili si pravidla, která nám pomáhají vytvářet pohodovou 
atmosféru při pobytu ve školce. Ve všech třídách jsme se pokusili výtvarně 
zpracovat obrázky pro podzimní výstavu místních zahrádkářů na téma „Voda 
v zahradě“, kterou jsme si také s chutí prohlédli. Užili jsme si první divadelní 
představení, seznámili se světem techniky na první hodině Malé technické 
univerzity, kde jsme si vyzkoušeli, jak se navrhují města. 
Radost nám udělaly velké kamarádky, které nás přihlásily do celoročního 
projektu Sokola „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – již cvičíme 
s  kobylkou Emilkou a čekají nás další zvířecí kamarádi, kteří prověří naši 
šikovnost a mrštnost. Podzim jsme přivítali sportovně zábavným odpolednem 
na naší zahrádce s pracovní dílničkou, kterou pro nás připravila MŠ společně 
se Spolkem rodičů. Na pomoc při vyrábění z brambor k nám přišly členky 
Aktivních seniorů a výbornou atmosféru pomohly dotvořit maminky, které 
připravily skvělé dobroty – jak jinak, z brambor. Moc jim za to děkujeme. 
Děkujeme také dětem a paní učitelkám z druhých tříd Masarykovy základní 
školy, které pozvaly naše předškoláky k první návštěvě „velké“ školy 
a připravily pro ně hodinu plnou zábavy. Ještě bychom rádi poděkovali členům 
místních dobrovolných hasičů za rychlou pomoc při likvidaci vosích „agresorů“ 
ve vstupu do školky.

Helena Kuprová

Zprávičky z MŠ Čentická

Vody a trávy, šum je slyšet jen.
Ptačí zpěv a starý kmen.
Kouzelná, však stará zahrada,
babička mi o ní vždycky povídala.
Teď už je stará, zapomněla,
vím však, že ráda ji měla.
Teď už je zarostlá, rybník vidět není,
vždy mi zůstane vzpomínka na ní.
(Amálie Vaculíková, Tereza Kukurová, 

Nelia Hanhur - žákyně 6.D)

Osobní poděkování za účast Baby 
centru V zahradě, 1. MŠ Čentická, 
MŠ Sedmikráska, MŠ Rohožník, 
Malujeme spolu Koloděje, třídám 
Masarykovy ZŠ (3.E, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 
5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 6.B. 6.D, 6.E, 
7.A, 7.B, 9.B), paní učitelkám Daniele 
Janoušové a Janě Kurkové za pomoc 
při instalaci, újezdským zahrádkářům 
za organizaci výstavy.

Eva Danielová

Děti u zahrádkářů 

Je po prázdninách a my už se můžeme zase pustit do řádného 
zkoumání a objevování.
Letos jsme přibrali mnoho nových kamarádů z další nově 
otevřené třídy s montessori pedagogikou, kterým jsme již 
ukázali naši třídu a navštívili tu jejich. Společně chodíme 
na výpravy do lesa, učíme se orientovat v mapě a zkoušíme 
rozpoznat, které houby do košíku patří, a které rozhodně ne.
Také jsme se už dozvěděli mnoho nového o ptácích na besedě 
pořádané Ornitou a pokochali se pěstitelskými úspěchy našich 
místních zahrádkářů na výstavě ovoce a zeleniny.
Do Vánoc nás toho čeká ještě hodně. Budeme pozorovat, jak se 
nám neustále mění příroda, číst nové knížky a už se nemůžeme 
dočkat, až zase uděláme někomu radost prostřednictvím krásné 
akce “Krabice od bot”.  Za třídy s montessori pedagogikou

Martina Holubová
Jitka Tmějová

Zkoumáme a objevujeme
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Pro toto číslo jsem si připravila rozhovor 
s člověkem, který je jedním z lidí, kteří 
změnili pohled starousedlíků na budo-
vu Levelu. Budovu, ve které se nikomu 
příliš nedařilo, přivedl k životu Dům dětí 
a mládeže - Dům UM. Vojtěch Tyle je ne-
jen lektorem a vedoucím v oblasti hud-
by a tance, ale především i vedoucím 
pracoviště Újezd nad Lesy, Běchovice, 
Klánovice a Koloděje v Dům UM, který 
nabízí aktivity pro více než 700 účastní-
ků, od předškoláků až po seniory. 

Co je Dům UM a kde se vzal v Újezdě, 
odkdy funguje… 
Dům UM jsme otevřeli na začátku školní-
ho roku 2016 – 17. Letos tedy začínáme 
v  Újezdě čtvrtou sezonu. Jsme středis-
kem volného času – Dům dětí a mládeže, 
ve zkratce DDM. V Levelu máme jedno 
z pracovišť, které patří pod DDM Praha 
10. Určitě Vás překvapí, že působíme na 
území Prahy 9. Důvodem je právě poly-
funkční budova. Jistě si pamatujete, že se 
potýkala se značnými problémy. Působi-
lo tu několik provozovatelů, ale všich-
ni dřív nebo později odešli, až zůstala 
téměř nevyužitá. Nikomu se zde příliš 
nedařilo. Nakonec přišel z městské části 
nápad otevřít zde volnočasové centrum. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o kom-
plikovaný prostor původně určený pro 
restauraci, kuchyň, bar a společenský 
sál, oslovila městská část našeho pana 
ředitele Romana Urbance. Tomu se to-
tiž v minulosti podařilo úspěšně otevřít 
pracoviště DDM v podobně netradičním 
prostoru – v divadle U22 v Uhříněvsi.

Najdou u vás své místo i předškolní 
děti? 
Základní oblasti, ve kterých působíme, 
jsou kroužky, tábory, a nejrůznější akce, 
které buď organizujeme, spoluorganizu-
jeme nebo poskytujeme naše prostory 
pro ostatní subjekty, hlavně spolky pů-
sobící na území Prahy 21. Provozujeme 
však i centrum pro předškolní děti, které 
mají na starosti dvě zkušené kolegyně 
Milada Soukopová a Gabriela Procház-
ková. Pro předškoláky připravují každý 
den velmi pestrou činnost. Například 
tvoří, sportují, hrají si, chodí ven. Přístup 
k dětem je hodně individuální.

