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Milí sousedé,
ve víru udá-
lostí nemů-
žu začít jinak 
než volbou 
nového pre-
zidenta.
Všichni jsme 
toho byli sou-
částí. Ať již 
pasivně, kdy 

na nás dopadala volební kampaň, 
různá prohlášení a témata, nebo 
aktivně, kdy jste někteří byli pří-
mo v dění jako volební komisaři či 
jste různě pomáhali. Je mi líto, že 
volba velmi polarizovala naši spo-
lečnost. Věřím, že je to již za námi  
a jako Újezďáci dokážeme spo-
lupracovat, bez ohledu na prefe-
rence kandidátů. Rád bych zde 
poděkoval všem, kteří volby v na-
ší MČ připravují. Průběh byl opět 
bez problémů. Jsem rád, že mám 
na úřadě tým lidí, kteří naprosto 
profesionálně vše zvládají. Není to 
mnohdy jednoduché. Ostatně kaž-
dý z vás se může přihlásit a v příš-
tích volbách se stát komisařem. 
Je to někdy úmorná, jindy velmi 
zajímavá práce. A já všem komisa-
řům tímto děkuji. Zvládli jste to na 
výbornou. Gratuluji našemu nově 
zvolenému panu prezidentovi Pe-
tru Pavlovi a přeji si, ať se na Hrad 
vrátí slušnost, charakter, erudice 
a charisma. Ať máme v čele osob-
nost, která hrdě stojí za svým náro-
dem a bojuje za naše zájmy.
 
Pojďme ale nyní k tomu, co se 
chystá u nás v Újezdě.
Dostávám dotazy ohledně nové 
cyklo-pěší stezky na nádraží. Pro-
jekt se dostal do skluzu kvůli ko-
ordinaci sítí, které v místě jsou. 
Je to celkem běžná věc. Práce 
budou pokračovat, jakmile klima-
tické podmínky dovolí. Jsem rád, 
že se podařilo věc realizovat a po 
dlouhé době budeme mít skvělou 
stezku, kde nebude hrozit zranění  

v nějaké díře  
či výmolu.
Když občas čtu 
některé pří-
spěvky na so-
ciálních sítích  
k tomuto té-
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matu, musím uznat, že tu máme 
pár odborníků na úplně vše. Dá-
vám tedy veřejnou výzvu. Místo ťu-
kání písmenek v anonymním světě 
internetu budu rád, pokud se au-
tor raději objedná do mé kancelá-
ře a osobně to probereme. Rád se 
s vámi seznámím osobně a těším 
se na vás.

V průběhu letošního roku dokon-
číme druhou fázi parku Z21 – Zby-
slavská. Vzniknou zde sportovní 
volnočasové plochy. Celý koncept 
byl již představen a já vám ho při-
blížím i na mém facebookovém 
profilu, kde vždy naleznete aktu-
ální informace o dění nejen u nás  
v Újezdě.

Rozběhl se další ročník participa-
tivního rozpočtu a vy stále mů-
žete zasílat své projekty, které 
máte připravené. Veškeré infor-
mace a podmínky najdete na na-
šich webových stránkách. Děkuji 
všem, kteří již své návrhy zaslali. 
V rámci projektu podpory místních 
podnikatelů připravujeme aktu-
alizaci databáze vašich provozo-
ven. Výsledkem by měla být jasná  
a přehledná mapa pro naše obča-
ny. Technické zpracování bude vy-
žadovat nějaký čas, ale myšlenku 
máme a osobně se zasadím o její 
dotažení do konce.

Ve spojení naší MČ Praha 21 s Bě-
chovicemi, Klánovicemi a Kolodě-
jemi jsme vytvořili novou pracovní 
skupinu. Je to první krok ke společ-
né spolupráci napříč celou Prahou 
21. Jsem velmi rád, že v tomto vo-
lebním období jsou všechny rad-
nice po dlouhé době schopné se 
domluvit a spolupracovat. Některé 
projekty totiž jednoznačně vyža-
dují užší spolupráci. Bez ní by bylo 
velmi obtížné věci posouvat vpřed 
a v rámci magistrátu projednávat. 
Financování projektů našich MČ je 
totiž jednou z nejdůležitějších částí 
rozvoje. Takto budeme mít mno-
hem větší šanci na úspěch.

Více informací a aktuální informa-
ce naleznete vždy na našich sítích. 
Přeji vám pohodu do vašich domo-
vů.
Milan Samec, váš starosta



Změny v dopravě v okolí 
školy a školek

ZPRÁVY Z RADNICE
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Rada městské části se po novém roce sešla na dvou jednáních.

Na prvním letošním jednání dne 10. 1. 2023 rada:
 3 Schválila plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol pro 
rok 2023.

 3 Souhlasila s přijetím finančního daru od WOMAN FOR 
WOMAN, o. p. s. ve výši 177 tis. Kč v rámci charitativní-
ho projektu Pomáháme s UNICEF za účelem uhrazení 
stravného v jídelně Masarykovy ZŠ pro 41 žáků ve dru-
hém pololetí aktuálního školního roku.

 3 Schválila uzavření dodatku o spolupráci při plnění po-
vinností ochrany osobních údajů se se spol. Operátor 
ICT, a. s. Tato služba bude naší MČ poskytována v roz-
sahu 16 hodin měsíčně bezplatně a vychází z uzavření 
rámcové smlouvy a následné objednávky s hl. m. Pra-
hou, které tyto služby spol. Operátor ICT hradí.

Druhé jednání se konalo 24. 1. a rada městské části:
	3 Souhlasila s připojením se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“. Dne 10. 3. 2023 bude na budově Úřa-
du MČ Praha 21 vyvěšena tibetská vlajka jako symbol 

vyjádření solidarity s Tibeťany a připomenutí výročí je-
jich povstání proti čínské okupaci. 
	3 Schválila aktualizovaná Pravidla pro vydávání Újezdské-
ho zpravodaje.
	3 Schválila valorizaci nájemného pro rok 2023 spojenou 
s užíváním nebytových prostor a pozemků.
	3 Schválila smlouvy s interprety a na technické zabezpe-
čení Čarodějnic 2023. 
	3 Projednala a schválila podání žádosti o dotaci na ná-
kup elektromobilu pro pečovatelskou službu naší MČ 
v rámci výzvy MPSV – Výzva národního plánu obnovy: 
nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. Jedno 
z vozidel je ve špatném technickém stavu a cílem je na-
hradit jej novým autem s nižšími provozními náklady, 
ale vyšším komfortem jak pro klienty, tak pracovnice 
pečovatelské služby.

