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(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300
Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory sálu se 
zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic Staroújezdská 

a Starokolínská. Možnost pronájmu i baru (97,5m2). 
Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle typu a délky 

trvání akce. 

Již obsazeno:
ÚT + ČT – 18:00 –21:00 h

PÁ – 16:00 – 18:00 h  
NE – 19:00 – 22:00 h 

Cena pronájmu baru: 
100 Kč – 3000 Kč + DPH podle typu a délky trvání akce.

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, e-mail: lucie.
nedomlelova@praha21.cz

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu 
samostatnou polovinu prodejního stánku 

na konečné zastávce autobusů sídliště 
Rohožník. Obchodní plocha 12,12 m2, 

zázemí 1,80 m2 a WC 1,78 m2. Nabízený 
prostor má samostatný elektroměr a vo-

doměr. Vytápění je řešeno přímotopy.

Měsíční nájemné k jednání: 
4.840 Kč + energie

informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Pronájem zděného prodejního  
stánku 15,70 m2, sídliště Rohožník – 

konečná zastávka autobusů

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level
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EDITORIAL

Jaro už je v plném proudu a napil-
no mají nejen včelky, ale i my na 
radnici. Pokračuje přístavba školy 
i výstavba kanalizace na hlavní. 

 Rada HMP schválila naši žádost 
o přeinvestování 6 milionů korun. 
To znamená, že se skauti, a nejen 
oni konečně dočkají nových prostor. 
Pozemek na Rohožníku, na kterém 
se skautská klubovna nachází, jsme 
v roce 2012 odkoupili od Českých 
drah s myšlenkou přestěhovat sem 
v budoucnu (pokud se podaří zajistit 
dostatečné finanční krytí stavby) 
i služebnu Městské policie hl. m. 
Prahy. V současnosti již jednáme 
s jejím ředitelstvím ohledně technic-
kých požadavků. Pokud nenastanou 

komplikace, v průběhu září stavbu 
zahájíme. To jsou moje radosti. :-) 
 Co mi naopak radost nedělá, jsou 
sloupky některých kolegů zastupitelů. 
Proč píše zastupitelka Šárka Zátková 
v dubnovém čísle ÚZ, že zpravodaj 
přišel pozdě a tak skvělá pozvánka na 
vernisáž v muzeu byla již pasé, když 
dobře ví, že pozvánka na vernisáž 
byla otištěna v ÚZ už v předchozím 
měsíci? Bohužel, s distribucí Zpravo-
daje máme vleklé problémy už od 
doby, kdy Šárka Zátková ještě působi-
la jako radní. Když byla paní zastupi-
telka na tuto skutečnost upozorněna 
šéfredaktorem ÚZ, zareagovala mj. 
i konstatováním, které mě mrzí: „...já 
vím, ale musela jsem si rejpnout.“ 

 Je toto skutečně cesta v duchu 
hesla ANO, BUDE LÍP ?!?!? 
 I přesto věřím, že se alespoň 
v květnu, měsíci lásky, dokážeme na 
chvíli zastavit v každodenním shonu 
a dáme najevo svým blízkým a přá-
telům, že je máme rádi. Povzneseme 
se nad svá ukřivděná ega a uvědomí-
me si sílu skutečných hodnot - lásky 
a zdraví. Zbytečné šíření zášti a dezin-
formací k dobré atmo-
sféře nepřispívá. Ani 
v květnu. Ani jindy.

Přeji Vám láskyplný 
květen, milí Újezďáci, 
vaše starostka Karla 

Jakob Čechová
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AKTUALITY

Kalendárium na květen

5. 5.     Včelky na jaře – SPCCH, Čt, od 
15:00, Velká zasedací místnost ÚMČ 
Praha 21

6. 5.     Den Země  - OŽPD, Pá, od 9:00 do 
12:00 a 13:00 do 18:00 Multifunkční 
sportoviště Čentická

7. 5.     Pražský pochod po stopách Karla IV. 
A Pochod z předměstí na náměstí – 
trasa 10 a 30 km - KČT, So, start od 
7:00 do 10:00 a od 7:00 do 12:00, 
Újezdské muzeum

7. 5.     Den Matek – Odbor občansko 
správní, So, od 14:00, Level

11. 5.   Filmový klub - Kolja, 20. let od 
premiéry, St, od 19:00, Pozor! 
Netradičně LEVEL

12. 5.   Májová vycházka na Petřín –  
SPCCH, Čt, sraz 10:00 u dolní  
stanice lanovky

14. 5.   BĚH O POHÁR STAROSTY aneb BĚH 
ZA ÚJEZDSKOU SOVOU, So, od 9:00 
do 12:30, lesní cesty poblíž nového 
fotbalového hřiště na Blatově

14. 5.   Slavnostní otevření naučné stezky 
- středověká vesnice Hol - Újezdský 
STROM, So, 14:00 restaurace Smolík

14. 5.   zájezd Máslovice, Holubice, Nela-
hozeves, Veltrusy, Botanikus Ostrá 
– KAS, So, odjezd 7:00  

15. 5.   Mini Adventure – Tři pro zdraví,  
Ne, 8:00, sportovní areál ZŠ 
Klánovice

16. 5.   Kulatý stůl ke školním tématům – 
Agenda 21, Po, 17:00, Velká zasedací 
místnost ÚMČ Praha 21

18. 5.   Újezdská taneční přehlídka – taneční 
skupina Grip, St, 17:30, Level

24. 5.   Představení Baronky – SPCCH, Út, 
19:00, společný autobus 17:45 
Rohožník

26. 4.   Pamatuj si své jméno – Újezdské 
muzeum, Čt, 17:00, Újezdské 
muzeum

28. 5.   Třeboňsko – ZO českého zahrád-
kářského svazu Újezd nad Lesy, So, 
odjezd 7:00 od Lídlu

30. 5.   Kulatý stůl k dopravním tématům – 
Agenda 21, Po, 18:00, Level

5. 6.     8. ročník Cesty za pokladem skřítků 
– Rarášek, Ne, 14:00 – 17:00, 
multifunkční hřiště ZŠ Újezd nad Lesy

6. 6.     Kulatý stůl k problematice využití 
polyfunkčního domu Level – Agenda 
21, Po, 18:00, Level

Informace a vysvětlení RMČ Praha 21 
k návrhům interního grantového řízení 
na jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2016

Zpráva o výběru nového šéfredaktora

V rámci grantového řízení rada nedo-
poručila přidělení finančních prostřed-
ků ve třech případech, a to Spolku 
OKO, které se na svých webových 
stránkách prezentuje jako spolek ne-
závislý na politických stranách a hnu-
tích.  Rada městské části je ovšem 
toho názoru, že Spolek OKO je přímo 
napojen na politiky Duchka, Lameše 
a Jana Veselého, kteří kandidovali do 
Zastupitelstva městské části na jedné 
společné kandidátní listině, a to za 
SÚL a Patrioti – Volba pro Prahu 21. 
Přičemž stejní politici,  kteří kandi-
dovali na jedné kandidátní listině, 
pan Duchek a pan Jan Veselý, jsou 
uvedeni v kontaktech Spolku OKO. Na 
webových stránkách Svobodný újezd 
jsou mimo jiné periodika SÚL a OKO 
prezentovány v jednom odkazu. 
Dokonce v odkazu Kultura Svobodný 
újezd otevřeně prezentuje akce, na 
které nemalými částkami přispěla 
MČ, a přesto jsme nezaznamenali ani 
zmínku o tom, že se na některých ak-
cích finančně  MČ podílela, což je pří-
mým porušením smluvních podmínek 
dříve poskytnuté grantové podpory. 
Vzhledem k výše uvedeným důvodům 

Rada MČ nedoporučuje  zastupitelstvu 
MČ Praha 21 podpořit Spolek OKO při-
dělením finančních prostředků, neboť 
se jedná o nepřímou finanční podporu 
politiky a politické strany. 
 Oproti tomu si RMČ dovoluje  
navrhnout přeřadit žádosti Školního 
sportovního klubu při ZŠ uvedené pod 
čísly 44 a 45 z tabulky nepřidělené 
granty do tabulky přidělené finanční 
prostředky a zároveň tímto navrhnout 
přidělení finančních prostředků pro 
oba projekty takto:  projektu uvede-
nému od číslem 44 ve výši 15.000 Kč, 
což činí 50% z  požadované částky, 
a projektu uvedenému pod číslem 45 
částku 10.000 Kč. Rada tento návrh 
podporuje především proto, že se 
jedná o podporu školy a sportovních 
aktivit dětí. Bylo by škoda tyto akce 
nepodpořit jen proto, že ten, kdo byl 
odpovědný za včasné podání žádosti,  
tuto podal o jeden den později. Proto 
doporučuje Rada MČ tuto změnu k od-
souhlasení. 

Seznam podpořených spolků 
a organizací naleznete 

na straně 21

První setkání komise proběhlo dne 
13.4. od 16 hodin ve velké zasedací 
místnosti ÚMČ Praha 21. Složení komi-
se: Jeníček – Svobodní, předseda ko-
mise, Saitz – tajemník ÚMČ, Fábera – 
Otevřený Újezd, Kopecký - ANO 2011, 
Mach – KVA, Tomaidesová – Muzejní 
rada, Jančová  - Masarykova ZŠ.
 Komise převzala očíslované zavřené 
obálky, z nichž některé byly anonymní 
a některé obsahovaly jméno i adresu 
uchazeče. Očíslované byly v pořadí, 
v  jakém dorazily. Obálek bylo celkem 
13. Komise postupně otevřela dle 
pořadí všechny obálky a seznámila se 
s materiály a obsahem. Diskutovala 
průběžně každou přihlášku. Po otevře-
ní všech obálek každý člen komise 
individuálně obodoval každou přihláš-
ku od 0 do 3 bodů s přihlédnutím ke 
stanoveným kritériím výběru.
 Nejlepších 5 uchazečů bylo pozváno 
na 20.4. na druhé kolo výběru k osob-

nímu pohovoru. Bylo navrženo, aby 
pan tajemník podrobně seznámil po-
zvané uchazeče s dosavadní náplní 
práce šéfredaktora.
 Dne 20. 4. 2016 od 16 hodin 
komise ve stejném složení postupně 
pohovořila se všemi 5 pozvanými 
kandidáty. Každý člen komise mohl 
položit otázku. Rozhovor s každým 
kandidátem trval cca 15 minut. Po 
vyslechnutí všech kandidátů opět ka-
ždý člen komise individuálně obodo-
val uchazeče od 0 do 3 bodů. Komisí 
byl RMČ Praha 21 doporučen jako 
vítězný kandidát pan Mgr. Blahoslav 
Hruška.

 
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc,  

předseda komise

Poznámka po uzávěrce: RMČ na svém 
zasedání dne 26. 4. doporučila pana 
Mgr. Hrušku na funkci šéfredaktora
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Výzva RMČ Praha 21  
panu zastupiteli Duchkovi
Vážený pane zastupiteli, ve svém e.mailu rozeslaném 
dne 11.4. 2016 ve 20 hodin 29 minut úřadu MČ Praha 
21, podatelně a všem zastupitelům, jste uvedl,  že má-
te obavy, že výběr šéfredaktora se nalézá v korupční 
rovině a dále jste uvedl, že se domníváte,  že Úřad 
není schopen a ani RMČ Praha 21 již není schopna 
zajistit nekorupční, rovné a korektní řízení.
 Žádáme Vás, abyste neprodleně doložil, na základě 
jakých důkazů zpochybňujete výběr šéfredaktora 
a hlavně na základě jakých důkazů se domníváte, 
že úřad MČ Praha 21 není schopen a ani RMČ není 
schopna bránit korupci.
 
Ukázka  části e.mailu (celý e.mail obdrželi všichni 
zastupitelé, tajemník, podatelna):
……S ohledem na výše uvedené a protože pan Roušar je 
s radním Jeníčkem nyní jedna radní ruka, mám vážné 
obavy, že celé výběrové řízení se nalézá v korupční 
rovině a je stejně „cinknuté“, jako to, které jsem uvedl. 
Tedy v tuto chvíli již rozhodnuté. Za daných okolností se 
domnívám, že úřad, ani rada MČ již není schopna zajis-
tit nekorupční, rovné a korektní řízení……

Od 9. 5. 2016 - 10. 5. 2016 bude v okolí křižovatky ulic 
VELIMSKÁ a KLEŠICKÁ proveden odchyt toulavých 
koček zdržujících se na veřejném prostranství. 

Prosíme majitele koček bydlících v okolí odchytu, aby 
si své mazlíčky ve výše uvedených termínech řádně 
zabezpečili. 

Pro umožnění odchytu od 7. 5. 
2016 prosím nekrmte žádné cizí 
kočky a svým miláčkům podá-
vejte potravu nejlépe v uzavře-
ném prostoru.

Děkujeme za vzájemnou spolu-
práci
Odbor životního prostředí 
a dopravy
Úřad městské části Praha 21

UPOZORNĚNÍ 
PRO MAJITELE KOČEK

NOVÁ STOMATOLOGIE
MUDR. RENATA MÉSZÁROSOVÁ

Jsme ordinace vybavená nejmodernější technologií, 
zaměřená na ošetření celé rodiny, vč. dětí.

Naše stomatologické služby:
1. Konzervativní stomatologie 

(bílé výplně, strojová endodoncie)
2. Protetická stomatologie 

(celokeramické korunky, fasety a jiné)
3. Chirurgická a parodontologická stomatologie (Vector paro) 

4. Hygiena (fl uoridace, air fl ow, bělení)
5. Pohotovostní služba pro naše pacienty 

vč. víkendů dle domluvy

Ordinace se nachází 
v moderně zrekonstruovaných 

prostorách staroklánovické 
vily vedle vlakového 

a autobusového nádraží, 
naproti Klánovické lékárně.

Adresa: Bydžovská 185, Praha- Klánovice, Tel: 773 610 186, 
E-mail: medicalservis@centrum.cz

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
www.zuby-klanovice.cz

INZERCE
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Projekt „ Ekologie pod čepicí“ v MŠ Sluníčko

Jarmark dobrot a Kuličkiáda
Spolek ÚSMĚV (Újezdský spolek měnící vzdělávání) ve 
spolupráci se Základní a mateřskou školou Victoria 
School pořádají již druhý ročník charitativní akce „Jar-
mark dobrot a Kuličkiáda“.