Co všechno Dům UM nabízí a pro koho 
kroužky a aktivity jsou?
Letos jsme otevřeli 72 kroužků v oblas-
tech sport, technika a ostatní pod vede-

Čtvrtá sezóna v domě,
který byl kdysi mrtvý
ním Davida Vašíčka a Jana Waltera, 
keramika a výtvarka – Gabriela Pro-
cházková, divadlo – Milada Soukopo-
vá, hudba a tanec, tuto oblast mám 
na starosti já. Většina aktivit probíhá 
přímo v budově Level, ale spolupra-
cujeme se základní školou a mnoho 
sportovních akcí máme v  tělocvič-
nách 2. stupně. Hlavně pracujeme 
s dětmi a mládeží. Nabízíme ale 
i  kroužky pro předškoláky, seniory, 
rodiče s dětmi a širokou veřejnost. 
Z velkého množství akcí určitě stojí 
za zmínku sobotní pohádky pro děti 
nebo výtvarné dílny pro širokou ve-
řejnost. Organizujeme příměstské 
a výjezdní tábory. Kompletní přehled 
činnosti a možnost přihlášení nalez-
nou čtenáři na stránkách www.du-
mum.cz a facebooku Levelpraha21.

Opravdu máte přes 700 účastní-
ků? 
Ano. A stále se hlásí další. Od otevře-
ní pracoviště se nám počet více než 
zdvojnásobil. Největší zájem je tra-
dičně o sportu, hudbu a tanec. Svou 
roli určitě hraje i přesah činnosti 
mimo kroužky. U sportu jsou to tur-
naje, u tance vystoupení a soutěže, 
u hudby koncerty. Stejně tak o tábo-
ry je ohromný zájem, ať už se jedná 
o příměstské nebo výjezdní.

Můžete se pochlubit nějakými 
úspěch vašich absolventů? 
Výkon pro nás není zásadní priori-
tou. Chceme hlavně budovat pozi-
tivní vztah k daným aktivitám. Ale 
například loni získala naše taneční 
skupina Shuffle Dance pod vede-
ním Michaely Vašíčkové druhé mís-
to v  taneční soutěži Tančím, tančíš, 
tančíme. Děti z fotografické dílny pod 
vedením Kristiana Hubsche získaly 
první místa v celopražské fotografic-
ké soutěži. Mám z toho velkou radost, 
protože to svědčí o kvalitě našich lek-
torů. Jsou na ně kladeny poměrně 
vysoké nároky na odbornost. A větši-
nou kroužkům věnují i spoustu svého 
volného času.

Co vás trápí, co těší, co schází a co 
se daří…
Těší mě, že kolem sebe potkávám 
spokojené děti a rodiče. Že pracuji 
se skvělými lidmi, na které je maxi-
mální spolehnutí. Těší mě, že Level je 
konečně smysluplně využitý od rána 
až do pozdního večera. Schází nám 
bohužel prostory. Učebny jsou zce-

la využité, najít prostor pro nový 
kroužek nebo akci je velmi obtížné. 
Stejně tak bojujeme s prostorem 
v  tělocvičnách, kterého bychom 
také potřebovali víc. Z toho vyplý-
vá, že při nejlepší vůli nedokážeme 
uspokojit úplně všechny zájemce. 
Rodičům bych doporučil včasné 
přihlášení, které je možné již bě-
hem června. 
Děkuji za rozhovor a přeji mno-
ho úspěchů v další práci. 

Martina Schiffmannová

Neposeda má 
novou appku
Nezisková organizace Neposeda, 
která na Praze 21 provozuje pre-
ventivní terénní program  Auto-
-bus pro děti a dospívající od 9 do 
26 let, spustila novou aplikaci. 
V aplikaci se dozvíte, co všechno 
terénní program a nízkopraho-
vý klub (NZDM) Autobus nabízí. 
Že děti a dospívající mají v klubu 
místo, kde můžou smysluplně 
trávit volný čas. Je to pro ně mís-
to, kde si mohou zahrát deskové 
hry, připojit se na wifi, zúčastnit se 
zajímavých exkurzí nebo i několi-
kadenních výjezdů za poznáním i 
přírodou. Aplikace zobrazí všech-
ny zajímavé aktivity, které se v nej-
bližší době budou v klubu dít. Ale 
nejen to. Jsou tam tipy, jak se vy-
pořádat se situacemi, se kterými 
se při dospívání děti běžně setká-
vájí. Například jak si najít brigádu. 
Odkaz na stažení aplikace najdete 
na www.enzetko.cz.

PSYCHOLOŽKA NA CHATU
Zajímavou funkcí aplikace je ta-
ké možnost napsat psycholožce 
Mgr.  et Mgr. Dagmar Halo, která 
je také pedagožkou a pracovnicí 
v sociálních službách v organizaci 
Neposeda. Je k dispozici pro  do-
spívající při řešení úzkostí, depre-
sí, problémů ve škole nebo dalších 
problémů, kteřé je trápí. 
Aplikace je zdarma, stejně jako 
aktivity programu Autobus nebo 
psychologické poradenství. Pra-
covníky terénního programu Au-
tobus pak můžete potkat v ulicích 
Prahy 21. Poznáte je podle označ-
ní na batohu, na kterém mají na-
psáno “Terénní pracovník”.

Jana Hamplová
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Újezdský STROM se v září opět účast-
nil hlavního dne akce Ukliďme Česko. 
Uklizeno bylo okolí stezky k nádraží a 
pro jízdu na kole vyřešeno pár nebez-
pečných míst a pařez v cestě.
Jako okrašlovací spolek jsme spustili 
informační kampaň za otevření za-
stávky MHD Rápošovská u školy ve 
směru z Rohožníku. Součástí je web 
spolku i speciální facebooková sku-
pina „Diskuse pro - otevření / proti - 
uzavření zastávky MHD Rápošovská“ 
obsahující fakta a informační zdroje 
umožnující zastávku otevřít.
V červnu nechal spolek vypracovat 
soudně uznatelný znalecký posudek 
na stav a provozní bezpečnost topo-
lů, aby bylo možné učinit spolehlivé 

a odborně správné rozhodnutí.  Po-
tvrdilo se, že žádný strom sousedící 
se zastávkou není podle výsledku ha-
varijní ani rizikový. Tři suché stromy, 
které je třeba řešit, se nenacházejí 
za zastávkou, ale technicky odděle-
ným prostorem K+R. Stačilo zřejmě 
uzavřít pouze K+R a chodník. Soud-
ně uznatelný posudek sponzorovaný 
spolkem v tom dává vedení MČ plné 
právní a odborné krytí. Malou míru 
rizika potvrdil dvakrát i extrémní vítr.  
Je tedy možné pouhou přestavbou 
zábran zastávku pro veřejnost otevřít. 
Prodlužování uzávěry, nehledání ře-
šení a nenávistné tažení proti spolku 
ze strany radnice mi připomíná spíš 
doby boje za zachování Klánovického 