Michal Hazdra, 
místostarosta

Zprávy z rady

Jednou z našich priorit je zvyšování bezpečnosti sil-
ničního provozu v okolí základní školy a mateřských 
škol. V posledních měsících jsme provedli některá 
dopravní opatření s důrazem právě na bezpečnost 
nejen dětí, ale všech účastníků dopravního provo-
zu. V první fázi jsme realizovali příčné prahy před 
přechody v ul. Polesná. Jejich instalace vedla ke sní-
žení rychlosti projíždějících vozidel, což má celkově 
kladný vliv na bezpečnost pěších, v tomto případě 
hlavně dětí. Průběžně došlo také k úpravě režimu 
parkování v okolí II. stupně školy, a to zvlášť v nejvíce 
exponované době před začátkem vyučování, kdy je 
zde nejvyšší pohyb žáků základní školy, vozidel jejich 
rodičů, autobusů MHD a zároveň sem ve zvýšené 
míře přijíždějí rodiče se školkovými dětmi. 
Prvním krokem bylo již dříve zřízení parkovacího 
pruhu s režimem „K+R“ v ul. Polesná, pod zastáv-
kou autobusu směrem ke křižovatce s ul. Čentic-
ká, jehož účelem je umožnit krátkodobé zastavení 
vozidel, zde převážně rodičů vezoucích své děti do 
školy. Tento režim je omezen pouze na všední dny 
od 6 do 16  hod. V druhém kroku došlo po Novém 
roce ke změně dopravního režimu v parkovacím zá-
livu v Čentické v blízkosti ZŠ a MŠ. Nově zde budou 
moci ve dnech školní docházky zaparkovat pouze 
návštěvníci MŠ a ZŠ, a to maximálně na 20 minut. 
Jejich vozidla budou muset být vybavena parkova-
cím kotoučem (parkovacími hodinami), což umožní 
efektivní kontrolu ze strany PČR a MP. Toto omezení, 
tj. vyhrazení parkovacích míst pouze pro návštěvní-
ky ZŠ a MŠ na max. 20 minut, je platné pouze v době 
od 6:30 do 9:00 hod., v ostatní časy zde bude možno 

Klubovna seniorů
Únorová setkání budou 

ve středu 8. 2. a 22. 2.  od 9:30 hod. 
v přízemí Polyfunkčního domu.
Přijďte si zase popovídat, zazpívat 

a zavzpomínat při fotkách. 

Za komisi sociální politiky
Kateřina Bláhová, Zuzana Dastychová

parkovat bez omezení. I nadále se budeme této oblasti věno-
vat jak v rámci jednání rady, tak dopravní komise.
Zároveň prosíme všechny rodiče vezoucí děti do školy nebo 
školek, aby vždy mysleli na bezpečnost všech účastníků silnič-
ního provozu a byli opatrní a vzájemně ohleduplní. Bezpečí 
všech je vždy zejména v našich rukách.

Libor Václavík, 
radní
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8. 2.  Klubovna seniorů,8. 2.  Klubovna seniorů,
 od 9:30 hod., od 9:30 hod.,
 Polyfunkční dům  Polyfunkční dům 

16. 2.16. 2.  Muzeum literatury Muzeum literatury 
 a Petschkova vila, a Petschkova vila,
 vycházka SPCCH, více na str. 23. vycházka SPCCH, více na str. 23.

17. 2. keramická dílna,17. 2. keramická dílna,
 pořádá DDM, pořádá DDM,
 Polyfunkční dům, od 16 hod. Polyfunkční dům, od 16 hod.

18. 2. masopust,18. 2. masopust,
 více info na str. 2 více info na str. 2

18. 2. pohádka O Palečkovi,18. 2. pohádka O Palečkovi,
 pořádá DDM, pořádá DDM,
 Polyfunkční dům, od 10:30 hod. Polyfunkční dům, od 10:30 hod.

18. 2. výroční členská schůze KAS,18. 2. výroční členská schůze KAS,
 jídelna ZŠ v Polesné, jídelna ZŠ v Polesné,
 od 14:30 hod. od 14:30 hod.

24. 2. Jeseníky – království24. 2. Jeseníky – království
 horské divočiny, horské divočiny,
 projekce filmu  projekce filmu 
 a beseda s režisérem, a beseda s režisérem,
 divadelní sál ZŠ, od 19 hod. divadelní sál ZŠ, od 19 hod.
 Datum může být změněno. Datum může být změněno.

24. 2.  Cricket and Snail, koncert,24. 2.  Cricket and Snail, koncert,
 rezervace nutná, rezervace nutná,
 Galerie Zelený dům, Galerie Zelený dům,
 od 19 hod. od 19 hod.

25. 2. výtvarná dílna,25. 2. výtvarná dílna,
 pořádá DDM, pořádá DDM,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10 hod. od 10 hod.

1. 3. beseda s neurologem 1. 3. beseda s neurologem 
 R. Šikýřem, R. Šikýřem,
 pořádá Spolek OKO, pořádá Spolek OKO,
 divadelní sál ZŠ,  divadelní sál ZŠ, 
 od 18:30 hod. od 18:30 hod.

4. 3. Deset černoušků, 4. 3. Deset černoušků, 
 pohádka, pořádá DDM, pohádka, pořádá DDM,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

4. 3. výroční členská schůze4. 3. výroční členská schůze
 SPCCH, SPCCH,
 jídelna ZŠ v Polesné,  jídelna ZŠ v Polesné, 
 od 14 hod. od 14 hod.

6. 3. Den otevřených dveří,6. 3. Den otevřených dveří,
 Masarykova ZŠ, Masarykova ZŠ,
 více na str 21. více na str 21.

Kalendárium na únorKalendárium na únor

Letos bude pokračovat rekonstrukce vodovodního řadu v Újezdě. Akce to-
hoto typu a rozsahu s sebou nesou nutná dopravní omezení, proto si vás 
dovolujeme na plánované záměry upozornit v předstihu. Investorem těchto 
akcí je Pražská vodohospodářská společnost, přičemž realizaci bude ve všech 
případech zajišťovat společnost ČKV Praha. Stavbyvedoucím odpovědným 
za vlastní průběh rekonstrukcí je pan Pavel Ševčenko, kterého je možno v pří-
padě naléhavé potřeby zastihnout na tel. č. 602 155 953.