Za vznikem této akce byla myšlenka ukázat dětem, 
že každý nemá na začátku života stejné startovní 
podmínky. Chtěli jsme dětem dát šanci zamyslet se 

nad svou situací, naučit je empatii a zároveň udělat něco 
hezkého pro ty méně šťastné. Nebylo nutné chodit příliš 
daleko – Dětský domov v Klánovicích se přímo nabízel.
 V prvním ročníku děti doma připravily s rodiči různé 
dobroty a při zábavném odpoledni je prodávali návštěv-
níkům akce. Výtěžek byl předán paní ředitelce dětského 
domova Mgr. Daně Kuchtové. Do programu zábavného 
odpoledne se zapojili i děti z dětského domova a společně 
si hezky zahrály. Všem, dětem i dospělým, se nápad „zahrát 
si a podpořit dobrou věc“ natolik zalíbil, že jsme hned začali 
plánovat druhý ročník. Do letošního ročníku se zapojí i stu-
denti ze Střední školy hotelnictví a gastronomie Praha – Klá-
novice, kteří si pro návštěvníky akce připraví gurmánskou 
ochutnávku. Celá akce se ponese v námořnickém stylu a její 
nedílnou součástí bude „Kuličkiáda“. Když kuličkiáda, tak 
samozřejmě za účasti Mistra české republiky v kuličkách 
Ing. Zbyňka Fojtíka, který jako jediný v ČR dodnes vyrábí 
hliněné kuličky i ručně. Kuličky jsou zábavou, co ze vzpomí-

nek vyloudí úsměv na tváři našich prarodičů, u tatínků se 
probudí touha si „cvrnknout“, teenageři se vyhecují a malé 
děti třeba poprvé vyzkouší, v čem je kouzlo této hry. Přijďte 
se pobavit a pohrát si, zamlsat si, podpořit tak dobrou věc 
a ukázat dětem, že umíme pomáhat  - ony se pak k nám 
rády připojí.

KDY? -17. 5. 2016 od 14 do 18 hod
KDE? – Slavětínská 82, Klánovice

Pod čepicí aneb jak to všechno začalo? 
Už dlouho jsme měli v hlavě myšlenku 
vytvořit na naší velké zahradě něco, co 
budeme moci sami „ pěstovat“. A co se 
nejlépe hodí? No přece to, co můžeme 
sníst a spotřebovat. A to jsou bylinky. 
A také jsme se chtěli naučit šetřit naši 
planetu Zemi, která má na jaře svůj 
svátek – Den Země.
 První motivací pro nás bylo divadlo, 
kde nám dvě slepičky vysvětlily, jak to 
s tou ochranou přírody a planety vlast-
ně je. Divadlo se jmenovalo více než 
příznačně – „Pod čepicí“…
 Nu a potom jsme se dali do sbírání 
odpadků a jiných obalů, které se do-
ma vyhazují, abychom si s nimi mohli 
dále hrát a tvořit. Sešly se nám čtyři 
krabice všeho možného „ odpadu“ 
a tak jsme se bavili vymýšlením, co že 
bychom mohli společně vyrobit, aby to 
rozzářilo dlouhé chodby naší školky.
 A tak vznikaly takové věci jako „ pa-
nák Odpaďák“, stolní fotbálek, motýlci, 
Robot RUR, raketa, Sluneční soustava 
a jiné krásné výrobky. Dostatečně 
jsme se vyřádili a pobavili při společ-
ných hrách. Ekologie nás provázela 
i veselým velikonočním obdobím, kdy 
jsme zaseli semínka a pozorovali, jak 

rostlinky rostou a co ke svému růstu 
potřebují. 
 Dozvěděli jsme se, jak můžeme šet-
řit planetu Zemi a že především prvně 
musíme začít u sebe, v naší školce 
a v našich rodinách. 
 Jarní zahrada vybízela k úklidu a tak 
za použití pěkného nového nářadí 
jsme se vrhli do práce. Odměnou za 
naši snahu nám následně byly roz-
kvetlé květy keřů a čistá zahrádka.
 A protože se chceme také sami 
o něco starat, co by pro nás bylo uži-
tečné a zdravé, vytvořili jsme záhon 
a zasadili společně různé bylinky. Už 
se moc těšíme, až je budeme nosit 
našim kuchařkám a ony nám z nich 
připraví něco dobrého k obědu či 
svačině. Ale to naše bylinky musíme 
pečlivě zalévat a hezky se o ně sta-
rat.

Děkujeme MČ Praha 21 za podporu 
a získání grantu na tuto ekologickou 
akci, všichni jsme rádi, že jsme mohli 
udělat něco prospěšného pro naši 
přírodu i pro nás samotné.

Děti, kolektiv MŠ a Občanské  
sdružení při MŠ Sluníčko.
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Bývalí a současní 
učitelé a žáci Masarykovy ZŠ

Matematický klokan

Budování nového mostku pro pěší na cestě přes les ke klánovickému nádraží

V září 2014 se v Újezdě nad Lesy konaly oslavy 80. výročí otevření 
školy. S pomocí školních kronik a paní učitelek M. Podlipné, H. Jan-
čové a V. Vackové byl doplněn školní archiv fotografií učitelských 
sborů od roku 1934, včetně jmenného popisu. Tyto fotografie 
najdete na nových webových stránkách školy (www.zspolesna.cz, 
v sekci O škole/Fotogalerie učitelského sboru). Při vzpomínání na 
kolegy a učitele nám můžete pomoci doplnit chybějící jména pod 
některými fotografiemi. Pro doplnění hledáme fotografie učitel-
ských sborů z let: 1939-1946, 1948/1949, 1949/1950, 1952/1953, 
1954/1955, 1957/1958, 1959/1960, 1963/1964, 1968/1969, 
1970/1971. Přiložena je fotografie prvního učitelského sboru z ro-
ku 1934/1935.

V případě jakýchkoliv informací 
volejte prosím 602 660 684.

Ing. Eva Danielová

Starý mostek byl rozlámaný 
a pocestní zde museli překo-
návat mokrý příkop. Mostek 
vystavěli během března žáci 
Masarykovo ZŠ se školníkem 
v rámci odpoledních volno-
časových aktivit. Děti si tak 

vyzkoušely práci se dřevem, 
řezání pilou a zatloukání 
hřebíků.
 Stavba jim přinesla radost 
z dobře odvedené práce 
a pomoci druhým.

Petr Tilz

Tak jako Pythagoriáda patří Matematický klokan mezi 
oblíbené matematické soutěže. Soutěž vznikla v roce 
1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí 
Evropy. Soutěžící jsou rozděleni do šesti kategorií 
podle věku: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior 
a Student.
 Soutěží se v celé naší republice v jednom termínu. 
V letošním roce připadl na 18. března.

NEJLEPŠÍ ŘEŠITELÉ:
Kategorie Cvrček
1. - Dalibor Pirc - 82 bodů (z 90) - 3. A
2. - Ondřej Michalko - 80 bodů - 3. A
3.- 4. -  Malvína Bruothová - 79 bodů - 3. A 

Pavlína Dvořáková - 79 bodů - 3. F
5. - Ben Dědič - 78 bodů - 2. A

Kategorie Klokánek
1. - Gabriela Ottová - 120 bodů (ze 120) - 5. C
2.- 4. -  Adéla Brustmannová - 115 bodů - 5. C 

Kamila Cidlinská - 115 bodů - 5. A 
Matěj Jirsa - 115 bodů - 5. C

5. - Alena Kyselová - 112 bodů - 5. B
6.- 7. -  Antonín Eibich - 110 bodů - 5. C 

Tadeáš Hloušek - 110 bodů - 4. E

Ve všech kategoriích jsou úlohy rozděleny podle obtížnosti do tří 
skupin. Za správnou odpověď získávají žáci tři, čtyři nebo pět bo-
dů, za špatnou odpověď se jim jeden bod odečítá. Aby soutěžící 
nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů. 
V kategorii Cvrček je to 18 bodů, neboť řeší pouze 18 úloh.

Eva Hegyiová, Masarykova ZŠ
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Tradiční velikonoční charitativní jarmark aneb DĚTI DĚTEM

Dne 22. března 2016 se již po jedenácté uskutečnil 
v naší škole charitativní jarmark. Oproti létům minu-
lým se tentokrát konal ve prospěch Kapky naděje. 

Celé předvelikonoční odpoledne se neslo ve velmi příjemné 
atmosféře. Děti a učitelé školu slavnostně vyzdobili a ze 
všech tříd a chodeb vytvořili skutečný jarmark. Pro své ro-
diče, sourozence, prarodiče a všechny příchozí si připravili 
i malé občerstvení. Každý, kdo měl zájem podpořit nadační 
fond Kapky naděje, si mohl zakoupit výrobek, který zhotovi-
ly děti se svými učiteli, často za pomoci rodičů či prarodičů. 
Druhou z možností bylo uložit na konto finanční hotovost, 
prostřednictvím koupě „Dárků naděje“.
 Za tuto akci patří všem učitelům a žákům veliké poděko-
vání, neboť v letošním roce se vybralo rekordních STO TISÍC 
STO PADESÁT TŘI KORUNY. (100 153,-Kč)
 V následujícím týdnu přijela do naší školy zakladatelka 
nadačního fondu Kapka naděje Vendula Svobodová, aby 
poděkovala dětem a jejich učitelům za finanční podporu, 
které se dostalo její nadaci v podobě výtěžku z tradičního 
velikonočního jarmarku. Od dětí pak převzala nakres-
lený symbolický šek s vybranou částkou. Tato suma 
bude využita na ozdravné pobyty dětí z nejzávažnějšími 
formami onkologických onemocnění. Vendula Svobodová 
si prohlédla školu a popovídala si s dětmi na krátké bese-
dě. Velmi mile a ochotně odpovídala dětem na všechny 
otázky jak o svojí práci pro nadaci, tak o svém soukromí. 

Vyprávěla o okamžicích, kdy se dozvěděla o diagnóze své 
dcery Kláry, i o chvíli, kdy se rozhodla založit nadační fond 
Kapka naděje. Otevřené a mnohdy dojemné povídání paní 
Svobodové u dětí vzbudilo velký zájem a otázky se sypaly 
jedna za druhou. Nakonec se dětem na památku pode-
psala a slíbila, že se v příštím roce našeho jarmarku ráda 
zúčastní.

Eva Hegyiová a Radka Kohoutová, Masarykova ZŠ

V pondělí 4. 4. a 11. 4. 
zhlédli žáci II. stup-
ně v divadelním sále 

Masarykovy ZŠ swingový 
muzikál na motivy stejno-
jmenného oscarového filmu 
Někdo to rád horké. Děj se odehrává 
v Chicagu ve 30. letech 20. století. 
Komediální příběh pojednává o osu-
dech dvou muzikantů, basisty Jerryho 
a saxofonisty Joa, kteří se stanou ná-
hodnými svědky vyřizování účtů mezi 
mafií. Zachránit si život se rozhodnou 
jako Josephina a Dafne, členky dívčího 
orchestru. 
 Jedná se o společný projekt žáků, 
bývalých žáků, pedagogů a rodičů 
Gymnázia Českolipská a ZUŠ Prosek, 
kteří jsou členy OKAP a PAKO. Sklad-
by upravil a orchestr řídí Jan Věchet, 
houslová sóla hraje Mgr. Martina 
Holková, paní učitelka Masarykovy ZŠ. 

OKAP = Originální Komický 
Ansámbl Prosek
Divadelní soubor, který vznikl v roce 
2014 a zaměřuje se nejen na muzi-
kálový žánr, se inspiruje režijními pří-
stupy klasické činohry. Velký důraz je 
kladen na přirozenost hereckého i pě-

veckého projevu, Za nejdůle-
žitější hodnoty je považována 
radost diváka, nekompromis-
ně tvrdá práce a láska k divadl. 
Jeho členy je v současné době 
30 herců, zpěváků a tanečníků 

, od předškoláků po dospělé. Takto 
široké věkové rozmezí umožňuje 
ztvárnění široké škály rolí a zároveň 
vytváří příznivé klima pro umělecký 
rozvoj mladých talentů.

PAKO = Prosecký Aktuálně 
Komorní Orchestr 
Orchestr má v současné době okolo 
25 hráčů, jejichž počet se odvíjí od 
požadavků partitury. Velkou před-
ností tělesa je jeho žánrová všestran-
nost umožněná širokou paletou 
obsazených nástrojů. Jádrem celého 
orchestru jsou zkušení profesioná-
lové a učitelé uměleckých škol, kteří 
trpělivě napomáhají talentovaným 
mladým hudebníkům získávat nové 
zkušenosti. Hlavním cílem je vycho-
vávat další generace muzikantů pro 
orchestrální praxi.

(zdroj: http://www.okap-pako.jecool.
net/onas/o-nas/)

OS Maminy z újezdské roviny dě-
kují žákům IV. C Masarykovy ZŠ 
a paní učitelce Janě Synkové za 
obrázky čarodějnic, které se staly 
hlavním motivem letošních di-
plomů za originální kostýmy pro 
Miss Čarodějnice a za výtvarnou 
soutěž Čáry máry. Za grafický ná-
vrh a tisk děkujeme panu Zdeňku 
Šidákovi a tiskárně BETIS.

Swingový muzikál Někdo to rád horké
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Matematická soutěž Pangea

Turnaj v badmintonu

Plavecko-běžecký pohár pražských škol

Velký úspěch našich žáků na celore-
publikové matematické soutěži Pangea! 
Žák Tomáš Přinda ze IV. D skončil na 2. 
místě v krajském kole a postoupil do 
celostátního finále (byl na 14. místě z 6 
605 účastníků v ČR ). Žákyně Gabriela Ottová z V. C skon-
čila v krajském kole na 3. místě (z 6 785 účastnic v rámci 
celé ČR byla na 70. místě).

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy a rodičům. Poděko-
vání patří i třídním učitelkám - Mgr. Ivetě 
Pěkné (IV. D), Mgr. Evě Lukešové (V. C) 
a Mgr. Boženě Křemenové za vedení 

skupiny žáků Hlavičky. Držíme palce do finále, které bude 6. 
května v Praze. Více informací o soutěži a úlohy pro zvídavé 
najdete na www.pangea-edu.cz.