lesa před kácením kvůli golfu, než no-
vou konstruktivní spolupráci s občan-
skou společností. Jde o mstu za golf? 
Ať už je důvod jakýkoli, furiantský 
přístup a dehonestace jakékoli snahy 
zvyšovat odbornost rozhodování ve 
věcech životního prostředí MČ příliš 
neprospěje.
Připravujeme se na 15. výročí porevo-
lučního fungování okrašlovacího spol-
ku (Újezdský STROM byl založen roku 
2005). Na nástěnce za úřadem jsme 
připravili malé shrnutí. Sám jsem byl 
překvapen, co všechno se dárcov-
stvím, dobrovolnickou aktivitou a ne-
zištnou spoluprací lidí v rámci činnos-
ti Újezdského STROMu podařilo. Díky.

Michael Hartman

Újezdský STROM informuje

Listopad, měsíc, kdy je zima na dosah a opravdu nevíme, zda bu-
de klasické listopadové počasí s dešti, mlhami nebo přijdou brzké 
mrazy, sníh, může i zahřmít. No, zahrádkář neví, proto ten kalup 
vše uklidit a ukrýt. Však méně známá pořekadla jsou toho důkazem 
„Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá“ nebo  „Jaký 
bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas“.
Několik málo rad:
Pěnišníky – rododendrony, cesmíny nebo bobkovišně ochráníme 
tak, že nasteleme pod rostlinami alespoň 10 cm silnou vrstvu listí 
nebo rašeliny. Pokud jsou umístěny tak, že jsou vystaveny  prud-
kým východním větrům, pak je musíme ochránit lehkou konstrukcí 
ze smrkových větviček nebo netkanou textilií.  
Trávník – naposledy posekáme, vyhneme se tak v případě sněhové 
pokrývky plísním, posekanou trávu nesmíme nechat ležet, pohnojí-
me podzimním hnojivem nebo kompostem, v místě výskytu mechu 

Zahrádka v listopadu

Jako každoročně jsme v říjnu uspořádali tradiční výstavu ovoce a ze-
leniny, letos již 63. v historii. Zároveň jsme oslavili pětileté  výročí 
spolupráce s Masarykovou ZŠ, ZŠ Koloděje a MŠ v Újezdě. Letos 
jsme vystavovali v nově vymalované a opravené výstavní místnosti, 
za to velký dík Úřadu MČ za finanční příspěvek. Každý rok se historie 
opakuje, vždy máme obavy zda exponátů bude dostatek, letošek 
jádrovinám nepřál. Opět nás naši členové a příznivci nezklamali, 
přinesli na výstavu to nejlepší, co na zahradě měli a bylo se oprav-
du na co dívat. Výtvarné práce dětí na téma „Voda v zahradě“ jsou 
nádherným doplněním exponátů, a když se tak po výstavě podíváte 
a odmyslíte si výtvarná díla dětí, najednou zjistíte, jak chudě a stroze 
by výstava  vypadala. A právě to spojení převážně starší generace  
zahrádkářů a dětí dává naději, že soulad a harmonie jejich prací 
a výpěstků, vůně ovoce, je v pozdějším věku přivede mezi naše řa-
dy. Velmi nás překvapil zájem dětí, ale i rodičů, jak u nás v moštárně 
vzniká ten pravý nefalšovaný mošt. Jedna maminka doslova řekla: 
„Ta jablka koupím, ať postup děti vidí“. V dnešní přetechnizované 
době je vidět práci na vlastní oči asi malý zázrak. 
Nakonec bilance a poděkování. Vystavovatelů bylo 27,  na dětských 
pracích se podílelo 17  tříd MZŠ, dva výtvarné kroužky a čtyři MŠ. 
Výstavu navštívilo v pátek dopoledne a odpoledne 445 dětí plus do-
provod.  Výstavu zhlédlo 84 návštěvníků. Děkujeme Evě Danielové 
za koordinaci mezi školami a školkami, za instalaci výtvarných pra-

Výstava ovoce a zeleniny

posypeme dolomitským vápencem. Na trávníku nenecháme 
vrstvu listí, pod ní trávník také plesnivý, hnije, listí shrabeme. 
Když kompostujeme pár listů, nevadí, naopak je to prospěšné.
Broskve – o nutnosti postřiku v říjnu či listopadu po opadu 
listí za příznivých klimatických podmínek jsme psali v  říjno-
vém povídání.
Záhony – vyčistíme od plevelů, zryjeme, hroudy necháme.  
V ovocné zahradě po opadu listí prohlédneme koruny stro-
mů, mumifikované plody ihned odstraníme. Záhony s jahod-
níkem (zejména s novou výsadbou) je dobré zakrýt smrkový-
mi větvemi. 
Zásoby vody v nádržích využijeme k důkladnému zalití všech 
rostlin, zejména stálozelených. O veškerých našich akcích 
budete informováni ve vývěsných skříňkách, stránkách ÚZ 
a  webu https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

cí společně s paní učitelkami Danielou Janoušovou a Janou 
Kurkovou. Každá dobrá snaha má být odměněna, a to by ne-
šlo bez finanční podpory, za kterou děkujeme ministerstvu 
zemědělství. Děti jsme odměnili sladkostmi, vystavovatele 
i organizátory pomůckami pro práci na zahradě. Ještě jed-
nou všem velký dík.

Blanka Exnerová
Některé z dětských prací naleznete na str. 21.

SPOLKY
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Ranní mlhou se pomalu dralo podzimní 
slunce a ve vzduchu byla cítit voda a rybina. 
Jak jinak tomu ostatně mohlo být při tra-
dičním výlovu Újezdského rybníka, který se 
konal v sobotu 19. října?
Letos byl výlovek ovlivněn letním úhynem, 
i tak se ale vylovilo 900 kg kapra, 300 kg 
amura, 90 kg lína, 50 kg štiky a k tomu něja-
ká bílá ryba (plotice, perlín, cejn, karas). Na-
vrch pár sumců (včetně sumce albína) a pár 
tolstolobiků. Snad vám atmosféru výlovu 
alespoň trochu přiblíží naše fotogalerie.