1.etapa
9. 1. – 31. 3. 
Chmelická (Staroújezdská x Toušická)                     
Chmelická (Tuchotická x Týnecká X Zaříčanská)       

2. etapa
3. 4. – 30. 6. 
Chmelická (Toušická x Třebětínská)                           
Lišická (Zálešanská x Zbyslavská)                             

3. etapa
26. 6. – 31. 8. 
Staroújezdská (Dědická x Chmelická)                          
Chmelická (Třebětínská x Tuchotická)                         

4. etapa
1. 9. – 20. 12. 
Lišická (Zbyslavská x Zbýšovská)                                     
Zbýšovská – Valdovská (Lišická x Kynická) 

odbor živ. prostředí a dopravy     

Jak bude pokračovat
rekonstrukce vodovodu

Úřad MČ Praha 21 pronajme
Nebytový prostor
v domě Živonínská 1630 - zdravotní středisko Rohožník. 
Prostory je možné využít nejen pro ordinace lékaře či alternativní medicíny, 
ale i za účelem poskytování služeb, např. kosmetika, pedikúra, manikúra, 
masáže apod. 
Minimální nájemné 1 200 Kč/m2/rok, 
nájem na dobu určitou do 31. 12. 2025.

Reklamní plocha
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm 
(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní bez DPH 600 Kč, 
nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.

Prodejna
Nebytový prostor o výměře 15,7 m2, 
prodejna nepotravinářského charakteru.
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.

Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, na tomto místě vám 
budeme postupně představovat nové tváře ve vedení 
naší městské části.. Náš seriál začínáme novým újezd-
ským místostarostou Michalem Hazdrou. Michal (48) je 
ženatý, má dvě krásné dcery a vystudoval mezinárodní 
obchod a finance na VŠE, kde získal titul, který ale běžně 
moc neužívá.  Jak sám říká, nebere se moc vážně a většinu 
problémů se snaží řešit s humorem. V nové roli spoléhá 
především na týmovou práci. O tom, jaký Michal je, a tře-
ba i tom, proč vstoupil do politiky, jsme si povídali u nás 
na úřadě u hrnku dobré kávy.

Michale, jak dlouho se zajímáte o politické dění 
v Újezdě a co vás přimělo vstoupit do politiky?
Žiji tady, tak mě vždy zajímalo, co se tu děje. A ne vždy se 
mi to líbilo. Zhruba před pěti lety jsem začal přemýšlet 
o tom, zda a jak se do místního veřejného života zapojit. 
Znal jsem se s několika lidmi z místní ODS, a tak jsem se 
je již před volbami v roce 2018 rozhodl podpořit. Pomá-
hal jsem s kampaní, s materiály a výsledek byl po mnoha 
letech v opozici až nad očekávání dobrý. A pak to pokra-
čovalo, stal jsem se členem finančního výboru, dotační ko-
mise a také členem redakční rady Újezdského zpravodaje. 
Chtěl jsem poznat věci i zevnitř.

Jaký je váš cíl pro toto volební období?
Z mé pozice radního pro finance chci, aby na konci voleb-
ního období městská část měla na bankovních účtech více 
prostředků, než na jeho začátku. Z pohledu celého voleb-

ního uskupení budu spokojen, když se podaří realizovat 
většinu volebního programu, s kterým jsme šli do voleb. 
Věřím, že to společně s naším týmem a za pomoci zaměst-
nanců úřadu zvládneme.

Co byl pro vás za tu dobu, co jste v roli místostarosty, 
nejsilnější zážitek?
Hodně věcí pro mě bylo nových. První zastupitelstvo, první 
rada, noví lidé v mém životě. Ale mám-li něco vyzdvihnout, 
tak je to moje první svatba v roli oddávajícího. 

Jak dlouho na Praze 21 žijete?
Do Újezda jsem se stěhoval před 22 lety z pražského Žiž-
kova, kde jsem strávil prvních 26 let života. Za pár let to 
teda mezi Žižkovem a Újezdem bude fifty-fifty. A pak už 
povede Újezd.

Jak trávíte volný čas?
Volného času mi za poslední půlrok brutálně ubylo. Ale 
když si nějaký čas vyšetřím, dělím ho mezi svou rodinu, 
rybaření, práci na zahrádce a procházky po Újezdě a jeho 
okolí. Také mám rád dobré jídlo, rád vařím a asi je to na 
mně vidět . Krom toho si dobře odpočinu při poslechu 
dobré hudby. Posledních pár let mě hodně baví skvělý or-
chestr Police Symphony Orchestra. Je až neskutečné, jaká 
energie z nich vyzařuje, a rád se jimi nechám „nabíjet“.

Když jsme u těch procházek, jaké je vlastně vaše oblí-
bené místo v Újezdě?
V létě a na podzim mám takovou svou oblíbenou hou-
bařskou trasu po našem lese. Dalším místem se určitě 
stane i nový mokřad, ten se opravdu povedl. No a oblíbe-
ným cílem je i Café Galerie Zelený Dům, ale v tom nejsem 
v Újezdě sám.

Děkuji vám za rozhovor.
Rád bych i já poděkoval za možnost se představit a také 
zdravím naše čtenáře. Budu rád, když se na mě obrátíte 
s vašimi podněty a nápady, jak na ulici, tak i třeba pro-
střednictvím mailu: michal.hazdra@praha21.cz.

Martina Bauerová

Chci se podílet na rozvoji Újezda
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Starostové a starostky městských částí ve správním ob-
vodu Prahy 21 se dohodli na další vzájemné spolupráci. 
Tentokrát v oblasti územního rozvoje a infrastruktury.
Na konci loňského roku byla zřízena pracovní skupina, 
která je složena vždy ze dvou zástupců všech čtyř měst-
ských částí – Újezda nad Lesy, Běchovic, Klánovic a Kolo-
děj. První jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 26. 1. na Úřa-
du MČ Praha 21. Probrali jsme mnoho společných témat, 
jako je přeložka silnice I/12 a plánovaná ochranná pro-
tihluková opatření, přednádražní prostor u nádraží Praha 
– Klánovice, současný územní plán a chystaný metropolit-
ní plán nebo dokončení propojení všech městských částí 
sítí cyklostezek. Společných témat máme mnoho. Již nyní 
se těšíme na další spolupráci v oblasti rozvoje priorit vý-
chodní části hlavního města Prahy.

Milan Samec, 
starosta

Spolupráce městských částí Prahy 21 
pokračuje i v oblasti územního rozvoje

Jak jsme již dříve avizovali, dochází v souvislosti s dokon-
čením výstavby společné stezky pro pěší a cyklisty v ul. 
Staroklánovická k opětovnému uzavření chodníku a zří-
zení obchozí trasy. Termín realizace je od 1. 2. do 28. 4. 
2023. Prosíme všechny o opatrnost při pohybu v provi-
zorním koridoru.