V pátek 1. dubna se 32 žáků naší školy 
zúčastnilo Plavecko-běžeckého poháru 
pražských škol, letos již pátého kola jarní 

části 15. ročníku. Plaveckou část si děti odplavaly 
v krásném prostředí plaveckého areálu Na Šutce 
v Praze 8, v běžeckém závodě pak zdolávaly lesní 
cesty Čimického háje. Stejně jako v předchozích 
kolech se na startovní čáru postavilo téměř 250 
závodníků a závodnic v šesti kategoriích. Přes 
chladné a deštivé počasí všichni zdárně proběhli 
cílovou páskou, kde na ně čekalo malé občer-
stvení a tradiční pamětní přívěsek s logem MČ 
Praha 8. Ti nejlepší pak obdrželi medaile a sklidili 
obrovský potlesk na stupních vítězů. 
 Přestože se nám v tomto kole poprvé nepo-
dařilo dosáhnout na medailové pozice, získali 
jsme 4., 5. a 6. místo v nejvíce obsazené  kategorii 
chlapci VI. - VII. třída (Filip Goldman VII. A, Petr 
Rathouský VI. C a Martin Vrba VI. C) a v první 
bodované desítce skončily i Majda Malátová V. 
C a Anička Vosecká IV. A v kategorii dívky IV. - V. 
třída. V celkovém pořadí za všechna kola se stále 
drží na 2. místě Filip Goldman. Další kolo se usku-
teční 29. 4. v Praze 4. Vzhledem k nadšení všech 
účastníků doufáme, že v tomto kole opět dosáh-
neme na stupně vítězů.

Radka Kohoutová a Anička Kousalová, 
Masarykova ZŠ

15. 3. se konalo na ZŠ Klánovice obvodní kolo v badmintonu. 
Turnaj probíhal v rámci dvouher děvčat, chlapců a smíšených 
čtyřher.

Soutěžily týmy ZŠ Klánovice, Masarykovy ZŠ Újezd nad Lesy, 
Gymnázia Chodovická Horní Počernice a Fakultní ZŠ Horní 
Počernice. Po urputném boji získala stejný počet bodů naše 
škola a Gymnázium Horní Počernice. Protože naši repre-
zentanti prohráli vzájemný zápas, skončila naše škola za 3. 
místě.
 
Žákům 8. a 9. tříd - Anně Pátkové, Markétě a Kláře Soustruž-
níkovým, Danielu Andršovi, Martinu Entlicherovi a Vojtěchovi 
Černému - děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Anna Kousalová, Masarykova ZŠ
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Pythagoriáda
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Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. 
Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol 
a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají 
zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem 
o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této sou-
těže vycházejí ze znalostí matematiky 
odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých 
gymnázií, zúčastnit se této soutěže 
může každý žák příslušného ročníku 
- není tedy nutné být matematickým 
talentem.
 Příklady rozvíjí mj. prostorovou 
představivost či logické uvažování. 
Soutěž má dvě kola školní a okresní. 
Informace o konání okresního kola 

zjistíte u příslušného krajského garanta. Při této soutěži se 
nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky.

Umístění žáků MZŠ v okresním kole 
matematické soutěže PYTHAGORIÁDA

1.-4. místo : Jakub Šmatlák  V. C
5.-23. místo:  Kamila Cidlinská V. A 

Matěj Jirsa V. C 
Gabriela Ottová V. C

24.-37. místo: Adéla Brustmannová V. C
49.-58. místo: Magdalena Malátová V. C
Celková účast: 82 soutěžících

Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům
A. Sochůrková, ředitelka MZŠ

Vinný bar Dobrý ročník
si vás dovoluje touto cestou pozvat na řízené degustace vín ročníku 2015 ve dnech:

Vinařství Kadrnka – čtvrtek – 5. 5. 2016 
Vinařsví Kern – čtvrtek – 19. 5. 2016 
Vinařství Mlýnek – čtvrtek – 2. 6. 2016 
Vinařství Volařík – čtvrtek – 16. 6. 2016 
Průřezová degustace – středa – 29. 6. 2016

Všechny degustace začínají od 19.00 hodin. 
Všichni výše uvedení vinaři jsou z vinařské 
oblasti Mikulov.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné 
zajistit si rezervaci na e-mailu sandras@volny.
cz nebo na telefonu 774 350 852. Součástí 
degustace je občerstvení. 

KDE NÁS NAJDETE? 
V ulici Oplanská 2614, vedle PennyMarketu.

Rádi vás přivítáme nejen v těchto dnech.

Informativní schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků se uskuteční ve 
středu 11. 5. 2016 od 16.30 hodin 
v prostoru školní jídelny budovy I. 
stupně Masarykovy ZŠ. Rodičům bu-
dou představeny paní učitelky, které 
seznámí rodiče se svými požadavky 
a zahájením školního roku.

 K zápisu se dostavilo celkem 197 
předškoláků, z toho rodiče 20 dětí 
požádali o odklad školní docházky, 
někteří rodiče odklad zvažují a jsou 
objednáni do SPC.

Mgr. Vladana Vacková, zástupkyně 
pro I. stupeň Masarykovy ZŠ

INZERCE



KULTURA

Takové byly naše první myšlenky 
při přípravách onoho velkého 
dne. A od té doby, až do začát-
ku plesu, jsme všichni pracovali 

na jeho přípravě. Lístky šly rychle na 
dračku a my se zároveň těšili, zároveň 
obávali, jestli takovou výzvu zvládne-
me.
 Program byl opravdu bohatý, jako 
program každého správného plesu. Ak-
ce byla zahájena proslovem střediskové 
vedoucí, po němž následovalo předtan-
čení, které secvičila družinka světlušek. 
A potom už se hlavně tančilo, nechyběly 
tance latinsko-americké ani standardní 
. Atmosféra po celou dobu plesu byla 
báječná, parket snad kromě přestávek 
nebyl nikdy prázdný a k tanci nám hrála 
skvělá kapela Bosáci.
 O přestávkách si hosté mohli pro-
hlédnout kroniky, fotky z akcí nebo 
tabla jednotlivých družin. Ke konci se 
promítalo video z tábora z roku 2004. 
A úplným závěrem proběhlo losování 

tomboly. Cen bylo opravdu požehnaně 
a mohli jste si domů odnést kupříkladu 
domácí bábovku, sekeru nebo stan. 
 Velký dík patří celému realizačnímu 
týmu – Veronice Bulířové, Janu Jacko-
vi, Adéle Škvorové, Anně Sedláčkové, 
Barboře Radové, Mariánce Jindřichové 
a všem roverům, dále děkujeme part-
nerům plesu: Městské části Praha 21 
a Restauraci Stodola; a našim spon-
zorům: paní Prošková „Mandl, praní, 
žehlení Sibřina“, pan Rada „Balírna 
a knihárna Letňany“, slečna Šebíková 
z obchodu „Romantika - kreativní svět“ 
a paní Jelínková z firmy „Konzult Praha 
s.r.o.“
 Za celé středisko Douglaska děkuji 
všem, kteří se plesu zúčastnili a podíleli 
se na tak skvělém večeru. Přiznám se, 
že jsme takový úspěch ani neočekávali 
a pravděpodobně nás motivuje brzy si 
takovou akci zopakovat. 

Anna Sedláčková, Kvítko

Výroční skautský ples 

X. Újezdská akademie volného času
(5. 9. 2016 – 19. 12. 2016) 

Dne 9. 4. 2016 se v újezdském polyfunkčním domě uskutečnil historicky první skautský 
ples. Bylo tomu tak hlavně proto, že letos uplynulo právě 25 let od doby, kdy se v Újezdě 
začali scházet první kluci a holky a začali tím slibné dějiny místního skautování. A jak 
jinak to oslavit spolu i s veřejností a bývalými členy než podobnou kulturní akcí. 

Pan dr. Zdeněk Bednář měl neod-
kladný důvod k tomu, aby 18. dubna 
odložit svou přednášku o Pařížské 
Šestce. Místo ní se uskutečnilo 
povídání dr. Pavla Taussiga o filmu 
Nebeští jezdci; vynechaná Pařížská 
šestka byla přeložena na 25. dubna. 
2. května přijde ke slovu dr. Taussig 
a Slavnosti sněženek; 9. května dr. 
Bednář a jeho mimořádné téma: 
Proč lidé potřebují hudbu a jak hud-
ba vzniká. 
 A teď změna k nejlepšímu – 16. 
května nám dr. Pavel Taussig, při-
pravil jako bonus jedno  povídání 
navíc: téma je ale dosud tajné, pan 
doktor vybírá, čím nás překvapit. 
Celý IX. cyklus Újezdské akademie 
2016 zakončí 23. května dr. Bednář 
povídáním a samozřejmě i hudbou, 
na téma – Evropská hudba má ráda 
zvukomalbu už od renesance.

Petr Mach

Milostné příběhy řecko-římské my-
tologie v umění. Lektorka dr. Jana 
Jebavá (již 5x)
I. - 5.9. - Zeus a jeho nevěry; II. - 12.9. 
- Orfeus a Eurydika: láska největšího 
pěvce; III. - 19.9. - Afroditin šarm; IV. - 
26.9. - Perseus a krásná Andromeda; 
V. - 3.10. - Théseus a Ariadna: přemo-
žitel Mínotaura; VI. - 10.10. - Paridův 
soud; VII. - 17.10. - Odysseus a Péne-
lopé: věrná láska; VIII. - 24.10. - Hérak-
lés a Déianeira.

Kůže z pohledu celostní medicíny.  
Péče o pleť, možnosti korektivní 
a estetické dermatologie, nejčas-
tější onemocnění a jejich léčba. 
Lektorka MUDr. Ivona Kosová 
I. - 31.10. -  Kůže - náš největší orgán, 
funkce a co všechno ovlivňuje naší  
pokožku; II. - 7.11. - Nejčastější kožní 
projevy na kůži a častá kožní onemoc-
nění. Jak je rozpoznat, prevence, do-

mácí péče a léčení. Konkrétní  nemoci  
nebo projevy mohou být vybrány na 
základě zájmu při první přednášce; 
III. - 14.11. - Obličejové kožní onemoc-
nění, prevence,  péče o pleť, možnosti 
estetické dermatologie; VI. - 21.11. 
- Pokožka a sluníčko, ochrana, kožní 
pigmentové projevy – prevence. Mož-
nost konzultace konkrétních projevů; 
V. - 28.11. - Kůže z pohledu celostní 
medicíny, vhodné stravování, detoxi-
kace; VI. - 5.12. - Vlasy a nehty, častá 
onemocnění, péče a prevence; VII. 
- 12.12. - Alergie a chronické ekzémy, 
příznaky, léčení  a prevence; VIII. - 
19.12. - Co pokožce prospívá, přírodní 
péče, vhodné kosmetické úpravy, kou-
pele,  jak doplnit minerály do těla.

Těšíme se na Vaši přízeň a na pokra-
čování s Vámi – Akademiky do jubilejní 
X sezony.

Za KVA – Petr Mach 

Dokončení 
IX. Akademie
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VÝSTAVA
KLÁRA STODOLOVÁ: KLÁNOVICKÝ 
LES Z ÚVALSKÉ STRANY. Vernisáž se 
koná 3. 5. od 18:00. Výstava potrvá do 
konce května.

KINO 
4. 5. středa, 20:00
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY - Jak se zbavit 
nevěsty se v nové české komedii bude 
ptát rozvedená cukrářka Lenka Vla-
sáková a její temperamentní filmová 
matka Jana Švandová.

KONCERT 
7. 5. sobota, 19:00

SETKÁNÍ S… JIŘÍM SUCHÝM, JITKOU 
MOLAVCOVOU A JIŘÍM SVOBODOU 
- Několik měsíců před jeho pětaosm-
desátými narozeninami můžete vidět 
a slyšet legendu divadelních prken 
Jiřího Suchého a jeho blízké divadelní 
spoluaktéry.

KINO PRO DĚTI   
8. 5. neděle, 16:00
BELLA A SEBASTIÁN: DOBRODRUŽ-
STVÍ POKRAČUJE - Pokračování 
příběhu chlapce a jeho psa. Fr/2015/
dobrodružný, rodinný/97 min

KINO 
25. 5. středa, 20:00
TEORIE TYGRA - Komedie o muži, 
který si v šedesáti vzpomene, že 
míval sny i vlastní vůli a že chce 
zpátky vládu nad svým živo-

tem. ČR/2016/road movie, komedie, 
drama/101 min.

KINO PRO DĚTI   
29. 5. neděle, 16:00 
ANGRY BIRDS VE FILMU - Oblíbené 
postavičky z počítačové hry na plát-
nech kin. USA/2016/animovaný/v čes-
kém znění

KONCERT 
30. 5. pondělí, 19:30
CHANTAL POULLAIN: ŠANSONY 
- Nechte se okouzlit francouzskými 
šansony a sexy hlubokým hlasem Ch. 
Poullain.

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

Upozornění: vzhledem k obsazenosti sálu v Po-
lyfunkčním domě se datum vernisáže Pamatuj 
si své jméno a charitativní koncert přesouvá 
na středu 25. 5. 2016. Výstava potrvá do 11. 6. 
2016, následovat bude výstava Výška, nebo 

vížka aneb Vyjmenovaná slova hrou, kterou 
připravily paní učitelky s dětmi ze 3. tříd. Více 

informací bude zveřejněno na www.zspolesna.
cz a červnovém Újezdském zpravodaji.

Ing. Eva Danielová, Újezdské muzeum

 

 

PROGRAM květen 2016

KULTURA
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PRODÁVEJTE S NÁMI

Ing. Petr Sýkora, jednatel

Bydlím tady sVámi, dobře se
orientuji v místní situaci a proto
Vámmohu kvalifikovaně poradit.

REALiTNí MAkLéř PRO TuTO OBLAsT

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

Ráda zprostředkuji prodej, nebo pronájemVaší nemovitosti

PomohuVám určit optimální prodejní cenu, zpracuji odhad
k dědickému i jinému řízení, to vše pomocí srovnávací tržní
analýzy

Zajistím proVás odbornou pomoc při přípravě a nafocení Vaší
nemovitosti tak, aby se co nejlépe prodala

Jsem ochotná kdykoliv Vám na nezávazné schůzce zodpově-
dět případné dotazy, které se týkají realitních služeb

Nabízím doporučitelskou odměnu 10% z každého uskutečně-
ného obchodu

Pro své dva klienty hledám v Újezdě, nebo blízkém
okolí, stavební pozemky cca 500m2 a druhý o velikosti
do cca 1000m2, může být i se stavbou k rekonstrukci.
Oboje velmi spěchá – Děkuji za jakékoliv upozornění !