Blahoslav Hruška

Petrův zdar

S radostí a velkou vděčností vám oznamujeme, že se nám 
podařilo najít vhodný pozemek, který bude spolku ÚJEZD.
KOM sloužit ke komunitním účelům.
V ulici Lišická, naproti mateřské školce Sedmikráska, jsme 
získali do pronájmu plochu, která je historicky určena pro 
výstavbu kostela sv. Bartoloměje, který v dávných dobách 
v Újezdě stával a nyní zde chybí. 
Dokud se tedy nezapočne s výstavbou kostela, může poze-
mek, který dosud ležel ladem a zarůstal, sloužit k pořádání 
komunitních akci, bazarů (swapů), workshopů a předná-
šek. Zkrátka k tomu, k čemu byl náš spolek založen. Ča-
sem bychom rádi začali s budováním vyvýšených záhonů 
a uvidíme, zda budeme mít dostatečné zázemí pro vybu-
dování námi (a vámi) tolik očekávané komunitní zahrady.
První pracovní setkání na zkulturňování pozemku proběh-
lo 22. září. Povedlo se nám prosekat cestu k srdci pozem-
ku, které je tvořeno kruhovým ohništěm. Nainstalovali 
jsme přírodní posezení z palet. Plácek jsme vyčistili od od-

padků, střepů, trní a osekali bujně rostoucí vegetaci. Chtě-
li bychom velmi poděkovat všem zúčastněným za velkou 
pomoc, ochotu a odhodlání. 
V neděli 6. října jsme na Komunitním plácku Bartoloměj 
(jak jsme pozemek pojmenovali) uskutečnili první akci - vý-
měnný bazar oblečení, bot a doplňků - Vítr v šatníku. Sou-
sedé nejenže odložili vytříděné oblečení, ale také si odnes-
li něco nového. Provedli jsme je po zpřístupněném plácku, 
opekli si buřty, dali teplý čaj a kávu a ochutnali upečené 
dobroty. Oblečení, které zůstalo, poputuje do skladu pro 
pěstouny na Praze Hájích. Děkujeme všem za návštěvu té-
to akce a za podanou pomocnou ruku. 
Sledujte ožívání Bartoloměje na fb stránce www.facebook.
com/komunitniplacekbartolomej a kalendář akcí na www.
ujezdkom.cz. Děkujeme a zachovejte nám přízeň. 

Hana Mertová, Blanka Charvátová, 
Míša Skalníková, Lenka Danielová 

Nový komunitní plácek

DIVADLO SEMAFOR
uvádí každoročně pásmo povídek a písniček

POHODA VÁNOC
 Naše tradiční oslava vánočních svátků je právě takovým 

dobrodružstvím. Je to výprava za křehkým kouzlem vánočního 
času, které přijde každým rokem jen na chvilku a zase zmizí. 

Proto se nesmí promeškat. ,
Hrají: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluše Voborníková, 

Petr Jablonský, Viktor Sodoma, Marie Retková, Jana Svobodová, 
Jana Mařasová, Adriana Sobotová, Bohuslav Šulc
Tentokrát v úterý 3. prosince od 19 hodin 

toto představení navštívíme.
Společný autobus pojede v 17.30 hod. z Rohožníku.

Cena vstupenky Kč 300,-. Zájemci, oslovte své důvěrnice
Organizuje ZO SPCCH za finanční podpory Úřadu MČ Praha 21
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Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Újezd nad Lesy 
byl podzim stejně pestrý jako zbarvené listí na stromech. Naše 
jednotka se zúčastnila nejen výjezdů, ale i cvičení. 
V polovině září jsme na akci „Den zdraví“ prováděli požární do-
zor včetně ukázky techniky a technických prostředků. Jelikož 
spolupracujeme i s ostatními JSDH v blízkém okolí, ten samý den 
jsme nemohli chybět na akcích našich kolegů v Dubči a v Klá-
novicích. I zde jsme ukázali naši techniku – požární vozidla CAS 
32 Tatra 148 a CAS 32 Tatra 815 včetně vybavení. Přestože tyto 
akce probíhaly současně, díky členům naší jednotky jsme vše 
zvládli úspěšně. Touto cestou bych jim za to rád poděkoval.
U 1. MŠ v ulici Čentická měli také rušno, když nám 18. 9. oznámi-
li, že u hlavního vchodu do školky mají nebezpečný hmyz – vosy. 
Naše jednotka vosy odstranila, a to za použití žebříku a ochran-
ného obleku s kuklou na hmyz.
Mimo jiné jsme se zúčastnili 21. 9. celopražského cvičení „Voda 
2019“. Cvičení bylo zaměřeno na stavbu protipovodňových zá-
bran v Praze. Naše jednotka dostala na starost úsek v ul. Bezo-
vá v Braníku. Po úspěšném postavení zábran a jejich demontáži 
jsme byli vyslání na pomoc ostatním kolegům na Janáčkovo ná-
břeží, kde jsme společnými silami demontovali další protipovod-
ňové zábrany. Celá akce byla úspěšná a naší jednotce se dostalo 
poděkování od velitele MSH Praha.
Další akce, kde jsme byli přítomni, bylo „Újezdské posvícení“ pod 
záštitou MČ Praha 21. Naše jednotka zajišťovala požární dozor 
a asistenci, a to s CAS 32 Tatrou 815.
Dne 29. 9. jsme měli výjezd k požáru lesního porostu v Klánovic-
kém lese. Na místě jsme zjistili, že se jednalo o doutnající jehli-
čí o rozloze cca 3 m2, jednotka provedla hašení místa s jedním 
C proudem. Tímto bychom chtěli poukázat na nedbalost obča-
nů, kteří se nepoučili a chodí do lesa s otevřeným ohněm anebo 
odhazují nedopalky cigaret, prosíme o zvýšenou opatrnost v na-
šich lesích. 
Naše jednotka nudu nezná! Hned následující den jsme opět vy-
jížděli do ul. Kalská, tentokrát k odstranění zlomeného stromu. 
Po pokácení stromu a jeho úklidu a vrácení komunikace do pů-
vodního stavu, jsme se odebrali zpět na naši provizorní základ-
nu, kde jsme připraveni k dalším zásahům.
Na zimní spánek se JSDH v žádném případě nechystá, jednot-
ka je stále v pohotovosti a vždy připravena zasáhnout a pomoci 
i  přesto, že než bude dokončena nová hasičská zbrojnice, do-
hlížíme z improvizovaného prostoru.  Jako velitel jsem pyšný 
na všechny členy jednotky, do všeho se vrhají s vervou a správ-
ným nasazením, vždy dobrovolně, a to i přes časovou náročnost 
a bez nároku na peněžní odměnu. Děkuji vám, kluci.