Libor Václavík, 
radní

Stavba stezky na nádraží opět běží

Máme za sebou volbu prezidenta, z níž vzešla nová hlava 
státu. Bývalý armádní generál Petr Pavel se svého úřa-
du ujme příští měsíc. Opakovat celorepublikové výsledky 
nemá příliš cenu, média jimi byla zaplavená již pár hodin 
poté, co volby o posledním lednovém víkendu skonči-
ly. Přesto není od věci podívat se, jak volili občané naší 
městské části. 
Letošní prezidentská volba v Újezdě nad Lesy přines-
la hned dva rekordy. Ještě nikdy se k volebním urnám 
nedostavilo tolik Újezďáků. Celkem jich ve druhém kole 
prezidentské volby bylo 5934, což představuje účast 
78,87 procent oprávněných voličů. A to je víc, než napří-
klad v sousedních Klánovicích nebo Běchovicích. Jen pro 
srovnání: když Miloš Zeman v roce 2018 usiloval u svůj 
druhý mandát, přišlo v druhém kole volit 76 procent Úje-
zďáků, o pět let dříve, když do závěrečného klání postou-
pila dvojice Miloš Zeman – Karel Schwarzenberg, dorazilo 
do volebních místností jen 64 procent občanů naší měst-
ské části. 

Druhý rekord souvisí s podporou Petra Pavla. Ten 
v  Újezdě nad Lesy získal 75,23 procent hlasů. Tak silný 
mandát v minulosti žádný z kandidátů v Újezdě nezískal. 
V tom se nicméně Praha 21 hlavnímu městu nevymyká: 
v rámci celé metropole byla podpora Petra Pavla dokon-
ce ještě o procentní bod vyšší. 
A na závěr ještě krátký výhled. Nejbližší plánované volby 
nás čekají v příštím roce, kdy budeme v květnu hlasovat 
o novém složení českých zástupců v Evropském parla-
mentu. V roce 2025 pak proběhnou volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR

Blahoslav Hruška

Volba prezidenta: 
rekordní účast, 
rekordní podpora
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Jistě někteří z vás slyšeli o projektu obecně prospěšné spo-
lečnosti WOMEN FOR WOMEN (W4W), jehož cílem je zajis-
tit poskytování obědů ve školách rodinám v tíživé životní 
situaci, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout, ale 
aktivně přistupují k řešení svých problémů. V českých ško-
lách nemůže svým dětem zaplatit školní oběd už téměř 
30  tisíc rodin. „Situace je alarmující, počet žádostí o  po-
moc vzrostl za loňský rok o 30 % a další nárůst čekáme le-
tos,“ říká Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka W4W. 
Přinášíme základní informace o obědech pro děti a odpo-
vědi na otázky, které vás mohou napadnout.

Pro koho je projekt určen a co nabízí?
Pro děti ze základních škol z celého Česka, jejichž rodiče se 
o děti starají, ale jejich finanční situace jim nedovoluje, aby 
zakoupili pro své děti obědy ve školní jídelně, přestože by 
jinak rádi. U těchto dětí jsou zřejmé i jiné problémy –mnoh-
dy do školy nenosí ani svačinu, popř. velmi skromnou, ne-
mohou se se svými spolužáky účastnit třídních či školních 
aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, plavání a podobně. 
Pro výběr dětí do projektu jsou stanovena jasná kritéria.
Projekt pomáhá děti nejen nasytit, ale také jim umožňuje 
zažívat společné chvíle s jejich spolužáky při společenské 
akci, kterou školní oběd beze sporu je. Děti se tak necítí 
jiné a vyčleněné z kolektivu. Každým rokem se také uka-
zuje pozitivní vliv pravidelné stravy na školní prospěch. 
Na  základě dlouholetých zkušeností lze tedy s jistotou 
konstatovat, že projekt má na děti pozitivní dopady, a to 
výživové, výchovné a vzdělávací.

Je hrazen celý oběd? 
Ano. Jedná se o účelově určené finance, a to na obědy pro 
konkrétní děti na konkrétní období školního roku.

Kdo může o obědy pro děti požádat?
Rodič nebo pečující osoba, a to u základní školy, kterou 
dané dítě navštěvuje.  Jedná se o děti z rodin, které jsou ve 
velmi obtížné a tíživé finanční situaci, kdy dětem mohou 
jen těžko dopřát základní věci, jako je školní oběd, účast 
na placených školních a třídních aktivitách, školní pomůc-
ky a jiné. Velmi zásadní roli zde hraje ztráta zaměstnání, 
ztráta bydlení, samoživitelství bez podpory širší rodiny, 
absence výživného, sociální podpory apod. 

Děti, které projekt podporuje, jsou i z plně funkčních rodin, 
kde se rodiče najednou (doslova ze dne na den) dosta-
nou do svízelné finanční situace (úmrtí jednoho z rodičů či 
vážná nemoc). Dítě může být i v péči prarodičů, kteří jsou 
ve většině případů ve starobním či invalidním důchodu. 
Mnohdy dětem zajišťují základní potřeby na úkor svých 
léků apod. Hrazení školních obědů je pro ně velmi těžké.
Existují i rodiny, kde dětem dávají peníze na oběd po 
dnech podle jejich momentální finanční situace. Někde se 
rodiče snaží, aby dítě chodilo na obědy alespoň v den od-
poledního vyučování. Jsou i případy, kdy si na jednotlivé 
obědy spoří samotné děti. To je pak velmi smutný obrázek 
a dospělý člověk si dokáže představit, co takové dítě musí 
prožívat.  

Platí to pro děti ze základních škol? 
Projekt je určen pro děti ze základních škol, jedná se o oba 
stupně ZŠ i o tzv. nultý stupeň, a to v rámci celého Česka. 

Je zaručena dětem anonymita?
Ano, je to jedno z pravidel. Více na 
www.women-for-women.cz/obedy-pro-deti/.

Jak mohou rodiny požádat o obědy pro děti?
Partnerem projektu je základní škola, která také poten-
ciální děti vybírá, registruje se do projektu a vyplňuje žá-
dost o dar. Příjemcem financí je pak přímo škola nebo 
školní jídelna (pokud je školní jídelna samostatnou pří-
spěvkovou organizací). Děti, které potřebují pomoci, vyti-
povávají pedagogové. V případě zájmu ze strany rodiče je 
ideální obrátit se přímo na školu a vysvětlit svou situaci. 
Je však třeba zdůraznit, že ze strany školy se jedná o zcela 
dobrovolnou činnost. 
Závěrem bych ráda zmínila, že do projektu W4W: Obědy 
pro děti se přihlásila i naše Masarykova základní škola. 
Takže i u nás je možnost využít této služby. Pokud jste 
v  tíživé ekonomické situaci, nebojte se o obědy pro děti 
požádat.