Prodej a pronájem nemovitostí
Financování nákupu nemovitostí
Výkup nemovitostí
Technicko ekonomická správa budov
Odborné posouzení tržní ceny
nemovitosti

Prodávejte s námi
jako realitní makléř / makléřka.

I vaši nemovitost prodáme.Tady a teď.
Za nejlepší cenu, v nejkratší době.
Bezpečně a s maximálním nasazením.
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
10 transakcí denně - náš tým ve vašich službách.
25 let na trhu, nejsilnější v regionu.

Alter Ego spol. s r.o.
Oplanská 2614 – obchodní centrum
BLATOV
190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy

tel. 725 293 655
alterego@century21.cz
www.alteregocz.cz
www.alterego.century21.cz

inzerce_a4:Sestava 1 15.3.2016 15:44 Stránka 4



ODBOR SOCIÁLNÍ - STÁTNÍ SPRÁVA

Pro každého bude „bezbariérové“ znamenat něco jiného

Proč se objekty z hlediska přístup-
nosti mapují?
Mapují se zejména proto, aby se lidé, 
kteří mají omezenu schopnost pohy-
bu, třeba i krátkodobě, mohli dobrat 
kvalitních informací o přístupnosti 
objektů, které potřebují navštívit. 
Bezbariérovost totiž není tak docela 
uchopitelný termín. Pro každého bude 
„bezbariérové“ něco jiného, jinak se na 
přístupnost budou dívat lidé na vozíku, 
jinak senioři nebo naopak rodiče 
s dětmi v kočárcích. I samotní vozíčkáři 
vnímají přístupnost různě, v závislosti 
na druhu a míře tělesného postižení, 
v souvislosti s kompenzačními pomůc-
kami, které používají. Mapujeme bari-
éry a vytváříme uživatelské informace 
o přístupnosti konkrétních objektů 
tak, aby mohli případní návštěvníci na 
základě profesionálně zpracovaných 
dat rozhodnout, do jaké míry je pro ně 
osobně objekt přístupný, případně jak 
se na jeho návštěvu připravit.

Jak mapování probíhá?
Profesionální mapování začíná terén-
ním šetřením. Bez osobní návštěvy 
objektu to nejde. Naši odborníci 
tedy navštíví budovu a zmapují, tedy 
změří, všechny potřebné údaje. Je 
těžké všechny vyjmenovávat, jen na 
bezbariérové či upravené toaletě 
se zjišťuje a měří bezmála 50 údajů. 
Získané údaje se následně zpracová-
vají, a to dvěma způsoby. Jednak se 
editují uživatelské texty, do kterých se 
zaznamenávají pro přístupnost zásad-
ní údaje, zvláště pak problematické 
části objektu. Přeje-li si to zadavatel, 
vypracovává tým Pražské organizace 
vozíčkářů ještě návrhy úprav tak, aby 
se přístupnost nejen mapovala, ale 
také zlepšovala. Leckdy je k nápravě 
třeba jen malý zásah, někdy je zase 
přístupnost těžko řešitelná, například 
u památkově chráněných objektů. 
Návrhy úprav, jako nadstavbu ma-

pování, může POV nabídnout hlavně 
díky tomu, že v týmu programu Přes 
bariéry pracují stavařka a architekt. 

Jak se veřejnost dozví o bariérách 
v objektech?
Otázky zveřejňování informací je 
skutečně na místě. Ne všechny údaje 
o objektech, které jsme v minulosti 
mapovali, se k veřejnosti dostaly. Pro-
to jsme se před lety rozhodli vytvořit 
specializované webové stránky www.
presbariery.cz, kde výstupy mapová-
ní shromažďujeme. V současnosti je to 
s více jak třemi tisícovkami zmapova-
ných objektů největší databáze profe-
sionálně mapovaných objektů u nás. 
Kromě údajů o objektech samotných, 
které jsou tříděny podle své funkce, 
zde naleznete i aktuality z dění, které 
se problematiky architektonických 
bariér týkají, informace o koncepční 
práci, platné legislativě a mnohém 
dalším. Jsme však velmi rádi, že se zvy-
šuje počet zadavatelů mapování, které 
si jeho výstupy nenechávají v šuplíku. 
Těší nás, že důležité informace o pří-
stupnosti veřejnosti sloužících objektů 
se objevují i na stánkách konkrétních 
městských částí, ačkoliv jich zatím 
není mnoho. Potěšilo nás, že Praha 21 
velmi rychle vypracovala systém, který 
umožnil zobrazit informace na jejích 
webových stránkách. Každý návštěv-
ník Prahy 21 totiž bude prvotně hledat 
důležité informace právě na nich. 

Vaši pracovníci mapují objekty na 
mnoha místech ČR, teď zejména 
na území hl. m. Prahy.  Je naše MČ 
něčím odlišná a jak se Vám tady 
pracovalo?
Mapování je svou podstatou stejné na 
všech místech. Výrazně se ale liší at-
mosféra, ve které pracujeme, a vstříc-
nost, se kterou se setkáváme. S radostí 
mohu potvrdit, že z tohoto pohledu 
byla MČ Praha 21 jednou z velmi 

příjemných městských částí. Pracovníci 
úřadu nám velmi pomohli předjedná-
ním kontaktů, v některých případech 
s maximálním nasazením sil a šarmu. 

Projekt Mapování přístupnosti 
objektů na MČ Praha 21 pokračuje 
i v letošním roce. Takže se znovu 
uvidíme při spolupráci?
Jsme moc rádi, že Praha 21 využila 
grantové výzvy Hlavního města Prahy 
a pokračuje v mapování i nadále. Těší 
nás i fakt, že se díky dalším údajům 
bude rozšiřovat databáze na webo-
vých stránkách vaší městské části. 
To co nás ale hřeje nejvíce, je fakt, že 
k mapování „21“ přistupuje s opravdo-
vým zájmem a ne jen z povinnosti. Na 
mapování u vás se s kolegy už těšíme.
 Děkuji paní Frankové za rozhovor 
a také se těším na další spolupráci.

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí 
Odboru sociálních věcí

Rozhovor: Mgr. Jaroslava Franková

V loňském roce byl na území MČ Praha 21 zahájen projekt Ma-
pování objektů z hlediska přístupnosti. Vedoucí odboru sociálních 
věcí, Bc. Radka Lipanovičová, si povídala s Mgr. Jaroslavou Franko-
vou, předsedkyní Pražské organizace vozíčkářů. Tato organizace se 
významně podílela na vzniku Metodiky kategorizace přístupnosti 
objektů z hlediska vozíčkářů a lidí s omezenou pohyblivostí. Jejich 
pracovníci u nás v Újezdu nad Lesy mapovali.

INZERCE
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Informace ze zasedání rady

SAMOSPRÁVA

Rada na svých zasedáních 
29. března a 12. dubna 
projednávala celkem 38 bodů.
Schválila realizaci přezkumu hos-
podaření městské části pro rok 
2016 odborem magistrátu hl. města 
Prahy. Městská část si může sama 
zvolit, zda bude přezkum realizovat 
ve spolupráci s Magistrátem zdarma 
a nebo ve spolupráci s komerčním 
dodavatelem. V tomto bodě nesou-
hlasila s návrhem tajemníka a zvolila 
nenákladovou variantu. Dále schvá-
lila řadu rozpočtových změn, z nichž 
nejdůležitější byla vratka provoz-
ního příspěvku na provoz základní 
školy v roce 2015 ve výši přesahující 
1200 tis. Kč. Rovněž nevyčerpaný 
byl příspěvek na provoz Školního 
poradenského pracoviště ve výši 200 
tis. Kč, který byl navrácen do roz-
počtu úřadu a bude v letošním roce 
účelově využit opětovně v rozpočtu 
školy. Provozní příspěvky byly také 
navráceny v případě školky I. MŠ 
Čentické (155 tis. Kč) a MŠ Sluníčko 
(435 tis. Kč). 
 Rada odsouhlasila využití částí ně-
kolika pozemků k provedení stavby 
Besip v ulici Staroklánovická. Jedná 
se o úpravu bezbariérovosti přecho-
du před Úřadem ke škole I. stupně, 
dále úpravu křižovatky Starokláno-
vická x Hulická a vybudování „vjez-
dové brány“ do obce (dělící ostrůvek 
v šířce 2 m) v ulici
 Staroklánovická mezi ulicemi 
Čentická a Hrádkova. Součástí vjez-
dové brány bude i nový přechod pro 
chodce. V rámci akce bude také roz-
šířen stávající chodník a vybudován 
přechod pro chodce přes ulici Čentic-
ká . Tento chodník bude fungovat 
jako společný prostor pro chodce 
a cyklisty a bude navazovat na při-
pravovanou cyklostezku podél ulice  
Staroklánovická směrem k nádraží. 
Tento projekt navazuje na  dopravní 
generel a cyklogenerel zpracovaný 
v minulém volebním období.
 Ze zápisu Dopravní komise 
vyplynuly dvě podstatné informace 
pro naše občany - během letošního 
roku bude rekonstruován mostek 
na hlavní komunikaci v katastrální 
části Úval. Silnice na Kolín bude zcela 
uzavřena a vedena po objízdných 
trasách. Očekáváme kvůli zmenšené 
průjezdnosti ponížení počtu automo-
bilů pojíždějících naší městkou částí. 

Tuto situaci bychom chtěli využít 
k dovybudování kanalizace na konci 
Újezda nad Lesy - mezi autobuso-
vou smyčkou a koncem Újezda, kde 
z důvodu chybějící objízdné trasy 
a velkého provozu na hlavní komu-
nikaci nebylo možné tuto výstavbu 
doposud realizovat.
 Druhou informací z Dopravní 
komise je  zahájení územního řízení 
k rekonstrukci ulice Staroklánovic-
ké směrem k nádraží. Tato ulice je 
ve správě TSK (Technická správa 
komunikací Praha) a zadavatelem 
dokumentace je společnost Zavos. 
Smutné je, že tento projekt nebyl 
veřejnosti doposud představen 
a občané, kterých se tento projekt 
dotkne, se s ním setkají až v rámci 
územního řízení, ve kterém je již ja-
kákoliv změna dokumentace obtížná. 
Tuto situaci bude nutné v budouc-
nosti změnit a obdobné projekty 
s veřejností projednávat na samém 
počátku.
 Rada schválila své Programové 
prohlášení vycházející z koaliční 
smlouvy a zadala úkol rozpracovat 
programové prohlášení na konkrét-
ní projekty pro zařazení do akčních 
plánů pro roky 2017-2018.
 Dále schválila podání žádosti 
o dotaci na zpracování tzv. Místních 
akčních plánů - zpracování plánů na 
rozvoj školství, které budou v řadě 
budoucích dotací nutnou podmínkou 
pro možnost o tyto dotace z evrop-
ských fondů se ucházet. 
 Radní přijali Plán zlepšování místní 
Agendy, který obsahuje celkem 18 
konkrétních projektů, které městská 
část v letošním roce bude realizovat. 
Mezi ně např. patří zavedení meto-
dy kvality ve veřejné správě (CAF), 
vyhodnocení indikátorů strategic-
kého plánu udržitelného rozvoje či 
realizace kampaní Týden zdraví, Den 
mobility nebo Den Země. 
 Rada vzala na vědomí informaci 
o přidělené účelové dotaci na vý-
stavbu skautské klubovny a rozhodla 
o výstavbě klubovny ve variantě 
s umístěním Městské policie. Boura-
cí práce včetně terénních úprav by 
měly být zahájeny v létě, samotná 
výstavba pak na přelomu září a října. 
Kolaudace by měla proběhnout v po-
lovině příštího roku.
 Rada také rozhodla o zveřejňo-
vání příloh přijatých usnesení na 

webových stránkách úřadu a to 
v podobě, kterou umožňující platné 
zákony o ochraně osobních údajů. 
Dokumenty budou nejprve ano-
nymizovány a zveřejňovány s při-
jatým usnesením.  Anonymizování 
bude zahájeno od tohoto měsíce, 
povinnost zveřejňovat tyto doku-
menty má úřad od začátku září, do 
kdy musí technicky zajistit způsob 
zveřejňování příloh na webových 
stránkách úřadu. Úřad musí radě 
předložit ke schválení směrnici, 
která tento proces popíše.  Rada 
rozhodla o zpřístupnění řady agend 
a dokumentů zastupitelům, pově-
řila úřad zajistit zveřejnění všech 
dokumentů k rozpočtu včetně všech 
rozpočtových změn, přehledy majet-
ku včetně vyřazovaného, dokumen-
ty Finančního a Kontrolního výboru, 
dokumenty všech komisí a veškeré 
interní předpisy, směrnice a nařízení 
starosty i tajemníka, kterými se úřad 
při výkonu své činnosti řídí. Zastu-
pitelům budou tyto dokumenty 
přístupné pomocí tabletů, které byly 
v rámci projektu eÚjezd zastupite-
lům pořízeny pro zvyšování transpa-
rentnosti úřadu i zlepšování komu-
nikace mezi úřadem a zastupiteli. 
Podklady na zasedání zastupitelstva 
nyní budou zastupitelé dostávat 
elektronicky, úřad ušetří provozní 
náklady spojené s tiskem i rozvozem 
materiálů zastupitelům.

Pavel Roušar, místostarosta

Po uzávěrce - Informace 
ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva se konalo 
25. dubna. Bylo dlouhé a bouřlivé. 
Kontroverzi mezi zastupiteli koalice 
a opozice vyvolal návrh rady, ne-
přidělit spolku OKO žádné finanční 
prostředky. Zastupitelé tomuto do-
poručení vyhověli, přes doporučení 
grantové komise a granty spolku 
OKO neschválili. Tomuto tématu je 
věnován rámeček na straně 4 .
 Opozice neprosadila na pořad 
schůze žádný ze svých bodů. Inter-
pelací se aktivně účastnili i zastu-
pitelé koalice, takže řada otázek 
nebyla na zasedání zodpovězena 
a bude zpracována písemně.
 Přehled a výše přidělených gran-
tů naleznete na straně 21.
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DRUHANICKÁ SNAD 
JIŽ NAPOSLEDY…..