Daniel Váňa,
velitel JSDH

Hasiči se nenudí

Prevence přepadení 
Přednáška byla určena nejen pro seniory. Přednášející, přísluš-
nice Městské policie Praha DiS. Lenka Hofmanová, seznámila 
přítomné, jak se ubránit při případném napadení útočníkem, 
nejenom slovy, ale i názorně a různými obrannými prostřed-
ky. Zajímavá byla informace o tom, že senioři a postižení patří 
do skupiny osob, na které se nevztahuje žaloba za nepřiměře-
nou obranu. Po ukončení přednášky obdrželi všichni přítomní 
osobní alarm, jehož funkci nám paní Hofmanová podrobně 
vysvětlila. Přednáška byla zajímavá, srozumitelně podaná a již 
se těšíme na pokračování, které by nás mělo seznámit, jak se 
bránit „šmejdům“.

Eva Štrasmajrová



Nezisková soutěž Žena regionu, kterou podporuje Senát 
Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR, zná své letošní vítěz-
ky. V kraji Praha internetové hlasování o osobnost, která se 
aktivně podílí na veřejném životě, tvoří hodnoty a pomá-
há ostatním, vyhrála paní Marcela Šedivá, obětavá lékařka 
z Blatova, a také aktivní členka újezdské pobočky Svazu po-
stižených civilizačními chorobami (SPCCH).
Paní doktorka Šedivá působila ve vysoce specializované 
a náročné práci v Ústavu radiační onkologie v nemocnici na 
Bulovce, do které vložila neuvěřitelných 40 let. Nyní aktiv-
ně pomáhá ve svém volném čase pacientům a jejich rodinným příslušníkům. V 
rámci Nádorové linky v Lize proti rakovině ve svém volném čase řeší s volajícími 
otázky týkající se léčby, pomoci od bolesti či například možnosti paliativní péče. 
Jak sama ale říká, nemá hovorů, které nevedou k psychické podpoře volajícího, 
a hlavně vyslyšení jeho příběhu. Mnoho let vedla také poradnu pro pacienty s 
kolorektálním karcinomem, jedno z nejčastějších nádorových onemocnění. Její 
obětavý přístup pomohl a nadále i pomáhá ulehčit velice náročnou situaci v boji 
s onkologickou nemocí již stovkám pacientů a jejich blízkým. V rámci SPCCH 
stále zabezpečuje rekondiční pobyty s lékařskou službou spolu s edukačními 
přednáškami.
Paní lékařce tímto gratulujeme za její obětavou práci.

Blahoslav Hruška

V září jsme vyrazili do jižních Čech. Nejprve nás če-
kala návštěva národní kulturní památky, kláštera 
Zlatá Koruna, který byl založen r. 1263 Přemyslem 
Otakarem II. Prohlédli jsme si nejstarší dochovanou 
stavbu kláštera, kapli Andělů strážných, která slou-
žila k uložení vzácné relikvie, i celý rozsáhlý objekt 
včetně chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který je 
největší v jižních Čechách. Od průvodce jsme se do-
zvěděli o tragických událostech, které Zlatou Koru-
nu během staletí postihly. Zlatá Koruna ale přežila 
a díky rekonstrukci, která probíhala ve 20. stol., dnes stojíme před unikátním 
dílem a s pokorou se můžeme poklonit odkazu předků.
„V netolickým oudolí roste hustý stromoví“, praví lidová písnička. Nás cestovatele 
zajímá spíš to, že jihočeské Netolice patří k nejstarším sídlům v Čechách. Už Kosmas 
se zmiňuje o pomezním hradišti Slavníkovců k roku 981. Taky tam mají pěknou rad-
nici z roku 1869, Rožmberský dům, ve kterém je muzeum, dva raně gotické kostely, 
archeopark s rozhlednou a hotel „Rychta“, kde jsme byli na dobrém obědě.
Nedaleko Netolic nechal Vilém z Rožmberka postavit lovecký zámeček, ve kte-
rém by si panstvo odpočinulo a bavilo se. Odsud i název stavby – Kratochvíle. 
I ta měla pohnutý osud. Stejně jako Zlatou Korunu ji Petr Vok roku 1601 prodal 
císaři Rudolfu II, v 18. stol. ji Schwarzenburgové upravili pro ubytování úřednictva, 
později na vychovatelnu pro děti sloužících. Nejhorší období nastalo roku 1918, 
kdy přešla do vlastnictví státu a sloužila jako obilní sýpka. Dnes je díky náročné re-
konstrukci jako vystřižená z pohádkové knížky. Celý letohrádek je obklopen vod-
ním příkopem s labutěmi, interiérům byla navrácena renesanční krása, po udr-
žovaném parku se procházejí bílí pávi, to vše je obklopeno zdí, jejíž součástí je 
kostel a taky cukrárna, kde i my ukončili naše putování. Posilněni sladkou tečkou 
jsme jeli domů. V plánu byla ještě zastávka v Chýnově, ale to jsme prostě nestihli. 
Snad někdy příště. I tak to byl moc hezký výlet.

Irena Krajzingrová
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V sobotu 21. září proběhly tradiční, ori-
ginální a původní Veteráni v Újezdě. Již 
šestý ročník! Zájem byl jako každý rok 
obrovský. Tentokrát nám přálo i poča-
sí a proto přišlo opravdu hodně dětí. 
Pro ně bylo připraveno mnoho atrakcí.  
Soutěž manuální zručnosti, kreslířská 
soutěž, klaun Erik z cirkusu Jung, limo-
náda a ovocné koláče zdarma a hlavně 
tradiční jízda houkajícím hasičákem! 
Sobotním dopolednem nás provázel 
orchestr Pepy Šnajdra, výtvarná díla 
dětí odměňoval obrázky František Koll-
man. Nádherné sobotní dopoledne za-
končila spanilá jízda veteránů. 
Tak opět za rok?! Poděkování spon-
zorům, kteří tuto akci umožnili: Klub 
historických vozidel Praha, Strana 
Soukromníků v Újezdě nad Lesy, Spo-
lečenství vlastníků Oplanská 2614, re-
staurace Stodola, Romantika, galerie 
Zelený dům, Petr Timura – advokátní 
kancelář, autodoprava Štolovský, Cir-
kus Jung, Dům dětí a mládeže Praha 
10 – Dům UM, JP Moto Suzuki, J+M au-
todílny Úvaly, lékárna a zdravotní stře-
disko Klánovice, Yacht & Travel Agen-
cy, ABADOORS, František Kollman 
Organizátoři: Ladislav Marek, Robert 
Kučera, Tomáš Danda, Bedřich Dan-
da, Jiří Císař + ostatní dobrovolníci. Fo-
tograf: Kristián Hübsch.