Alena Motejlová,
radní pro sociální 

politiku a zdravotnictví

Obědy pro děti ve školách zdarma
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Kriminalita v Újezdě: 
návrat k normálu
Vizualizace dat je obor, který se mnohým může zdát hro-
zivě vzdálený. Umožňuje ale například do map zanést 
údaje, které bychom v nich ani nečekali. Takovým pro-
jektem je i Mapa kriminality, kterou od roku 2019 díky 
dotacím EU zveřejňuje Policie ČR. Interaktivní rozhraní 
umožňuje zobrazovat vybranou přestupkovou a trest-
nou činnost evidovanou policií. A protože v lednu již byla 
uzavřena i data za prosinec, pojďme se podívat, jak je na 
tom s kriminalitou Újezd, respektive Praha 21.
V roce 2022 bylo na našem území evidováno 688 pře-
stupků a trestných činů. Ve srovnání s minulými lety (416 
v roce 2021 a 377 o rok dříve) se to může zdát hodně. 
Je ale třeba brát v úvahu, že šlo ještě o „covidová“ léta, 
v nichž díky koronavirovým opatřením spojeným s uzá-
věrami veřejného života kriminalita obecně poklesla. Po-
kud se podíváme hlouběji do minulosti, zjistíme, že loň-
ské číslo zas tak vysoké není. Pro srovnání: v roce 2018 
eviduje Mapa kriminality v Praze 21 celkem 825 zázna-
mů, o rok dříve to bylo dokonce 1074.
Naprostá většina zápisů z loňského roku jde na vrub pře-
stupkům. Z trestné činnosti „vedou“ krádeže a obecně 
majetková trestná činnost. Při bližším pohledu zjistíme, 
že se přitom nedá říct, které období je pro zloděje a ne-
nechavce všeho druhu typické. Krade se bohužel i o ad-
ventu a o Vánocích. Třeba na Rohožníku takto 15. pro-
since zloděj odcizil balík s dárky, přímo na Štědrý den 
v této lokalitě někdo ukradl kolo. Den před Ježíškem do-
šlo k vloupání ve středu Újezda. 

Na druhou stranu je tu i optimističtější pohled. Zrovna 
vloupání totiž není tak častým jevem, jak by se na zákla-
dě různých varování ze sociálních sítí mohlo zdát. Loni 
jich policie v Praze 21 evidovala „jen“ 28. Statisticky málo, 
ovšem s tím, že za každým takovým vloupáním je nejen 
materiální újma, ale i nepříjemný pocit z toho, že se vám 
zloději procházeli po bytě nebo po domě. A druhý op-
timistický pohled – násilné trestné činnosti je opravdu 
minimálně, loni jen čtyři případy. V dubnu ublížení na 
zdraví na Blatově, v březnu a srpnu nespecifikované ná-
silí, respektive vydírání v centru obce, v září nebezpečné 
vyhrožování na Rohožníku. 
Tady je třeba zdůraznit, že kvůli ochraně obětí neumož-
ňuje Mapa kriminality zobrazení přesné polohy přestup-
ku či trestného činu. Kdo by se tedy chtěl proklikat tře-
ba k sousedům a zjistit, zda je někdy někdo okradl, má 
smůlu. Újezd je nicméně v interaktivní mapě rozdělen na 
osmnáct sektorů, z nichž už se lecos vyčíst dá. 
Tak třeba, která část Újezda platí spíše za klidnější a kde 
se kriminalita naopak koncentruje. Nepřekvapivě je nej-
víc záznamů za loňský rok z centra obce: celkem 299. Má 
to logické vysvětlení: ve středu Újezda je největší kon-
centrace obchodů, služeb, a také velké parkoviště, po-
hybuje se tu také nejvíc lidí. Číslo, podle nějž se v centru 
odehrává třetina veškeré kriminální činnosti v Praze 21, 
je ovšem třeba brát s rezervou. Do tohoto sektoru totiž 
patří i úsek Starokolínské ulice od Blatova k semaforům 
na hlavní křižovatce, kde policisté často měří rychlost 
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Na naše policisty jsem pyšný
O práci újezdských policistů i jednoduchých pravidlech, 
jak zabezpečit dům či byt, si ÚZ povídal s npor. Markem 
Peřinkou, vedoucím místního oddělení Policie ČR Újezd 
nad Lesy

Na území Prahy 21 došlo loni k 813 přestupkům 
a trestným činům. To je více než v letech 2021 nebo 
2020. Máte i vy subjektivně pocit, že práce po covidu 
opět přibylo?
Po letech covidových opatření vzrostl počet protipráv-
ních jednání v obvodu MOP Újezd nad Lesy asi o jednu 
třetinu. Je to poměrně logické vzhledem k opatřením 
a omezenému pohybu osob během covidové pandemie. 

K jakému nejzávažnějšímu případu jste v roce 2022 
vyjížděli?
Nejprve je nutno si položit otázku, co je nejzávažnější pří-
pad. Z mého pohledu je to ohrožení života a zdraví člověka.  
Policisté zdejšího oddělení zasahovali několikrát při jedná-
ní, kde byl ohrožen život osob. Jednalo se o napadení, po-
případě o záchranu osob a dětí při evakuaci hořící budovy.

A jaký byl nejkurióznější?
Uvádět či vyhodnocovat nějaký případ jako nejkuriózněj-
ší nebudu a nechci, neboť by to bylo mé subjektivní hod-
nocení. Pro mě je důležité a jsem velmi pyšný, že mám 
v kolektivu podřízených policisty, kteří jsou ochotni na-
sadit vlastní život a zdraví při záchraně jiného, například 
když vstoupí do hořící silně zakouřené budovy,  vynesou 
odtud nezletilé dítě a upřednostní záchranu jiného před 
možnými následky pro ně samé.

Máme před sebou jarní prázdniny, kdy řada rodin vyrá-
ží na lyže. Jak nejlépe zabezpečit svůj dům před zloději?
Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovliv-
nit tím, že bude dodržovat základní jednoduchá opatře-
ní, která nevyžadují žádné finanční náklady. Měli bychom 
znát užitečná pravidla a osvojit si dobré návyky, které bu-
deme pečlivě dodržovat.
Řádně uzamykejte objekt. Když odcházíte z domu nebo 
bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna 
a  uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče 
pod rohožku ani do květináče.

Zbytečně neupozorňujte na svou 
nepřítomnost. O svém odjezdu 
informujte pouze nejužší okruh 
lidí, kterým věříte. Nikdy nene-
chávejte vzkazy na dveřích, že 
nejste doma. Dobu své nepří-
tomnosti nesdělujte do tele-
fonního záznamníku, natož na 
sociálních sítích. Požádejte dů-
věryhodnou osobu, aby v době 
vaší nepřítomnosti dohlédla na 
obydlí – větrala, zalévala květi-
ny, sekala trávník, pravidelně 
vybírala schránku na dopisy 
a podobně. Byt či dům se nebu-
de jevit jako opuštěný, prázdný.
Můžete také byt nebo dům za-
bezpečit elektronickým zaří-
zením, které v nepravidelných 
časových intervalech zapíná 
světla, televizi. A nezapomínejte 
ani na dobré vztahy se sousedy.