Rád bych reagoval na „mlžící in-
formace paní Ing. Kučerové“. 
Varianta objízdné trasy přes 

Ochozskou a Druhanickou byla uva-
žována pouze pro osobní dopravu, 
tak jak bylo popsáno v Újezdském 
zpravodaji 5/2015 a ani na jednáních 
Dopravní komise se nezvažovala tran-
zitní doprava. Varianta nebyla jediná, 
projednávala se možnost objízdné tra-
sy přes Koloděje a také se zvažovala 

trasa kolem školy, která ale byla hned 
na počátku zavržena.
 Zakázka pro opravu Druhanické 
neměla nic společného s dokumentací 
na kterou je vydáno stavební povolení. 
Jednalo se o rychlou opravu vzhledem 
k pokračování stavby kanalizace na 
hlavní.
 Zajímavé je, že na mapě, která zná-
zorňuje stav využití území hl. m. Prahy 
okolo roku 1842 je již jednoznačně 
definován pozemek (pod číslem 709) 
vymezující dnešní Druhanickou.

 Domnívám se, že projekt (na 
který je vydáno stavební povolení 
s výstavbou komunikace i přileh-
lého chodníku) musí mít vyřešeny 
majetkoprávní vztahy, to zname-
ná, že v případech pozemků, kdy 
investor není jejich vlastníkem, je 
právo stavět na těchto pozemcích 
ošetřeno např. smluvně či výku-
pem pozemků.

Ing. Roman Březina  
bývalý vedoucí OŽPD

SLOVO DĚLÁ MUŽE II.

Pokud čte čtenář pozorně sloupky 
zastupitelů v ÚZ/4/16, může mít 
jasno o tom, který má odvahu 

stát si za svým názorem.
 P. Jeníček např. tvrdí, že povídání 
u piva není slib. Přesto tento slib (ne-
podpořit nic, kde bude Slezák, Čechova 
a Juřenová) veřejně odvolal. Jestli má 
tedy p. Jeníček slib, který učinil např. 
i před svědky o přestávce ZMČ za poví-
dání u piva, prosím, ale ti, před kterými 
jej pronesl, měli za to, že jej pronáší 
střízlivý. Který z dalších slibů odvolá se 
slovy „to bylo jen povídání u piva“?

 „Nejlepší cestou vpřed je opustit 
hašteření a věnovat se práci,“ napsal 
p. Roušar. Škoda, že se tím neřídil, 
když byl v opozici a ze zastupitelů se 
nejvíce hašteřil.
 Pochválit ale musím p. Hartmana 
za ostrou kritiku do vlastních řad, 
kterou pranýřuje nečinnost bývalého 
vedení radnice v minulém volebním 
období, týkající se nezájmu o vzhled 
Klánovického nádraží z újezdské 
strany.
 To chce odvahu a je dobře, že ji 
našel. Poukazuje na nečinnost býva-
lého starosty Roušara i místostarostů 

Slezáka, Čechové a píše, že „újezdská 
strana je spíš vizitkou živelnosti, nezáj-
mu a němým voláním po změnách ve 
správě věcí veřejných“, a žádá „změnu 
kvality a úrovně činnosti úřadu v Praze 
21“, což považuje za hlavní úkol zastu-
pitelů v příštích měsících. Chtělo by se 
zvolat „Zlatá slova“.
 Jen nevím, jak chce této změny 
dosáhnout s lidmi, kteří tuto situaci 
zavinili a svou každodenní činnos-
tí – nečinností prokazují právě to, co 
pranýřuje. Tedy živelnost a naprostý 
nezájem.

J.Lameš

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté 
dotazy kam volat když ...? 

(nesvítí lampa veřejného osvětlení, 
neteče voda nebo „nejde“ elektři-
na) jsme si dovolili sepsat seznam 
nejdůležitějších telefonních čísel 
s instrukcemi, které jednotlivým 
správcům dané sítě ulehčí identi-
fikaci problému a jeho následné 
odstranění.

Havárie veřejného osvětlení – 
800 101 109
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  popř. číslo stožáru veřejného  

osvětlení
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte

Havárie dodávek vody 
a kanalizace – 840 111 112

V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Havárie dodávek plynu – 1239
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a pří-

jmení a číslo telefonu, 
ze kterého voláte

Vezměte prosím na 
vědomí, že pracovníci 
distribuce odstraňují 
pouze poruchy v sítích 
distributora. Poruchy ve 
vnitřní instalaci řeší sou-
kromé instalatérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte

Havárie dodávek tepla –
266 751 111
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo

  uveďte své jméno a pří-
jmení a číslo telefonu, ze 

kterého voláte

Vezměte prosím 
na vědomí, že 
pracovníci distri-
buce odstraňují 
pouze poruchy 

v sítích distributora. 
Poruchy ve vnitřní 

instalaci řeší soukro-
mé instalatérské firmy.

Hlášení havárií na inženýrských sítích
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ
V minulém ÚZ radní Jeníček dumal, kde beru právo 
soudit lidi v koalici. Měl bych se prý nad sebou zamyslet, 
neboť jsem před lety též pomáhal odstavit vítěze voleb 
od vládnutí a měl pevnou páteř.
 Nemyslím, že soudím. Nejsem arbitr, tresty neudělu-
ji. Soudit budou až voliči. Říkám svůj názor a upozorňuji 
na nešvary, které u žlabu stmelují (např. nelegální Do-
hoda o provedení práce p. Jeníčka za řízení ÚZ). A kde 
beru právo „soudit“? Přesně tam, kde ho bral on, když 
ještě nebyl v koalici a psal kritiku i na své současné ko-
aliční parťáky. Na ty se kdysi na ZMČ obořil i zvýšeným 
hlasem, gestikulací.
 Ale zamyslel jsem se nad sebou. Před lety jsem šel do 
voleb v duchu celostátní kampaně VV s cílem odstavit 
dinosaura A. Vlásenkovou (ODS). Otevřeně jsem ve vo-
lebních materiálech psal i o záměru snížit 2/3 zastoupe-
ní ODS v ZMČ. I povedlo se. ODS sice volby vyhrála, ale 
skončila v opozici. Čas voleb ale není puč. Soudím, že je 
děsivé, když p. Jeníček, který mimochodem po volbách 
2014 na ZMČ podpořil ANO do RMČ, toto nerozlišuje.
 Navíc. V audio záznamu ze ZMČ/2/2010 lze najít, že 
jsem byl jediný radní, který ODS odpověděl kladně na 
její zájem pracovat pro Újezd v komisích RMČ a marně 
jsem na jednání RMČ v tomto duchu dával i návrhy. 
Tedy pomáhal jsem zapojit, ne odstavit.
 A moje pevná páteř? Z VV jsem odešel, až když se 
rozhodly nejít do voleb 2014. Možná by ale p. Jeníček 
mohl napsat, proč krátce před volbami odešel z ODS, 
převlékl kabát a vstoupil do Svobodných. ODS přece do 
voleb šla?

Dobrý den všem obyvatelům Újezda. Blíží se termín, kdy může 
každý zastupitel napsat svůj sloupek. Měsíc utekl jako voda. Začal 
jsem pracovat na novém čísle ÚZ. V minulém čísle byl rekordní 
zájem o inzerci a tak ekonomické výsledky minulého čísla byly za-
tím nejlepší od té doby, kdy provizorně zpravodaj vedu. Městská 
část dále ÚZ dotuje, prostor časopisu je využit jak pro informace 
z úřadu MČ, tak pro názory místních politiků ale je místo i pro 
prezentaci spolků, školy, seniorů, sportu a pro další zprávy ze ži-
vota Újezda. Věřím, že i obsah je důvodem pro inzerenty, aby svůj 
inzerát do ÚZ dali. Dík úspěšné inzerci peněz z rozpočtu na ÚZ 
odplyne méně. Dobrým pocitem mě naplňuje začátek příprav Dne 
zdraví. Akce je naplánována na začátek září. Nyní byla podána žá-
dost o grant na magistrát a pokud budeme úspěšní bude se jed-
nat o týden zdraví, ne jen jeden den. Domlouváme aktivity spolu 
se společností STOP obezitě, podpoříme aktivity Újezdské akade-
mie a zajistíme zdravé snídaně pro 7. třídy ve škole. Bude soutěž 
o nejlepší salát! Přednáška o zdravém životním stylu a ochutnávka 
zdravých potravin. Součástí budou i sportovní aktivity, ty ovšem 
nebudou podpořeny z požadovaného grantu. Nyní je jen potřeba 
vyčkat. Získáme-li grant bude se program upřesňovat. Hezký kvě-
ten a věřím, že od 1. 5. bude mít zpravodaj nového šéfredaktora,  
který bude profesionál a bude nezávislý na naší politické scéně.

Nehodlám plýtvat znaky na výpady kolegy Duchka, 
který si nedal ani tolik práce, aby polemizoval s tím, co 
jsem skutečně napsal. Chci psát o věcech, které spojují 
a ukazují, že zájem o okolí a spolupráce dávají smysl. 
S radostí jsem proto na vývěsce MČ Praha 21 zazna-
menal oznámení dalšího spolku, jenž se připojí k celo-
národní akci Ukliďme Česko, které se od počátku sami 
účastníme s okrašlovacím spolkem Újezdský STROM. 
 Před deseti lety jsme byli s nápadem sami. Viděli 
jsme problém a spolu s několika přáteli pochopili, že 
když se za stav okolí nezasadíme, nikdo jiný to neudě-
lá. Díky každoročně opakované aktivitě skvělých účast-
níků se podařil téměř zázrak. Staré skládky v teritoriu 
sousedského zájmu dobrovolníků prakticky zmizely, 
nové znečištění ubývá. Po lese a některých dříve 
„zapomenutých“ místech v našem okolí je příjemné 
chodit. Je potěšující dnes vidět, že se k péči o své okolí 
připojují další skupiny aktivních občanů. Těší mě akti-
vita každého z nich.
 Děkuji ÚMČ Praha 21 a Ing. Zemanovi, kteří na 
žádost spolku provádějí úklid exponovaných ploch MČ 
podél cest ve styku s dobrovolnicky čištěnými plo-
chami a pomáhají se svozem odpadu. Rádi na místě 
zjišťujeme, že pracovní četa dělá svou práci dobře.
 Když věci, kterým věříte, jsou potřebné a správné, 
nejste sami. I když zpočátku vypadáte jako blázni, 
nebojte se toho. 
Zapojte se i Vy, pokud jsou věci, které děláte obecně 
prospěšné, rádi Vás podpoříme, ať už v rámci spolků 
či jako jednotliví zastupitelé. 

Petr Duchek (SÚL a PATRIOTI – Volba pro Prahu 21)

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (Svobodní) Vladimíra Juřenová 
(Nezávislá zastupitelka)

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Patří vám obdiv i poděkování
Dne 19. března 2016 jsem se zúčastnila 
výroční členské schůze Obvodní a základní 
organizace Svazu postižených civilizačními 
chorobami. Ráda bych touto cestou ještě 
jednou chtěla poděkovat za milé přivítání, 
program i hladký průběh celého odpoledne. 
Vystoupení dětí z MŠ Sedmikráska společ-
ně s paní ředitelkou Kosanovou, která je 
doprovázela na kytaru, bylo milé. Soustře-
děnost malých zpěváčků, kteří nám zazpívali 
několik pěkných písniček před plným sálem 
dospěláků, byla úžasná. Taneční skupina 
AMBRA nám zase předvedla, jak to umí vzít 
při moderní hudbě hezky od podlahy. Přeji 
vedení Obvodní a Základní organizaci Svazu 
postižených civilizačními chorobami a všem 
jejím členům, kterých je úctyhodných 289 
a jejich věkový průměr je 71 let, hlavně 
hodně zdraví, štěstí a ať se Vám daří ve Vaší 
skvělé práci! 
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V minulém sloupku jsem psal o roz-
hodnutí rady zveřejňovat seznamy 
majetku, faktur a smluv. Povedlo se, 
seznamy jsou zveřejněny na magis-
trátním serveru http://opendata.
praha.eu. Zveřejnili jsme seznamy 
faktur od roku 2011 a veškerý 
majetek ve vlastnictví MČ ke konci 
loňského roku.  Podobné seznamy 
zatím žádná městská část nezve-
řejnila. V tomto směru nám náleží 
prvenství.
 Tento měsíc jsem v radě prosadil 
další usnesení ke zvýšení transpa-

rentnosti, tentokráte se zaměřením 
na práci zastupitele. Zastupitelům 
se zpřístupňují všechny dokumenty 
Finančního a Kontrolního výboru 
zastupitelstva, dokumenty všech 
zřízených komisí rady, veškeré 
interní směrnice úřadu, nařízení 
starosty i tajemníka, včetně všech 
metodických pokynů. Dále zveřejňu-
jeme všechny dokumenty související 
s rozpočtem a rozpočtovými změna-
mi, již zveřejněné seznamy faktur, 
majetku a navíc seznamy vyřazova-
ného majetku. Dokumenty zveřejňu-

jeme  prostřednictvím tabletů, které 
mají všichni zastupitelé k dispozici 
v rámci projektu eÚjezd, na který 
jsme v minulosti získali finanční pro-
středky z Evropské unie a hl. města 
Prahy.
 V rámci své kompetence prosa-
zuji transparentnost a efektivnost 
a zveřejnění těchto dat dá občanům 
i zastupitelům možnost aktivně 
kontrolovat práci úřadu. Opatření 
možná vyvolají krátkodobou nevůli, 
ale dlouhodobý přínos pro fungová-
ní radnice je neoddiskutovatelný.