Ladislav Marek

Sraz 
veteránů

Naší první zastávkou byl Krásný Dvůr, rodové sídlo Čer-
nínů. V letech 1720-1725 byla podle projektu F. M. Kaňky 
přestavěna starší tvrz na barokní zámek. Zámek obklo-
puje jeden z nejstarších a nejcennějších přírodně-kraji-
nářských parků v Čechách. Na rozloze 93 ha jsou vybu-
dovány rybníky, vodní stoky a řada romantických staveb. 
Koncem 18. století jej založil Jan Rudolf Černín. Na jeho 
prohlídku bohužel nebyl čas, většina z nás došla aspoň 
k dnes již odumřelému dubu, jehož stáří se odhaduje na 
tisíc let, a pod kterým prý rád sedával básník J. W. Goethe. 
V Žatci jsme navštívili areál chmelařských technických 
památek, jemuž vévodí „Chmelový maják“, ve kterém 
je umístěn unikátní výtah s 3D projekcí. Součástí areálu 

Podzimní výlet seniorů

DIVADLO
Na 17. 11. již mají někteří 

členové KAS vstupenky na 
muzikál Kvítek Mandra-
gory v divadle Broadway. 
Vstupenky jste si zakoupili 

již v dubnu 2019. Pouze 
připomínáme, abyste 

nezapomněli.
Irena Krajzingrová

Ocenění pro lékařku z Blatova

Zářijový zájezd KAS

je chmelařské muzeum – 4 000 m2 výstavní plochy – největší toho 
druhu na světě. Poslední zastávka výletu byla návštěva zoopar-
ku v Chomutově. Žije v něm více než 160 druhů zvířat o tisíci 
jedincích. Celým areálem nás provezl zoovláček, na který jsme 
poněkud s obtížemi nastoupili, ale požitek, který nám tato jízda 
přinesla, vše vynahradil. Většina zvířat má stejné podmínky, jaké 
by našla ve volné přírodě - velké pozemky přizpůsobené jejich 
potřebám. Na konci projížďky nám pan řidič pomohl vystoupit 
a my jsme se ocitli ve skanzenu Stará Ves, kde už na nás čekala 
průvodkyně. Jsou zde soustředěny ukázky architektury, řemeslné 
a zemědělské výroby. Stojí zde statek včetně dílny, stodoly, chlé-
va a vejminku, roubenka a větrný mlýn. A potom už nám zbývalo 
dojít k autobusu a bohatší o nové zážitky odjet domů.  Děkujeme 
všem, kdo se na přípravě a realizaci výletu podíleli.

Irena Krajzingrová
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V sobotu 19. října proběhl v Mladé Boleslavi Přebor ČR 
mladšího žactva v judu. Napínavé klání nakonec skončilo 
velmi dobrou zprávou i pro Újezd. V kategorii mladší žáci 
– 42 kg totiž vyhrál a žákovským mistrem republiky se stal 
dvanáctiletý Újezďák Florián Šiman. Mladý přeborník, který 
zápasí za uhříněveskou Judo Academy pod vedením trené-
ra Jiřího Vaňka, startoval na přeboru v Mladé Boleslavi na 

divokou kartu. Cesta do finále pro něj znamenala čtyři zá-
pasy, z nichž ten nejdelší (6:02 minut) absolvoval s Janem 
Trpkou z TJ Tatran Prachatice.
Ve finále pak Florián porazil svého tradičního soupeře, Vác-
lava Koudelku z USK Praha. Mladému mistrovi republiky 
gratulujeme!

Blahoslav Hruška 

Mistr republiky v judu je z Újezda

Náš fotbalový tým FK Újezd nad 
Lesy se v Pražském přeboru činí. 
V sobotu 19. října sehrál výtečný 
zápas s SK Uhelné sklady Praha, 
v  němž soupeři nasázel pět gólů 
a  odešel přitom s čistým skóre. 
„Hrálo se pro nás v netradiční čas 
sobotu dopoledne, což nemáme 
moc zažité. Do zápasu jsme vstou-
pili velmi dobře a  v poločase jsme 
vedli 3:0. Byl to od všech hráčů, 
včetně střídajících, velmi kvalit-
ní týmový výkon. Měli jsme ještě 
další možnosti, ale i soupeř mohl 
vstřelit gól. Celkově s výsledkem 
panuje velká spokojenost,“ oko-
mentoval zápas trenér újezdských 
fotbalistů Josef Šimek. Dodejme, 
že za FK  Újezd nad Lesy nastoupi-

ly i obě posily zvučných jmen, bratři 
Lukáš a David Jarolímové. 

V době uzávěrky tohoto čísla (tři 
kola před koncem podzimní čás-
ti) byl FK Újezd nad Lesy v tabul-
ce na  velmi pěkném třetím místě! 
Na  průběžné první místo, kde je 
druhý Újezd v této lize, tentokrát 
ten z Prahy 4, ztrácel čtyři body, od 
druhého týmu v tabulce, kterým je 
FK Admira Praha B, dělil FK Újezd 
jediný bod. Využijte proto příjem-
ného podzimního počasí (snad nám 
ještě vydrží) a přijďte podpořit naše 
„áčko“ přímo na hřiště. V listopadu 
se hraje jeden zápas doma a dva na 
hřišti soupeře.

Blahoslav Hruška

FK Újezd se činí 
v Pražském přeboru

Ne   3. 11. od 14 hod. Viktora Žižkov B – FK Újezd nad Lesy

Ne 10. 11. od 14 hod. FK Újezd nad Lesy – Motorlet Praha B

Ne 17. 11. od 13: 30 hod. Třeboradice – FK Újezd nad Lesy

INZERCE
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Mistrovství ČR žactva proběhlo koncem září v Kolíně 
a my měli hned tři želízka v ohni. Jako první se na start 
postavila Majda Teplá na trať 1500 m překážek, která 
byla podle letošních výsledků jednou z favoritek. Poz-
dější termín letošního mistrovství ale ukázal, jak se žáci 
dokáží připravit přes prázdniny. Majda bohužel zaměři-
la tréninky hlavně na plavání a běh vynechala. Proto se 
jí nepodařilo potvrdit skvělou formu na začátku sezóny 
a doběhla v druhé půlce startovního pole. Necelou hodi-
nu po ní se na stejnou trať postavil také Honza Hejsler. 
Díky strojovému tempu a silnému závěru Honza obsadil 
kvalitní 9. místo v novém osobním rekordu a naplnil tak 
očekávání trenérů. 