Blahoslav Hruška

a  provádějí namátkové kontroly. A která oblast Újezda 
je naopak nejklidnější? Z digitální mapy vyplývá, že jde 
o severovýchodní okraj obce, zhruba od Valdovské ulice 
na východ až k lesu. Za loňský rok tu policisté evidovali 
jen šest přestupků. 
A přidejme ještě srovnání s okolními obcemi a městský-
mi částmi. Tady Újezd dopadl relativně dobře. V  prů-
měru jeden záznam v databázi trestných činů na 13 
obyvatel je stejné číslo, které vykazují sousední Úva-
ly. Podobně (14) jsou na tom také Koloděje. Výrazně 
lépe (26) naopak Klánovice. Horší výsledky než Újezd 
má Květnice, kde na jeden záznam připadá 6 obyvatel. 
A  nejvarovnější čísla přicházejí z Běchovic, kde poměr 

záznamů o vybrané přestupkové a trestné činnosti na 
obyvatele vychází na 1:3. 
Nakonec ještě informace, které by měly být všeobecně 
známé, ale neškodí je zopakovat. Místní oddělení Policie 
ČR sídlí v Hulické ulici vedle budovy úřadu, přímý tel. je 
974 859 000. Okrsek Městské policie má základnu v sou-
sedních Klánovicích v ulici V Pátém, tel. 281 963 344, mo-
bil: 737 649 842. Pamatovat si čísla přímo na služebnu 
ale není třeba. Pokud zavoláte na 158 (respektive 156, 
což je linka MP), máte jistotu, že se vám pomoci dostane 
24 hodin denně. A dost možná k vám přijedou i „naši“ 
policisté, kteří to mají nejblíže.

Blahoslav Hruška
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KULTURA

V pátek 24. 2. vás od 19 hodin srdečně zvu do Café Ga-
lerie Zelený dům na koncert s názvem „Irská zima“. Česko 
americké duo Cricket and Snail manželů Lucie a Jamese 
Carlsonových nás již po několikáté potěší svým úžasným 
vystoupením. Tentokrát díky houslím, akordeonu a irským 
whistles vykouzlí pravý irský večer. Jejich muzika vás při-
nutí podupávat si do noty. 
Rozhodně přijďte dřív, ať si můžete v klidu dát irské pivo 
nebo svařené víno. Ať už si však dáte cokoli, večer to bude 
nezapomenutelný. Budete mít pocit, že jste večer strávili 
na irském venkově. Rezervace nutná, vstupné 250 Kč.

Martina Machalíčková,
galeristka

Irská zima

Knihy pro dospělé
 David Attenborough – Výpravy do divočiny
 Jan Novák – Těžký prachy
 Maria Peters – Dirigentka
 Jonas Jonasson – Prorokyně a hlupák
 Pavel Šuba – Klíč k Morgenlandu
 Kristina Ohlsson – Bouře
 Lisa Barr – Žena v ohni
 Rachel Caine – Pod hladinou
 Roman Cílek – Copak jsem bůh?
 Dominik Dán – Studna
 Anthony Horowitz – Vražda ve Večernici
 Dagmar Čechová – Nesejdeš z cesty
 Veronika Valíková – Češtinářky
 Jo Thomas – Vůně španělských třešní
 Fiona Valpy – Moře vzpomínek
 Jan Bauer – Papežova dcera
 Hana M. Körnerová – Jelení vršek
 Jakub Železný – Kinského zahrada
 Karel Rožánek – Zápisky z Afganistánu

Knihy pro děti
 Pavel Radosta – Ztraceni v zemi mamutů
 David Walliams – Nejhorší rodiče na světě
 Dita Křišťanová – O hlemýždi Hynkovi
 Tereza Šefrnová – Moja a páv: Gorilí pohádky
 Vladimír Hulpach – Rytíři krále Artuše                 
 Sandra Grimm – Kubík u paní doktorky
 Ljuba Štíplová – Famózní příběhy Čtyřlístku
 Gisela Socolovsky – Vynálezy a objevy: poznej svět vědy

Novinky z knihovny

 

LOVCI PEREL  
Ponoř se s námi do hlubin příběhů 
a zapoj se do celoroční hry 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ČTI   
 VYPLŇUJ PRACOVNÍ LISTY   

  SBÍREJ PERLY  Pravidla hry a více informací získáš 
  ZÍSKEJ ODMĚNU  v naší Místní knihovně Újezd nad Lesy 

 

V místní knihovně pokračuje druhým ročníkem čtenářská 
hra Lovci perel, která motivuje děti ke čtení, objevování 
příběhů a prožívání dobrodružství. I v tomto roce mohou 
děti sbírat perly za přečtené knihy. Stačí si v knihovně 
vybrat knihu, která je na obale označená perlorodkou, 
přečíst ji a správně vyplnit kartu s otázkami. Čím více knih, 
tím více perel a v knihovně jsou perlorodek stovky. Nejpil-
nější čtenáři budou stejně jako v minulém kole odměněni 
drobným dárkem.

Jitka Kašparová, Pavla Jakubcová,
knihovnice

Čtenářská hra 
pro děti pokračuje
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Byla by škoda nesdílet dva prosincové zážitky, které se 
odehrály po prosincové uzávěrce zpravodaje. Prvním 
z nich byl vánoční koncert Soviček v kostele Povýšení 
sv. Kříže v Kolodějích. V polovině koncertu tradičních 
koled a nových vánočních písní pozdravil přítomné pan 
farář dr. Ondřej Salvet. Atmosféra byla jako vždy neopa-
kovatelná, zvláště v sovím podání nová píseň Vánoční 
modlitbička a její slova „Prosím vás, mějte se rádi, ničí nás 
nenávist“ …zanechalo svou stopu. Sovičky vystupují v ad-
ventním čase v kolodějském kostele od roku 2016, tradici 
přerušila pouze kovidová omezení. 
Žáci z 2. trojročí Montessori si poslechli v Divadle Horní 
Počernice Malou mši vánoční (Malou Rybovku), předve-
denou dětmi z přípravných oddělení Kühnova dětského 
sboru pod vedením Světlany Tvrzické. Po návratu do 

školy jsme si o autorovi České mše vánoční J. J. Rybo-
vi říkali o jeho životě a zhlédli animovaný film z roku 
2007 režiséra Pavla Kubanta, ve kterém došlo ke spo-
jení nahrávky Rybovy mše Symfonickým orchestrem 
hl. m. Prahy FOK z roku 1966 a Ladova lidového Betlému 
z roku 1919, pro film doplněného dalšími postavičkami 
z jeho tvorby. Slíbenou mají děti ještě televizní inscenaci 
Noc pastýřů (1992), ve které uvidí nelehkou životní cestu 
autora nejznámější vánoční mše, uvedenou na Štědrý 
den roku 1796 v kostele Povýšení sv. Kříže v Rožmitále 
pod Třemšínem. Postavu Jakuba Jana Ryby nezapome-
nutelně zahrál pod režijním vedením Františka Filipa 
„Pan herec“ Josef Abrhám.