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Zdeněk Růžička (ANO 2011) Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

Vážení občané, milí sousedé, dopřál jsem si po dlouhé 
době dovolenou a poté jsem rovnýma nohama skočil 
z krásné přírody do malého bahnitého újezdského 
rybníčku.
 Proč malého? Protože je potřeba některým říci, že 
jejich ego roste moc vysoko, a že Újezd je malý a za 
jeho hranicemi už tzv. újezdské politiky nikdo nezná 
(je tu jedna výjimka J). Vlastně ani polovina újezdských 
občanů je nezná…
 A proč bahnitého? Protože jsem opět pranýřován, 
ať už se jedná o Hodkovskou, Klánovické nádraží, 
objízdné trasy atd. Z vlastní zkušenosti vím, že paní 
starostka Čechová razí heslo, že kdo nic nedělá, nic 
nezkazí. Já si vybral jinou cestu a na ní byla spousta 
chyb, ale cíl byl jasný, přinést do Újezda peníze a co 
nejrychleji dobudovat vše, co je potřeba. A za jeden 
rok bylo postaveno a začato mnoho dobrého, které se 
v roce 2016 dokončí.
 Já se tedy ptám, kolik peněz paní starostka při-
nese do Újezda pro další rok? Jaké investice jsou na 
spadnutí a domluvené? Zatím to vypadá, že se pouze 
pokračuje v tom, co bylo dojednáno v roce 2015 a nic 
nového z radnice nezní.
 Heslem Hnutí ANO je řídit stát/obec jako firmu. 
Jenže v tomto hesle je bohužel jedna zapeklitost. 
Když řídím firmu, vybírám si své spolupracovníky, své 
zástupce. Když řídíme obec, spolupracovníci jsou nám 
vybráni občany ve volbách. Tak třeba to bude za dva 
roky výběr sofistikovanější a chemie spolupracujících 
lidí při řízení obce bude fungovat.

Přeji vám krásný květen, Zdeněk Růžička

Milí občané, říkala jsem si, že když je jaro, tak budu 
psát pozitivně. Bohužel po přečtení několika článků 
v regionálních médiích, pocházejících z dílny současné 
újezdské koalice, mi to nějak nejde. Je mi smutno, jak 
pokračuje zbytečná štvavá kampaň proti ANO, hlavně 
ze strany Otevřeného Újezda. Jsme některým stále 
trnem v oku, byť již dnes mají své posty a teplá místeč-
ka. Dříve byla v kurzu kampaň proti zlé ODS, dnes je to 
zlé ANO.
 Je jasné, že něco se povedlo víc a něco méně. Tak je 
to vždy, obzvlášť když do něčeho jdete s dobrým úmy-
slem, ale bez zkušenosti. Koalice poukazuje na problé-
my s peticemi, objížďkami, Hodkovskou, parkovištěm 
P+R. Copak paní starostka u toho nebyla? Již přes 5 let 
ovlivňuje politické dění a teď si myje ruce nad problé-
my, to je škoda. Měla by se tomu postavit čelem.
 Dočetla jsem se, že projekt Rákosníčkova hřiště byl 
chaotický. Já bych ho spíš nazvala úspěšným. Byl mým 
dítětem a jsem ráda, že ho máme.
 Místo štvavé kampaně a vytváření chaosu na úřadě 
by měla koalice spíš řešit komplexně VHČ, středisko 
na Rohožníku, polyfunkční dům Level, díry v silnicích, 
chodníky, parkování a problémy, které nás denně 
trápí. Tyto problémy nám totiž místní Agenda 21 sama 
nevyřeší, díry v silnicích nezalepí, DDM nevykouzlí…
Nelze se za ni schovávat věčně.
 Závěrem trochu pozitivně, v Újezdě se s jarem začí-
ná dít spousta akcí pod taktovkou újezdských spolků. 
Díky jim za to, že tvoří srdce Újezda. Na mnoho akcí se 
velmi těším. 

Přeji vám krásný máj. Šárka Zátková, 14. 4. 2016
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Předvelikonoční výlet KAS

Trénování paměti

Poučení a poznávání cizích zemí přinášejí čtvrteční přednášky 
organizované Svazem postižených civilizačními chorobami

Počasí 20.března rozhodně neodpovídalo blížícímu se 
jaru. Byla zima, ale to byl také jediný negativní jev celého 
zájezdu, který začal na Sychrově. Prostranství před zámkem 
bylo plné stánků s nejrůznějším zbožím a občerstvením. 
Vzhledem k počasí přišla vhod horká medovina. V 10 hodin 
začala prohlídka zámku – od r. 1820 do r. 1945 majetku vý-
znamné francouzské šlechtické rodiny Rohanů. Díky velko-
lepým přestavbám za Karla a Kamila Rohanů a díky rozsáh-
lé rekonstrukci v 90. letech minulého století patří Sychrov 
k nejvýznamnějším architektonickým památkám 19. století 
spolu s Hlubokou, Lednicí a Hrádkem u Nechanic. Oběd 
jsme měli objednaný v Liberci a po něm jsme navštívili Ob-
lastní galerii, která je umístěna v honosné budově bývalých 
lázní. Podle počtu sbírkových předmětů patří k pěti největ-
ším galeriím v Čechách. Času na prohlídku všech 4 pod-
laží bylo málo a tak si každý vybral, co ho zajímalo nejvíc. 
Přes ulici stojí další nádherná budova – Městské muzeum. 
V něm jsme si prohlédli expozici hracích skříní a orchestrio-
nů – milý a zábavný pohled do starých časů. Ve Světlé pod 
Ještědem se nás ujal starší pán a s velkým zaujetím nám 
povyprávěl o Karolině Světlé, která v tomto kraji trávila 35 
let prázdniny a jejíž památka je v myslích dnešních obyvatel 

stále živá. Bylo to neformální, srdečné vyprávění s ukázka-
mi dobových fotografií a publikací, které vydává Sdružení 
rodáků a přátel kraje K. Světlé. Pomník sedící spisovatelky 
je od Františka Bílka. Dost prochladlí jsme uvítali vyhřátý 
autobus, který nás bezpečně dopravil domů. A jaký to byl 
zájezd? – no úžasný.

Irena Krajzingrová 

V březnu pan Pilný seznámil přítomné se základy keramiky 
a  literaturou , která se tohoto tématu týká. Na fotografiích 
nám představil různé druhy keramických výrobků a mistry-
,kteří se výrobou keramiky zabývali a ještě zabývají. Z jeho 
podání bylo cítit, že se jedná o  velkého koníčka. Ukázky 
z jeho prací bylo možné vidět na výstavě v Újezdském mu-
zeu. Přednáška byla zajímavá a jistě i pro keramiky amatéry 
podnětná.
 V dubnu jsme se prostřednictvím fotodokumentace 
a filmu podívali do Korejské lidovědemokratické republi-
ky- do Severní Koreje. Pan Havránek pracoval v roce 1989 
jako zvukař na posledním Mezinárodním festivalu mláde-
že v Phyongyangu, kde strávil 5 týdnů. Nejprve pohovořil 
o rozdělení Korejského poloostrova a vzniku KLDR. Z toho-

to pobytu zpracoval jeho kolega pásmo fotografií a výstižně 
jej okomentoval. Diváci měli možnost shlédnout olympijský 
stadion, rodný dům Kim Ir Sena, Diamantové hory i moře, 
a přírodu. 
 Následoval film natočený o 19 let později o cestě turistů 
do KLDR. Moderní obchody i restaurace, jinak oblečení 
obyvatelé, ale nedostavěné domy a vycházky turistů pouze 
s průvodcem. Zajít mimo určenou trasu nelze, všude poli-
cisté a vojáci. Také návštěva rodného domu i hranice s Jižní 
Koreou, vše pod dohledem.
 Oběma pánům děkujeme, strávili jsme zajímavá odpole-
dne.

Eva Štrasmajrová
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Již několik let probíhá každé druhé pondělí odpoledne pod vedením 
školené lektorky (z řad SPCCH) „trénování paměti“. Formou slovních her, 
různých doplňovaček a kvízů si trénují přítomní krátkodobou i dlouhodo-
bou paměť a slovní zásobu. Věkový průměr je kolem 77 let. Někdy plní 
i domácí úkoly, jako například napsání básničky na daná slova. Naposledy 
to byla slova týkající se Velikonoc-mazanec, kuřátko, pomlázka, beránek,-
petrklíč, osení, zajíček a vajíčka. Předkládám milým čtenářům dvě dílka:
 Zdeňka Nohejlová- Povím vám pohádku, o mazanci a kuřátku. S po-
mlázkou šel beránek hledat klíč, našel jen malý bílý petrklíč. Na zeleném 
osení se pásl malý zajíček, měl chuť na květ pampelišek a našel hnízdo 
vajíček.
 Vladimír Štěpánek-Velikonoce a malované kraslice máme rádi velice. 
Zajíc sedí v osení, raduje se z rosení. Z vajíčka se klube kuře, slípka k tomu 
krákoře. Pod sněhem se stále více k slunci tlačí petrklíče. Děti z velikonoč-
ní pomlázky nosí vejce, mazance a beránky.
Řekněte, není to roztomilé ?  Eva Štrasmajrová

zve na čtvrtek 5.května
nejenom své členy

na květnovou přednášku spojenou 
s besedou:

„Včelky na jaře“
O svém životě s včeličkami nám po-

vypráví pan Zdeněk Růžička .
(Pokračování říjnové besedy)

Těšíme se na vás v zasedací místnosti 
Místního úřadu od 15.00 hodin

Svaz postižených 
civilizačními chorobami
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Svaz postižených civilizačními chorobami pořádá „týdenní ozdravný a poznávací zájezd na Šumavu“

Ubytování je zajištěno v Lesním hotelu v Laznech
Lesní hotel se nachází v šumavském podhůří, kraji Karla 
Klostermanna, nedaleko Kašperských Hor, v údolí mezi 
lesnatými vrchy Javorníka, Ždánova a Sedla. Nadmořská 
výška v katastrech obce je od 590 do 1089 n. m. Domi-
nantou kraje, ve kterém se hotel na Šumavě nachází, je 
Strašínský kostel a hrad Kašperk.
 Hotel s kapacitou 35 lůžek – dvou až čtyř lůžkové 
pokoje s vlastním soc. zař. + přistýlky je vybaven restau-
rací (50 míst), zahradní restaurací, letní terasou,venkov-
ním bazénem, parkovištěm, společenskou místností , 
hernou s biliárem, stolním tenisem a elektronickými 
šipkami.

Výlety do okolí – každý den jinam
Čeňkova Pila - soutok řek Vydra a Křemelná, Turnero-
va chata, Antýgl, Modrava, Kvilda, Horská Kvilda, Srní, 
Šumavské slatě a jezera, rozhledny Javorník, Poledník, 
hrad Kašperk, Zlatá štola, muzeum sirek, motorek, dře-
věných hraček, hrad Rabí

Cena zájezdu obsahuje dopravu,pojištění, ubytování, 
plnou penzi a denní výlety autobusem, který zůstává na 
místě.
 Zájemci o tento ozdravný poznávací zájezd, a infor-
mace o něm, který se uskuteční v termínu 9.- 15. 7.2016
volejte paní Blanku Adamcovou tel. 721 752 776

Na 14. května Vás zve KAS na zájezd 
Máslovice (Muzeum másla), Holubice 

(kostelík narození Panny Marie vy-
stavěný r. 1225 Kapitulou pražskou), 

Nelahozeves (rodný dům skladatele A. 
Dvořáka), zámek Veltrusy (zde oběd – 

není v ceně), Botanikus Ostrá (zahrada, 
bylinky, různá řemesla). 

INFORMACE: Výbor KAS se usnesl, že napříště si připlatí 
na naše akce zájemci – nečlenové KAS na zájezd 100 Kč, na 

kulturní akce 50 Kč. 

Divadlo K A L I CH
„B A R O N K Y“

Hrají: Zuzana Bydžovská a Eva Holubová
Svaz postižených civilizačními chorobami

zve své členy do divadla
V úterý 24.května 2016

Společný autobus jede v 17.45 hodin 
z Rohožníku

Cena vstupenky je Kč 270,-
Zájemci obraťte se na své důvěrnice

zve na „májovou vycházku 
na PETŘÍN“

která se uskuteční 
ve čtvrtek 12. května 2016

sraz zájemců je v 10.00 hodin 
u lanovky na Újezdě-Malá Strana

Doporučená doprava: 
bus 250 v 8.55 z Rohožníku 

na Černý Most
Metro B v 9.20 do stanice Národ-

ní třída (intervaly 2-4 min.)
Tramvaj č.22 v 9.47 z Národní tří-
dy do stanice Újezd –Malá Strana
Přijďte všichni milovníci májové 

romantiky

Svaz postižených 
civilizačními chorobami
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Občané si sami určili nejpalčivější 
problémy městské části

Ve středu 20. dubna se ve spole-
čenském sále polyfunkčního domu 
konalo páté veřejné fórum  - diskuzní 
setkání s občany městské části,  jehož 
hlavním cílem je společně identifiko-
vat to, co je v městské části potřeba 
zlepšit a kde sami občané vidí pro-
blémy. Přítomní jako vždy diskutovali 
u různých tématických stolů (územní 
rozvoj, doprava, školství, volnočasové 
aktivity, sociální a zdravotní oblast, 
životní prostředí, občanská vybave-
nost). Opět byl zastoupen i mládež-
nický stůl, u něhož se řešila přede-
vším témata, která přinášeli sami 
nejmladší diskutující.
 V každé tématické oblasti obča-
né formulovali aktuální problémy, 
z nichž dva nejdůležitější postoupily 
do závěrečného hlasování. Výsledky 
hlasování jsou uvedeny v tabulce. 

10P - problémy a příležitosti z Veřejného fóra občanů
  Zabezpečení školy (vrátný, kamerový systém,…) 
  Využití Levelu
  Multifunkční hala + restaurace
  Zpracování koncepce urbanistické studie městské části
  Stavební úprava hlavní křižovatky u Levelu 

(zabezpečit levá odbočení)
  Technické vybavení základní školy
  Využití Levelu pro základní školu (kroužky, aktivity ZŠ,…)
  Redukce počtu divokých prasat
  Zlepšit podporu ze strany městské části soukromníkům
  Zřízení midibusové linky (Rohožník, Božkovna, Nová 

Sibřina,..)

Jak se zapojit do ověřovací ankety?
Na úvodní webové stránce městské části (www.praha21.
cz) naleznete odkaz na ověřovací anketu z Veřejného fóra. 
Kromě problémů, které vzešly ze setkání na Veřejném fóru, 
a které můžete svým hlasem podpořit, můžete také doplnit 
svoje téma. Finální tabulku představíme v některém z dal-
ších vydání Zpravodaje.

Zastupitelstvo MČ na svém zasedání 25. dubna 
schválilo přidělení grantů pro rok 2016. Celkem bylo 
podpořeno 20 organizací a 42 projektů. Výši jednotli-

vých příspěvků uvádí následující tabulka.