Jako poslední nastoupilo na trať 3000 m naše největší že-
lízko v ohni, Jakub Krejčíř. Cíl byl jasný, přivézt „placku“ 
z mistrovství. Jakub obětoval přípravě vše a na závod byl 
skvěle připraven. Plán byl jasný. Vystupňovat postupně 
tempo a  setřást všechny závodníky. A tak přesně Jakub 
běžel. Postupným zrychlováním až do cíle setřásl své 
pronásledovatele a doběhl nakonec na skvělém druhém 

Atleti přivezli stříbro z mistrovství ČR
místě. „Rozhodla až poslední třístovka, ve které jsem za-
bral a doběhl tak druhý. Radost z medaile byla obrovská, 
v  podstatě jsem tomu nechtěl věřit, ale povedlo se,“ lí-
čil po závodě Jakub. Našeho závodníka dokázal porazit 
jen Jan Odehnal z VSK Univerzity Brno, největší favorit 
závodu, který běžel stylem start-cíl. Veliký osobní rekord 
(9:27,26) a 2. místo znamenalo také pozvánku na repre-
zentaci ČR na mezistátním utkání ve slovinské Ptuji. Tam 
se běželo 28. září. Závod byl hodně taktický. Nakonec 
z toho bylo pro Jakuba 4. místo za Honzou Odehnalem 
a dvěma Maďary v čase 9:35. Celkově však ČR vyhrála. 
„Potvrdil jsem si, že dřina se vyplácí a ta medaile a pocit, 
pro který jsem trénoval, byl úžasný. Díky všem trenérům 
a kamáradům v Újezdě, kteří mě na mé dlouhé cestě již 
od dětství doprovázeli,“ říká Jakub Krejčíř. 
V roli vedoucího družstva považuji letošní mistrovství za vel-
mi úspěšné a těším se na další úspěchy našich závodníků.

Martin Olšan

Náročná letní příprava je za námi 
a  prvním turnajem, na němž jsme 
mohli předvést a ukázat svá zlepšení, 
byl Moravia Poomse Cup, na kterém 
jsme získali 10 zlatých, 9 stříbrných 
a 8 bronzových medailí. Naši závodníci 
předvedli své kvality a putovní pohár 
Moravia poomse cup můžete zahléd-
nout v naší vitríně již popáté v řadě!
Prvním závodníkem, který na sebe 
upoutal pozornost, byl Filip Haver-
land. Ten si přenesl svou vyrovnanou 
formu z minulého půlroku i na tento 
turnaj a bezkonkurenčně obsadil nej-
vyšší stupínek. Také Helča Sechterová 
si díky svým čistým a silným techni-
kám vybojovala krásnou bronzovou 
medaili.
Kadetky B byly letos velmi napínavé. 
Jakákoliv neznalost sestavy, nezkuše-
nost či nervozita mohla znamenat ne-
úspěch. Julča Šlesingerová postoupila 
do finále z druhého místa se ztrátou 
pouhé setiny bodu na vedoucí závod-
nici, což slibovalo skvělou pozici. Jul-
ča ve finále ještě přidala a odskočila 
svým soupeřkám a odvezla si ocenění 

pro vítěze. Překvapením této skupiny 
byla Kačka Švejdová, která premiéru 
v  B  kategorii zakončila čtvrtým mís-
tem, hned za zkušenějšími dívkami 
a členkami výběrového Sportovního 
centra mládeže.
Po celou dobu turnaje, ale i během 
cest autobusem vytvářeli kangsimáci 
příjemnou a zábavnou atmosféru, což 

potvrzuje i účast zraněné Denči Zako-
palové, která nás podporovala a pomá-
hala se vším, co bylo potřeba. A neza-
pomeňme ani na účast jedné z našich 
největších a neoddanějších fanynek – 
paní Drymlové, která se o nás všechny 
po celou dobu důkladně starala.

Kateřina Skotnicová,
Kangsim Dojang

Pohár poomsae popáté v řadě
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 TJ Slavoj Koloděje 
 

        Vás srdečně zve na 
 

 
 
 
Pro žáky 1. stupně ZŠ 
Kdy: 16. 11. 2019 
od 10:00 hodin  
 
 
 
 
 
 
        

Kde: Sokolovna Koloděje 
       (zastávka Kvasinská) 
 
 
Kdo:  Každá soupiska/tým by měla obsahovat 4 hráče + 1 

brankáře; v případě zájmu o účast jednotlivých hráčů 
nás neváhejte kontaktovat 

 
!! TERMÍN REGISTRACE do pondělí 4.11.2019 !! 

 
Přihlášky telefonicky nebo e-mailem:  
 

Tomáš Holinka, tel: 603 287 373,  
tholinka@hotmail.com 
Roman Ženatý, tel: 737 235 540 

 

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ



KLÁNOVICE

KC Nová Beseda

KINO
6. 11. středa, 20:00
20. 11. středa, 20:00
POSLEDNÍ  ARISTOKRATKA
Komedie Jiřího Vejdělka podle stejno-
jmenné předlohy E. Bočka o návratu 
šlechtického rodu z Ameriky do Čech. 
Česko /2019 / komedie / 110 min

PŘEDNÁŠKA
7. 11. čtvrtek, 19:00
MÁRA HOLEČEK - UFO Life
Marek Holeček je jedním z nejú-
spěšnějších a nejzkušenějších ho-
rolezců současnosti. Podělí se s vá-
mi o běh života za poslední lezecký 
rok, radosti, strasti a překvapení. 
Vše doprovází jeho vtipný komen-
tář a fotky bez ladu a skladu.

11. 11. pondělí, 19:00
RADKIN HONZÁK: 
EMOCE, STRACH A JAK NA NĚ 
Další přednáška Radkina Honzáka, 
předního českého psychiatra, pub-
licisty a vysokoškolského pedagoga. 