Eva Danielová

Ohlédnutí za adventem

Díky dětem ze 3. A a paní učitelce Da-
niele Janoušové proběhla Tříkrálová 
sbírka přímo na půdě Masarykovy ZŠ. 

Malé divadelníky přišel podpořit i pan 
ředitel L. Skala, který si loni zahrál roli 
krále Heroda. 

V roce 2021 se totiž podařilo díky Jitce 
Carbolové nastudovat divadelní před-
stavení Z Újezda do Betléma. Zapojili 
se děti, rodiče, Sovičky, učitelé z naší 
školy včetně pana ředitele, bohužel 
se kvůli kovidu hrálo pouze jednou, 
a to alespoň újezdským seniorům 
před Vánocemi. 
Loni se z různých důvodů původní 
obsazení nesešlo, ale kostýmy, kulisy 
a oprášený text nastudovala třída 3. A 
pod vedením paní učitelky Daniely Ja-
noušové. Děti hrály ve středu 4. 1. pro 
své rodiče, v pátek 6. 1. dopoledne 
pro spolužáky ve Staroklánovické 
a večer pro veřejnost. Náhodně da-
tum představení vybráno nebylo – Tři 
králové došli do Betléma z Újezda 
nad Lesy a do kasičky bylo cestou 
vybráno 3 tisíce Kč. Dětem a paní 
učitelce děkujeme za příjemný pod-
večerní kulturní zážitek a divákům za 
příspěvek do Tříkrálové sbírky.

Eva Danielová

Divadelní představení na Tři krále 
vyneslo 3 tisíce Kč
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Nejstarším pomníkem, z roku 1880, je kamenný pom-
ník s křížem mezi klánovickou zastávkou a blatovskou 
hájov nou, vpravo u železniční trati ve směru na Pra-
hu, stojící tehdy na blatovském, nyní na klánovickém 
území. Byla na něm dnes již chybějící deska s nápisem: 
„Prokop Diviš, 5. února 1880“. Co se tehdy stalo? Zápis 
v kronice je stručný: „Dne 5. 2. 1880 byl zavražděn Vá-
clavem Škorpilem z Blatova lesní adjunkt Hubert Diviš 
v lese Vidrholci. Na místě činu dala lesní správa postavit 
pomník. Vrahův trest smrti změněn na dvacetiletý těžký 
žalář, v němž za dva roky zemřel“. Až potud by to byl 
klasický příběh pyt láka a hajného, s tragickým koncem. 

Újezdský rodák Ludvík Landiš vypátral, že všechno 
bylo trochu jinak. Výsledek jeho pátrání přetiskujeme: 
O tom, jak to všechno tehdy bylo, proč došlo k vraždě 
a o co vlastně šlo, se můžeme dočíst v knize J. H. Špolce 
Jirenská zastávka, vydané v Pardubicích v roce 1918. 
Zde můžeme z vyprávění přednosty jirenské (dnes 
klánovické) zastávky Miloše Hoška zjistit asi toto: Na Bla-
tově žil vdovec Václav Škorpil, obávaný starý pytlák, je-
hož dcera byla provdána za hajného sídlícího v hájovně 
Na Štamberku, stojící na pokraji lesa vedle trati zhruba 
v polovině vzdálenosti mezi dnešní zastávkou Klánovice 
a stanicí Úvaly. Vedle hájovny stojí železniční vechtro-
vský domek a kolem domku a hájovny přes trať vede 
lesní cesta. Hájovna a vechtrovna jsou bezprostředními 
sousedy a jejich obyvatelé vidí jeden druhému do talíře 
i do postele. Hajná, Škorpilova dcera, byla nešťastná, 
že její otec pytlačí a marně se snažila mu to rozmluvit. 
Hajný jako by prohřešky svého tchána neviděl, asi si 
myslel, že Lich tenštejnům ztráta nějakého toho zajíčka 
či jiného kous ku zvěře nemůže vadit. A tak vlastně pyt-
lačení toleroval. Škorpil dceru navštěvoval a přátelil se 
i s jejím mužem. Pak byl do revíru přidělen mladý ad-
junkt Hubert Diviš. Sídlo pana lesního, jemuž Diviš i ha-
jný podléhali, bylo v myslivně u jirenské zastávky. Tam 
ovšem adjunkt ne bydlel a měl svůj pokojík v hájovně 
Nové Dvory. Škorpilovi nastaly zlé časy. Dá se říci, že si 
adjunkt na něj zasedl. Velice brzy poznal jeho pytlácké 
sklony, pronásledoval ho, kde mohl, pokud ho chytil 

při činu, hned ho udal. Za každý prohřešek byl Škorpil 
pokutován, či dokonce seděl ve vězení. Jejich vzájemná 
nenávist rostla – byl to prostě napjatý poměr mezi le-
sníkem, hájícím panskou zvěř a škůdcem – pytlákem. 
Nenávist mezi Divišem a Škorpilem však narostla do 
nestvůrných rozměrů z dalšího důvodu, zvláště ze stra-
ny Škorpila.

Adjunktu Divišovi se zalíbila hajná ze Štamberka. Zprvu 
nevěděl, že je to vlastně Škorpilova dcera, když to však 
zjistil, jeho horlivost v pronásledování Škorpila nepatrně 
polevila. Mezi hajnou a adjunktem vznikl milostný vztah, 
realizovaný návštěvami adjunkta v hájovně v době, kdy 
hajný nebyl doma. Adjunktovy návštěvy však brzy za-
registroval železniční vechtr ze Štamberka a tuto novinu 
Škorpilovi donesl. Ten byl doslova šokován. Jeho dcera 
a jeho největší nepřítel a pronásledovatel? To se nedalo 
přehlédnout. A tak toto dvojí provinění rozžhavilo Škor-
pila do běla. Nejen, že je pronásledován za každého za-
jíčka, ale dokonce mu hříšník svádí vlastní dceru. Tento 
souhrn okolností se opravdu nedal odpustit.

A vechtr dál našeptával a donášel. Že prý Škorpilova 
dcera je jako omámená, po návštěvách večer adjunk-
ta daleko vyprovází, v hájovně ho bohatě hostí atd. Její 
muž, hajný, je jako slepý, a dokonce se s Divišem přátelí. 
Ne, to opravdu nelze odpustit. Jednoho večera, bylo to 
v zimě 5. února 1880, si Škorpil na Diviše počíhal. Sám 
a beze zbraně adjunkta napadl. Po slovní potyčce po 
něm skočil a začal ho škrtit. Nakonec mu vyrval jeho 
vlastní pušku, kterou se adjunkt chtěl bránit, a tou ho 
zastřelil. A nechal ho ležet ve sněhu.