Zastupitelstvo rozdělilo granty pro rok 2016

Organizace / příjemce grantu částka
Balet Arabeska 15 000 Kč

Český rybářský svaz 29 000 Kč

FK Újezd nad Lesy 12 500 Kč

Junák - skauti 30 750 Kč

Kangsim Dojang 75 000 Kč

Klub aktivních seniorů 20 625 Kč

Maminy z Újezdské roviny 4 875 Kč

NADOSAH 15 000 Kč

NEPOSEDA 15 000 Kč

Rarášek 40 000 Kč

Sdružení rodičů při MŠ 17 500 Kč

SK JOKY 20 000 Kč

SOSák 8 000 Kč

SPCCH 30 000 Kč

Středisko křesťanské pomoci 2 500 Kč

Školní sportovní klub při ZŠ 25 000 Kč

TJ SOKOL 17 000 Kč

Tomáš Prager 15 750 Kč

Tři pro zdraví 40 000 Kč

ZO Český zahrádkářský svaz 14 513 Kč

Celkem Výsledek 448 013 Kč

 Nyní se všichni můžete zapojit do 
“druhého kola”, ověřovací ankety, která 
stanoví definitivní témata a pořadí. 
Celkovými výsledky se pak bude zabývat 
rada a Zastupitelstvo MČ Praha 21 a za-
dají konkrétní úkoly k řešení. K některým 
tématům uspořádá radnice samostatné 
kulaté stoly, aby veřejnost měla co nej-
větší možnost se do řešení zapojit. 
 Na organizaci Veřejného fóra se 
společně s vedením MČ podíleli členové 
Komise Zdravé městské části a míst-
ní Agendy 21. Fórum bylo zakončeno 
losováním o ceny jako poděkování za 
příjemné a přínosné pracovní setkání. 
Děkujeme všem, kteří se akce účastnili 
a aktivně se zapojili s cílem zlepšit život 
v naší městské části.

Pavel Roušar, místostarosta a politik 
místní Agendy 21

  pondělí 16. května, zasedací místnost Úřadu MČ, 
v 17:00 hodin. Kulatý stůl ke školním tématům: 
zabezpečení školy, kamerový systém 

  pondělí 30. května, sál polyfunkčního domu 
Level, v 18:00 hodin. Kulatý stůl k dopravním té-
matům: úprava hlavní křižovatky, midibusové linky 
v Újezdě, parkování u nádraží

  pondělí 6. června, sál polyfunkčního domu Level, 
v 18:00 hodin. Kulatý stůl k problematice využití 
polyfunkčního domu LEVEL

ZAPOJTE SE
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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

nabízí výuku tenisu pro děti od 5 let 
i pro dospělé na všech herních úrovní. 
Tenisové kurty Újezd n.L. a Koloděje. 

V létě příměstské tenisové kempy 
v Benicích, 

Park Holiday. 

Tel. 608 972 425, www.tenispolak.cz 

Tenisová škola Polák:

728 272 687
776 834 911

cena do 980kč
doprava zajištěna

Palivové dřevo-Stupice

+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz

100% služby 
   0% provize

Nejvýhodnější podmínky při 
prodeji nemovitostí.

dále 

PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME 
 tržní analýzu 

 právní služby advokáta 
 úschovu kupní ceny u advokáta / notáře 

 průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
znalecký posudek pro daňové účely

Důchodce hledá v klidném prostředí 
byt k pronájmu - pro jednu osobu.

Kontakt e-mail: 
vladimir.kr@freenet.de

Amour et Crepes hledá pracovníky 
na prodej palačinek v kiosku v OC 
na Praze 9 a 10. Nabízíme: dobré 
finanční ohodnocení, motivační 

prémie, přátelský kolektiv. 
Požadujeme: proaktivní přístup, 

zručnost, spolehlivost, potravinářský 
průkaz. Kontakt: +420 775 279 569, 

marketa.novotna@amouretcrepes.cz

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

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

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální servis, 
Máme vysokou úspěšnost i při vymáhání pohledávek. 

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

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 
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velikost 88x31,5 mm  
jen 363,-Kč včetně DPH

ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

Poličanská 1185, Praha 9, Újezd nad Lesy

Tel. 608 933 111
facebook.com/mkstudio.cz

MK STUDIO
Markéta Kubátová

MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ, P-SHINE, MANIKÚRA 
 PEDIKÚRA,KOSMETIKA, MASÁŽE 

PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS 

Studio s  dlouholetou tradicí 
rozšiřuje své služby

Těšíme se 
na vaší návštěvu

BABY CENTRUM 
PODMOŘSKÝ SVĚT

Přijímáme nové dětičky

5000,-kč
Cena za celý měsíc do 15:00 
Otevřeno i o prázdninách.

Více informací na tel.: 721 407 074
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Soukromá školka  
MINISVĚT U KRTEČKA 

Zahajuje provoz dětské skupiny 
 

MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT od roku 2010. Výuka dle ŠVP, individuální přístup,  
ZOO koutek, zahradnický koutek, pravidelné canisterapie, šachová škola  
pod vedením reprezentanta ČR, týdenní ruční dílničky, hry s padákem, divadelní  
představení, logopedická prevence. Screening školní zralosti, přípravka pro ZŠ.    
Máte dítě s SPU, SPCH či zdravotním postižením? Nebojíme se integrace, zkušenosti 
máme. Přijímáme děti ve věku od 1 roku do 6ti let věku. Personál je složen z pedagogů, 
zdravotních sester a certifikovaných pečovatelek pro děti od jednoho roku. 
 
Školné 3500Kč/měsíc pro děti 3 – 6 let, 4300Kč/měsíc pro děti  
2 – 3roky, 5500Kč/měsíc pro děti 1 – 2roky.      
Místo provozovny: Úvaly                                                                                                                      

 
Bližší informace na tel.čísle 736769720, 731182122,  
minisvetukrtecka@seznam.cz, http://www.minisvetukrtecka.cz/ 

 

MUDr. Dominika Pitáková

Calluna, s.r.o., Novosibřinská 111, 
Újezd nad Lesy, tel: 731836706

email: praktik.pitakova@seznam.cz, 
www.praktik-pitakova.cz

Naše ordinace stále přijímá nové pacienty!

ORDINACE PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ KONO Novotný s.r.o.

přijme pro svoji firmu se 
sídlem v Újezdu nad Lesy - 

Obsluhu CNC strojů. Práce je 
vhodná pro manuálně zručné 

ženy i muže.

Novotný 775 231 254

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat 

z 200 druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, 
laminátových a dřevěných podlah včetně příslušenství 

zaměření, kalkulace, pokládka na klíč

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO : PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

Domex Prag sr.o , Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz



Zveme Vás do Klánovic na zážitkový závod dvojic, při kterém 
během tří hodin skloubíte sportovní výkon, orientační smysl 
a dovednostní um.

Většina účastníků nejde ani tak na závod, ale spíš prožít den 
s parťákem a vyzkoušet mnoho zážitkových disciplín. Podstatou 
závodu je dosažení stanovišť vyznačených v mapě, na kterých se 
plní různé disciplíny. Mezi stanovišti se dvojice závodníků pohy-
bují na kole. Pořadí stanovišť si volí každý sám, důležité je pouze 
vrátit se do cíle v limitu 3 hodin a nasbírat co nejvíce bodů.
 Disciplíny plní vždy oba z dvojice a získavají za ně body. Na 
stanovištích se závodníci můžou těšit např. na jízdu na kánoi, stří-
lení z kuše nebo “hledání pokladu”. Vítězí dvojice s nejvíce body 
a nejrychlejším časem. Dvojice můžou být tvořeny dvěma muži, 
ženami nebo být smíšené.
 Závod se koná již 15. května, registrujte se proto co nejdříve 
na www.triprozdravi.cz, kapacita je omezena na 200 týmů. Zde 
najdete i bližší informace o závodě a doprovodném programu.

Klánovický MiniAdventure – spojení sportu se zábavou

Mladí a nadějní taekwondisté přivezli pohár z Vysočiny 

Běh naděje v Klánovicích

SPORT

Tento turnaj je pořádán pouze pro 
kategorie dětské, nejvyšší věkovou 
skupinou jsou kadeti (12-14 let) a tak 
na Vysočinu vyslal Kangsim Dojang 
budoucí generaci svých závodníků růz-
ných zkušeností. Pro některé to byla 
turnajová premiéra, pro některé zase 
poslední turnajová účast v dětských 
kategoriích. Celkem na turnaj vyjelo 
16 závodníků hájící barvy újezdského 
taekwonda.
 V průběhu dne, který byl nabitý 
napínavými zápasy, strhujícími výkony 
a emotivními vítězstvími i prohrami, 
se újezdským bojovníkům podařilo 
získat celkem 6 zlatých, 6 stříbrných 
a 4 bronzové medaile. 
 Mezi zlatými se ve svých nabitých 
kategoriích blýskl suverénní Denis 
Vlačiha (3 vyhrané zápasy) a na zlatý 

kov si konečně sáhl Pepa Skotnica (3 
vyhrané zápasy). Další z kovů nej-
cennějších si odváželi Filip Šlezinger, 
Alena Weichetová a bezkonkurenční 
Anička Velebová. Z nováčků zabodo-
vala Martina Seidlová, pro kterou to 

byla teprve druhá závodní zkušenost 
a porazila soupeřku až po konci klasic-
ké doby trvání zápasu na zlatý bod.
 Některým nováčkům i zkušeněj-
ším zápasníkům se naopak tentokrát 
nezadařilo, ale týmové umístění nikdy 

nestálo na výkonu 
jednotlivců. Kangsim 
byl za výkony svých 
reprezentantů v prů-
běhu sobotního dne 
odměněn 2. místem 
v týmech a s dobrým 
pocitem a zaslouže-
ným pohárem zakončil 
turnaj až ve večerních 
hodinách. Náš velký 
dík rodičům za jejich 
čas věnovaný podpo-
ře a doprovodu na 

turnaj. Další zastávkou na naší cestě 
za úspěchy je kvalitní německý turnaj 
Berlin open, o něm ale až příště.

Pavel Pospíšek
Kangsim Dojang

Dobrý den všem našim věrným čtenářům i těm, kteří naše 
řádky čtou třeba poprvé. Tentokrát bychom Vás chtěli 
informovat o dětském Aprílovém turnaji, který se tradičně 
odehrával v Humpolci v dubnovém měsíci.

Zveme na devátý ročník charita-
tivního Běhu naděje, který pořádá 
Masarykova ZŠ a Místní úřad Klánovi-
ce v neděli 22. 5. 2016. Tratě dlouhé 1 
000 – 4 000 m jsou vhodné pro běžce, 
chodce, rodiče s kočárky či cyklisty 
(trasa 10 000 m). Čeká na Vás občers-

tvení, doprovodný program, hudební 
doprovod, výtvarná dílna a nebude 
chybět také oblíbený knižní bazar 
pořádaný klánovickou knihovnou. 
Veškerý výtěžek z Běhu bude předán 
na výzkum a léčbu rakoviny, jehož 
celostátní výtěžek 500 000 Kč byl v loň-

ském roce předán dětské onkologii 
Motol. Zápisy začínají od 8.30 hodin 
na dvoře ZŠ Klánovice, samotné 
běhy od 10 hodin.

Za přípravný výbor
Jolana Fuchsová
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Volejbalový oddíl SK JOKY ukončil halovou sezonu „Přeboru Prahy“
Volejbalový oddíl SK JOKY posledními turnaji 
ukončil mistrovskou soutěž sezony 2015-2016. 
Soutěž pořádanou Pražským volejbalovým svazem 
měl oddíl v kategorii mini (hrají 3 hráčky proti 3 
hráčkám, 10-12 let) obsazenu dvěma družstvy žá-
kyň a kategorii mladších žákyň (11-14 let) jedním 
družstvem. Družstvo „A“ mini ukončilo soutěž na 
23. místě ze 48 účastníků a družstvo „B“ na 40. 
místě. V loňské sezoně jsme skončili na 21. místě 
ale z 36 účastníků. Konečné umístění družstva „A“ proti 
loňsku můžeme považovat za zlepšení, neboť letos jsme 
se dostali do první poloviny zúčastněných družstev. První 
sezonu v kategorii mladších žákyň jsme ukončili na 13. 
místě ze 17 účastníků. V krajských kvalifikačních turnajích 
v barevném volejbalu (zjednodušená forma volejbalu podle 
věkové kategorie) nám v červené kategorii (2 hráči proti 2 
hráčům, 8-10 let) jedno družstvo postoupilo z oblastního 
přeboru mistrovství republiky a v zelené kategorii (3 hráči 
na 3 hráče, 9-11 let) nám postup utekl pouze o jedno místo. 
 Nový ročník soutěže začíná v září po absolvování srp-
nového soustředění v Hořici, kterého se zúčastníme spolu 
s dalšími volejbalovými oddíly. V květnu a v červnu pokra-
čují tréninky pro skupinu „Sovy“ (mladší žákyně) a „Sovičky“ 
(přípravka) ve středu od 16:00 a v pátek od 15:00 v hale 
v Běchovicích. Starší mládež a rekreační skupina dospělých 
„Farma“ trénuje ve středu od 19:00 a v pátek od 19:00 v tě-
locvičně MZŠ v Újezdě nad Lesy.

 V sobotu 4. června oddíl pořádá již tradiční „Dětský den 
s volejbalem“, na který zve všechny potenciální zájemce 
o hraní volejbalu. Do programu jsou zařazeny ukázky tré-
ninku, různých forem hry (klasický šestkový, mini, barevný 
atd.) a soutěže o ceny.  Průběžně bude probíhat nábor dětí 
do přípravky a do družstev na doplnění. 

Za SK JOKY oddíl volejbalu
Petr Plzenský

Tel: 732 954 394
Činnost oddílu je finančně podporována MČ Praha 21.

Srdečně zveme všechny na náš atletický 
závod, který se koná v sobotu 14. 5. 2016 

v Klánovickém lese u železničního podjezdu 
na Blatově. Start první kategorie v 9.00 hod. 
Děti a paní učitelky z Masarykovy ZŠ již pilně 
pracují na keramických sovičkách na medaile 

pro letošní rok! Máme se na co těšit

14. 5. 2016 - Běh o pohár starosty 
aneb běh za újezdskou sovou
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SPORT



 

 

 

Klub českých turistů 

Vás zve 
v sobotu 7. 5. 2016 

na 

Putování za Karlem IV. 