DIVADLO
24. 11. neděle, 16:00
25. 11. pondělí, 10:00 
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA 
ANEB POHÁDKA ZE ŠŇŮRY 
Na nejhlubším místě na dně mo-
ře stál zámek podmořského krále, 
a ten král měl pět dcer mořských 
princezen, ta nejmladší byla nejkrás-

nější. A o té vám budeme vyprávět. 
Hraje: Divadlo PRIMA DEN
Kompletní program najdete na 
www.kcnovabeseda.cz

BĚCHOVICE

Stará pošta

KONCERT
14. 11. čtvrtek, 19:00
Julie Svěcená (housle) a Ladislav 
Horák (akordeon)

KOLODĚJE

Kostel Povýšení sv. Kříže 

KONCERT
22. 11. pátek, 19:00
Benefiční koncert u příležitosti 
svátku sv. Cecílie
Zazní skladby G. B. Cirriho, J. S. Ba-
cha a J. Kvapila. 
Účinkují: Jan Kvapil (housle), Vladi-
mír Manoušek (violoncello) a Pavel 
Baxant (varhany). Vstupné bude vě-
nováno na opravu varhan. 

DOLNÍ POČERNICE

Hotel Svornost, 
Novozámecká 284, Dolní Počernice
www.svornost.cz

KONCERT
12. 11. úterý, 19:00
Hop Trop – folková legenda 

22. 11. pátek, 19:00
Poutníci – bluegrass a country

ÚVALY

Centrum volnočasových aktivit „65“

BESEDA 
15. 11. pátek, 18:00
Debata k 30. výročí událostí roku 
1989 v Úvalech 
Pozvání přijali doc. PhDr. Michal 
Stehlík a první porevoluční starosta 
Úval, ing. Ivan Černý.

KONCERT
18. 11. pondělí 18:00
Jaroslav Hutka
Koncert proslulého písničkáře

JIRNY

Kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech

KONCERT
10. 11. neděle, 17:00
W. A. Mozart – Requiem
Vstupné: 200 Kč
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 KULTURA V OKOLÍ

Kulturní akce u našich sousedů

RYBÁŘSTVÍ JEZUITSKÝ MLÝN VÁS ZVE 
 

NA TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

21.12. –23.12.2019 
 

Místa prodeje: 
  LIŠICKÁ 1549 – Újezd nad Lesy 
Pilovská 322 – Újezd nad Lesy 

Rybářství Jezuitský mlýn bylo obnoveno na začátku 21. století a v současné době má za sebou již 20-ti letou tradici. 
Kupte si kapra z Vysočiny přímo od chovatele.    

tel.: 737 662 496, e-mal: miksik@roofinvest.cz 

Chcete být v obraze? 
Sledujte facebookový profil 

EastSideEvents.
INZERCE
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Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB

Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB

„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat

něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice 
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.

Oslovily nás zdejší široké možností sportovního vyžití,
ale především klidná klubová atmosféra, která je 

protipólem všech masových zařízení.

Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme 
špičkově vybavenou fi tness zónu Energym nebo nově 

zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami. 
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme 

pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými 
lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

Proč jsme členy klubu

lidmi a je nám zde moc fajn.“lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

www.ener-gym.cz

AKCE

PLATÍ DO 30. 11. 20
19

Vyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz



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

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728 230 831 -  J. Vrbka
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ČEŠTINA PRO CIZINCE 
pro děti i dospělé 

 
efektivní výuka se zkušenou lektorkou 

Újezd nad Lesy a okolí 
 
 

+420 774 604 421 
e-mail: cestinapraha9@email.cz 
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 

dokumentace, insolvence, nemovitosti, 
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení
604 690 317

INZERCE
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SVATOMARTINSKÉ HUSY 
A HUSÍ SPECIALITY 

 
8. – 11. 11. 2019 

VE STODOLE V ÚJEZDĚ n/L 
K HUSÁM BUDE PODÁVÁNO 

SVATOMARTINSKÉ VÍNO 
Z NEJLEPŠÍCH OBLASTÍ MORAVY, 

DOMÁCÍ SLIVOVIČKA A 12° SPECIÁL  
V PÁTEK 8.11. ŽIVÁ HUDBA 
REZERVUJTE SI VČAS MÍSTA  

NA 604 238 356 

Na setkání s Vámi se těší Lucie Dlabačová, Slavětínská 9, Praha 9 - Klánovice.
www.kvetinylucka.cz       tel. 737 481 293         Květiny Lucka Klánovice

V pátek     29. 11. 2019     10.00 - 17.00 hod.

Lucie Dlabačová a ČZS ZO Újezd nad Lesy

Vás zvou na tradiční adventní prodejní výstavu v areálu zahrádkářů, 
Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy. 200 m za křižovatkou, směr Koloděje. 

Na  výstavě bude k vidění i zakoupení velký výběr adventních aranžmá 
a dekorací ze suchých květin.

Adventní prodejní výstava se koná:

V sobotu    30. 11. 2019      9.00 - 16.00 hod.

                       

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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T 603 280 220
zdirad.pekarek@re-max.cz

Ing. Zdirad pekárek

Ing. MarkétaVečerníková T 722 130 044
marketa.vecernikova@re-max.cz

cena 10.000,-Kč/měsíc + poplatky

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

cena 3.990.000,-Kč

cena 4.490.000,-Kč

Bc. MirkaMartínková T 724 795 781
mirka.martinkova@re-max.cz

PRODEJ - poslední polovina dvojdomku 4+kk
s podl. plochou 110 m2, pozemek 260 m2,
ul. Na Močidlech, Doubravčice, okr. Kolín

PRODEJ - byt 3+kk 60 m2, 4. NP, balkon,
garáž. stání, ul. Velkoosecká, Praha 9 – Vinoř

PRONÁJEM– restauraceNováhospoda,
350 m2 + 200 m2 terasa, pozemek
921 m2, Tyršova ul., Šestajovice

PRODEJ – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín

PRONÁJEM – komerční prostory
40 m2, Slavětínská ul., Klánovice

PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,

ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

PRODEJ – ŘRD 3+kk, podlahová
plocha 95 m2, zahrádka 103 m2,
2 parkovací stání před domem
36 m2, Slunečnicová ul., Květnice

PRODEJ – orná půda 148.545 m2,
Horoušany, Úvaly, Jirny, Nehvizdy,

Kozovazy

Realitní služby,
jaké si přejete.

Jsme
zkušenost
T 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek
a jeho realitní tým

Horizont

Vaši realitní makléři pro Újezd nad Lesy, Klánovice, Šestajovice a okolí

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

cena 6.634.600,-Kč

cena 4.990.000,-Kč
www.viladomydoubravcice.cz

cena 20.000,-Kč/měsíc + poplatky
16.000,-Kč/měsíc + odstupné
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