 

Start: pěší trasy 

   7 km - Jiřího z Poděbrad (před kostelem) – „Po pražských vinicích II.“ (9:00-10:00) 

 10 km - Prosek (sv. Václav) – „Karel IV. - 700 let." (9:30-12:00) 

  11 km - Újezd nad Lesy (muzeum, Starokolínská 2300) – NS „Po stopách  

  středověké vesnice Hol." (start 7:00-9:00 a cíl do 12:00), poté možnost účasti 

  na oslavách na Karlově náměstí   

 33 km - Újezd nad Lesy (muzeum) – „Z předměstí na náměstí“ (7:00-12:00) 

 18 km - Radotín (žst) – „Z Radotína na náměstí“ (8:00-12:00) 

 50 km - Karlštejn (žst) – „Karel IV. - Z hradu na náměstí" (6:00-8:30) 

 

Cyklotrasy 

33 km - Újezd nad Lesy (muzeum, Starokolínská 2300) – „Z předměstí na 

 náměstí“ (9:00-12:00) 

40 km - Karlštejn (žst) – „Karel IV. – Z hradu na náměstí" (8:00-9:30) 

 

vodácké trasy 

14 km – Radotín (cykl. bufet u cykl. lávky) (9:00-12:00) 

30 km - Karlštejn (u mostu) (8:00-10:00)      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      

V pátek 6. 5. 2016 (start - na začátku Starých zám. schodů, Malostranská (M-A), 15:00-16:00) uspořádá            

KČT, odbor Vojty Náprstka pochod Po pražských vinicích I. v délce 8 km. 

V sobotu 14. 5. 2016 uspořádá Klub přátel a milovníků výletů 10 km pochod Po stopách Karla IV. se 

startem na dolní stanici lanovky na Petřín (9:00-11:00). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Startovné: - pěší a cyklotrasy - členové KČT 20,- Kč (po předložení průkazu), ostatní 30,- Kč  

- vodácké trasy - členové KČT 30,- Kč (po předložení průkazu), ostatní 40,- Kč                  

 

Cíl: - střední část Karlova náměstí v Praze (u pomníku E. Krásnohorské)  10:00 – 18:00 

 - trasa 11 km má cíl v Újezd. muzeu do 12:00, poté možnost přesunu na Karl. náměstí 

- pro vodáky cíl u Palackého mostu (upozornění - zde nebudou lodě hlídané a je potřeba 

po doplutí naložit) 11:00 – 18:00 – poté pěší přesun do cíle na Karl. náměstí pro odměny 

 

Odměna: Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, absolventskou vizitku a razítka pochodu 

(trasa 11 km z Újezda do Újezda bude mít cíl v Újezdském muzeu). K dispozici budou i 

další suvenýry a propagační materiály KČT. 

 

 Informace:  

� Na splutí Berounky do Prahy - nutná přihláška předem, účastník si musí sám zajistit přivezení 

lodě na start a odvoz z cíle pochodu, případně zapůjčení lodi. 

� Vstup na věž Novoměstské radnice - v sobotu 7. 5. bude vstupné pro členy KČT zlevněno na 

symbolickou pětikorunu po předložení platného průkazu KČT.  

� V sobotu 7. 5. 2016 se v jižní části Karlova náměstí koná akce Městské části Praha 2                   

s názvem Všechno nejlepší, Karle IV.! aneb open-air na Karlově náměstí. 

Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti do 15 let jen v doprovodu dospělého.  

 

Kontakt:  Turistické infocentrum KČT, Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha  

     tel: 224 498 355, 736 754 030 e-mail: info@kct.cz 
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OŽPD

Zaměřeno na životní prostředí
květen 2016

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA A

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA B

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA C

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
14. května -  Starokolínská (u parku na Blatově)  

Rohožnická (u prodejny Albert)

11. června -  Toušická (u spořitelny)

28. května -  Církvická x Ochozská 
Holšická x Sudějovická

Patří: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, 
autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).

Nepatří: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. auto-
baterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly 
od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektro-
zařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, 
M. Švejnoha - tel: 2810 129 43

7. června křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500–1520

úterý křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530–1550

křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600–1620

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

křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700–1720

křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730–1750

křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 1800–1820

křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830–1850

11. května křižovatka ul. Načešická – Borovská 1500–1520

středa křižovatka ul. Čentická – Polešovická 1530–1550

křižovatka ul. Hulická – Soběšínská 1600–1620

křižovatka ul. Novosibřinská – Svojšická 1630–1650

křižovatka ul. Žárovická – Žehušická 1700–1720

křižovatka ul. Tuchotická - Velebného 1730–1750

křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská 1800–1820

7. května křižovatka ul. Načešická – Borovská 800–820

sobota křižovatka ul. Čentická – Polešovická 830–850

křižovatka ul. Hulická – Soběšínská 900–920

křižovatka ul. Novosibřinská – Svojšická 930–950

křižovatka ul. Žárovická – Žehušická 1000–1020

křižovatka ul. Tuchotická - Velebného 1030–1050

křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská 1100–1120

Opět upozorňujeme na přesahy dřevin rostoucí ze soukromých pozemků, 
které zasahují do profilu chodníků a komunikací, zejména se to týká roho-
vých parcel a výhledu do křižovatky a přerosty větví do svislého dopravního 
značení, nejvíce riziková místa. Prosíme majitele, nemovitostí, aby zkontro-
lovali, přerosty a případně provedli ořez. Zároveň chceme poděkovat všem, 
kteří již dřeviny z vlastní iniciativy ořezali.

Občané (fyzické osoby s tr-
valým 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 hydroxi-
dy, lepidla a pryskyřice, deter-
genty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy 
(přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování 
plísní), zářivky a výbojky. 

PŘESAHY DŘEVIN ZE SOUKROMÝCH POZEMKŮ



Tak jako se probudila příroda 
i skautské středisko se probu-
dilo z krátkého zimního spánku 

a opřelo se do pořádání výletů a jiných 
akcí pro své členy.
 Kluci a holky z oddílu Šídel a oddílu 
Kasiopeja se rozloučili se zimou pěším 
výletem z Nymburka do Poděbrad. 
Dvaceti členná skupinka se vydala 
z kunovického nádraží vlakem a po 
jednom přestupu a jedné výluce se 
dostala hladce k nymburskému nádra-
ží, odkud pokračovala pěšky. 
 Prohlédli jsme si nejprve nymbur-
ské památky, nymburské hradby, pak 
jsme pokračovali podél Labe směrem 
k Poděbradům. Cesta nám trvala 
nezvykle dlouho, protože jsme často 
zastavovali a hráli nejrůznější venkovní 
hry. V Poděbradech nás čekala lázeň-
ská kolonáda a neodolali jsme a napili 
se čerstvé „Poděbradky“. Výlet byl 
také zvláštní tím, že s námi vyrazili dva 
nejmladší členové, dvě miminka našich 
vedoucích, Anička a Žofinka. Ta se měli 
nejlépe, protože se celou cestu vezla. 
 Příští výlet čeká holky a kluky z od-
dílů Kasiopeja a Šídla na konci dubna 
a bude hned třídenní. Už se těšíme na 
výpravu na chatu do Českosaského 
Švýcarska.  

Chlapecký oddíl Štěňat také neza-
hálel a po jednodenní zlatokopecké 
výpravě do Jílového u Prahy, vyrazil 
na víkendový výlet na chatu jednoho 

z vedoucích do Rynoltic. Stará rou-
benka hostila dvanáct vlčat a jejich 
tři vedoucí. Tématem výpravy byla 
historická postava Zdislavy z Lem-
berka, o které vlčata sbírala během 
různých her informace. Podnikli také 
výlet na „Sloní kameny“ do nedalekých 

Lužických hor. Kluci už se těší na další 
výpravu, která je čeká na konci dubna, 
tentokrát k řece Lužnici.      
 Patří se také na jaře odvést nějakou 
práci pro přírodu a tak vlčata z oddílu 
Štěňat neváhala a vrhla se na úklid le-
sa. Doufáme, že od odpadků vyčištěná 
místa vydrží dlouho čistá a příští rok 
budeme mít méně práce. 
 Skauti a skautky se chystají na další 
jarní a letní akce. Čekají nás květnové 
závody světlušek a vlčat, celá řady 
výletů a výprav a samozřejmě letní 
tábor. 

Lucie Kurelová

První jarní výlety skautů z Újezda nad Lesy

Prima rodinná akce v Újezdě nad Lesy
Plánujete si již společnou akci se svý-
mi dětmi na červen? Pak si do svého 
kalendáře zapište na neděli 5. června 14 
– 17 hodinu 8. ročník Cesty za pokladem 
skřítků. Že nevíte co můžete očekávat? 
Tak čtěte dál … Občanské sdružení 
Rarášek z Újezda pořádá pro děti několik 
akcí do roka a jednou z nich je právě 
Cesta za pokladem skřítků. Akce začíná 
na multifunkčním hřišti u základní školy 
v Čentické ulici. Odsud se startuje v men-
ších skupinkách a vyráží se na cca 2 km 
dlouhou cestu místním lesem. Na 7 sta-
novištích lesních skřítků čekají úkoly jak 
malé, tak i dospělé účastníky. Úkoly jsou 
zaměřeny nejen na ekologii a poznávání 
přírody, ale i na podněcování práce v ko-
lektivu a pohybovou zručnost. Po splnění 
všech 7 úkolů je na konci cesty truhla 

s pokladem, kterou hlídá její strážce a víla. 
Děti si pak mohou z truhly vzít odměnu. 
    Při akci vydatně pomáhají členové místní-
ho skautského oddílu Douglaska – pro do-
spělé připravují vědomostní kvíz a pomáha-
jí na stanovištích jednotlivým skřítkům. 
    Po dobu čekání na „start“ jsou pro děti 
připravené různé písničky spojené s pohy-
bem, tanečky, soutěže a hry, nebo můžete 
využít prostor multifunkčního hřiště (sklu-
zavky, houpačky apod.). 
    Každý rok je akce v něčem nová … loni 
to byly kostýmy a letos … to se nechte 
překvapit a PŘIJĎTE!!! Budeme se na vás 
všechny těšit. Sledujte naše stránky www.
rarasek21.cz nebo FB.

Za Raráška z Újezda Šárka Skřivanová
Foto Archiv

SPOLKY
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Informace o Výroční členské 
schůzi a přednášce ZO ČZS 
Újezd nad Lesy
V měsíci březnu jsme se sešli na Výroční členské schůzi 
s oslavou 70 let založení našeho spolku ve společenském 
sále Polyfunkčního domu Level. Bylo to poprvé co jsme vy-
užili tento sál pro naše setkání, s prostředím i přístupem 
pracovníků ÚMČ jsme byli velmi spokojeni – děkujeme. 
Zároveň děkujeme Komisi sociální politiky a zdravotnictví 
za finanční spoluúčast a zapůjčení nádobí. Součástí naší 
schůze bylo i bilancování těch dlouhých 70 let činnosti od 
začátků našich předchůdců až po dnešní dny ve filmového 
dokumentu „Ohlédnutí“. Po výroční schůzi následovala 
společenská zábava s velmi příjemnou hudbou. Rozchá-
zeli jsme po více než čtyřech hodinách a bylo nám docela 
líto, že setkání končí.
 V pátek 15.dubna jsme se setkali na přednášce s pro-
mítnutím filmu ve velké zasedací síni ÚMČ – opět poprvé. 
Film vytvořili žáci ZŠ z Netvořic a byl věnován začátkům 
pěstování jahod v Čechách a to právě v Netvořících. Byl 
to velmi zajímavý dokumentární film se  vzpomínkami 
jednotlivých občanů. Na tento film navázala Ing. Jitka 
Carbolová s přednáškou o dnešních odrůdách jahod, 
jejich pěstováním a s informacemi od odborníků s Berry 
servisu z Břežan. Poslední důležité informace o nových  
chemických postřicích i o těch, které končí nám přednesl 
Ing. Ladislav Dvořák. Na závěr děkujeme radní RNDr. Jitce 
Jenšovské  a našemu členu výboru Petru Machovi za zajiš-
tění organizace přednášky.   

Za ZO ČZS Újezd nad Lesy Blanka Exnerová

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, 
populární zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé 

 učíme se hrát pro vlastní potěšení 
 koncertujeme 3x ročně 
 hrajeme písničky, které si vybíráte 

 žádné stupnice, žádné etudy 
 první 2 hodiny výuky nezávazné 
 můžeme docházet k Vám domů 

HRAJEME NAPŘ.: PRŠÍ PRŠÍ, DĚLÁNÍ, STATISTIKA, TŘI BRATŘI, CESTA, 
LET IT GO, KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT, I KNEW YOU WERE TROUBLE, 
LHŮTA ZÁRUČNÍ, MISTY MOUNTAINS, DÍVÁM SE DÍVÁM.  

MÍSTA VÝUKY: Újezd nad Lesy, Klánovice, Šestajovice, Dolní Počernice, 
Vinoř, Kbely, Černošice, Petrovice, Říčany, Rudná, Jesenice a další obce. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU 
e-mail: info@pavelhokr.cz;   telefon: 608 745 262  

www.pavelhokr.cz 
 

Začátkem května oslaví paní Zdenka Nohej-
lová své krásné kulaté narozeniny. 

Všechno nejlepší hodně zdraví a pohody 
do dalších let přeje dcera Zdenka s rodinou 

a pravnučky Hanina a Kačka

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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



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

PRODEJ – stavební pozemek
846 m2, ul. U Tří svatých,

Horoušánky, okr. Praha – východ

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.

cena 6.200.000,-Kč

PRODEJ – ŘRD s disp. 4+kk/G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová
plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská ul., Šestajovice.

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

PRODEJ – stavební pozemek o výměře
933 m2, ul. Manželů Starých, Šestajovice

cena 8.950.000,-Kč

cena 3.069.570,-Kč

„ Pro naše VIP klienty hle-
dáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,

Klánovicích
a Šestajovicích“

R E z E R va c E

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 1523 m2, Slepá ul.,

Kozojedy, okres Praha - východ

cena 2.287.500,-Kč

cena 4.200.000,-Kč

PRODEJ – hezký stavební
zasíťovaný pozemek o vý-
měře 740 m2,
Chudoměřická ul.,
Praha 9 – Klánovice