Mrtvolu v kaluži krve našel druhý den ráno vedle trati 
na kraji lesa železniční pochůzkář. Škorpil podle úda-
jů v knize Jirenská zastávka zmizel a nikdy se už neo-
bjevil. To asi byla verze paní hajné. Štamberský hajný 
se údajně o vině své ženy nikdy nedozvěděl a zřejmě 
si myslel, že tu šlo jen o boj pytláka s lesníkem, niko-
liv otce se svůdcem své dcery. Dál s ní jako se vzornou 
žil až do stáří v hájovně na Štamberku, kde je Hoškovi 
později navštívili. I paní Otě se hajná jevila jako hodná 
a spořádaná žena a její hříchy mládí na ní prý nebyly 
znát.

Se Škorpilem to dopadlo úplně jinak, než se pokouše-
la hlásat jeho dcera. Byl dopaden, vražda mu byla 
prokázána a odsouzen k trestu smrti. Cestou milosti 
mu byl trest změněn na 20 let těžkého žaláře, ve kterém 
za dva roky zemřel. Ze života své dcery opravdu navždy 
zmizel a nikdy už se s ním nesetkala. V tom měla hajná 
pravdu, i když předstírala, že nic neví o jeho odsouzení 
a následné smrti ve vězení.

Marie Tomaidesová,
kronikářka

Vražda v Klánovickém lese 
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Vzpomenete si, jaký byl váš první počítač a co jste na 
něm hrál?
K počítačům jsem se dostal v druhé polovině 80. let, kdy se 
uživatelé podle značky počítače dělili na „ataristy“, „spek-
tráky“ a „komodoráky“. My jsme měli přístup k Atari 800, 
takže jsem patřil k té první skupině. A první hra? Asi ves-
mírná střílečka Alien Ambush.

Kdy vás napadlo, že se počítačovými hrami dá i uživit?
To byla dlouhá cesta. Studoval jsem Střední průmyslovou 
školu v Ústí nad Labem, kde jsem se o počítače zajímal. 
Ne tolik o hry, ve škole se probírala automatizace a mikro-
čipy. Mě ale nejvíc bavil software a po různých peripetiích 
jsem se dostal na matfyz do Prahy. Tam už jsem kolem 
her ledacos dělal a v roce 1997 jsme s bratrem Pavlem 
a Martinem Českým založili vlastní herní studio. Já byl teh-
dy na vysoké a oni na vojně. To bylo ale ve fázi, kdy jsme 
vývoj her považovali spíš za hobby.

Pokud se nepletu, začínali jste spořičem obrazovky?
Ocean Dive nebyl jen spořič, ale i hra, která simulovala po-
nor do barevného podmořského světa. Málem se nám ho 
podařilo prodat Microsoftu, který ho chtěl implementovat 
do Windows, ale z obchodu nakonec sešlo. Dlouhou dobu 
jsme dělali na zakázku pro jedno americké herní studio, 
tehdy jsme pro ně byli levný východ. Pracovali jsme na 
vývoji herního enginu, což je jakási základní kostra každé 
hry. Bylo to v době, kdy se hry prodávaly na CD, oni mě-
li nasmlouvaná přesná data, kdy se disk objeví na pultu 
v americkém Wallmartu, což bylo někdy šibeniční. Navíc 
hra musela fungovat na první dobrou, neexistovaly žádné 
opravy. Na naší technologii běžel třeba Deer Hunter, své-
ho času nejprodávanější hra v USA. Americké studio ale 
nakonec zkrachovalo, což se pro nás ukázalo paradoxně 
jako výhoda. Konečně jsme se vydali vlastní cestou.

Opravdovým průlomem byl Euro Truck Simulator. 
Proč je ta hra i po deseti letech tak úspěšná?
Tuhle otázku si také často kladu. Od hráčů víme, že v ní 
hledají víc než jen samotné řízení. Píší nám, že u ní rela-
xují, není to střílečka, ale klidná hra. Někdy si prostě jen 
užívají pocit z jízdy krajinou tak, jako by byli opravdoví ři-
diči kamionu. A hodně také dělá velká hráčská komunita. 

Organizují se společné jízdy, lidé si u toho povídají nebo 
chatují. A jelikož jsem technický ředitel SCS pak také dou-
fám, že je vidět, jak simulátor děláme srdcem a pořád nás 
další vývoj hry baví. Kdybychom to brali jen čistě technic-
ky, bylo by to znát.

Ve hře se objevují virtuální kamiony, které jsou věrný-
mi kopiemi těch opravdových. Jak probíhá spolupráce 
s automobilkami?
Je to různé. Některé nás nechají nové modely naskenovat, 
jiné pošlou i digitální výkresy, podle nichž se daleko lépe 
modeluje. A pak jsou i firmy, které nás auta do hry nechají 
připravit předem, takže se plachta, jimž je nový kamion za-
halen, v simulátoru strhává ve stejnou chvíli jako v reálu. 
Cesty, jak se dostat k automobilkám jsou různé. Vzpomí-
nám si třeba, že se nám dlouho nedařilo kontaktovat jed-
noho z velkých výrobců. Jejich marketing si nás přehazoval 
jak horký brambor. A pak jednoho dne hrál syn vysokého 
manažera téhle automobilky naši hru a před tatínkem se 
divil, proč ta jeho značka chybí. Ve firmě se spustila lavina 
a hned nás napřímo kontaktovali…

Nakonec tradiční otázka. Jak se vám žije v Újezdě, co 
vám tu chybí?
Do Újezda jsme se přestěhovali v roce 2009. Hledali jsme 
dům, který by byl v Praze, blízko přírody, a přitom doprav-
ně dostupný. Pro mě osobně byl klíčový moment vlak, 
protože to je skvělý a rychlý způsob dopravy. A co mi chy-
bí? Určitě obchvat. Když jsme se stěhovali, doufal jsem, 
že kolony aut na hlavní silnici za pár let prořídnou. A jak 
vidno, byl to špatný odhad.

Blahoslav Hruška

Hry musíte dělat srdcem

LIDÉ

Pokud vaše děti nebo vy sami hrajete počítačové hry, 
dost možná znáte Euro Truck Simulator, v němž můžete 
z obýváku coby řidič kamionu brázdit evropské silnice. 
Za deset let se téhle hry, za níž stojí studio SCS Software, 
prodalo přes 13 milionů kopií, doplňků pak přes 85 mi-
lionů. S Petrem Šeborem, spoluzakladatelem a spolu-
majitelem SCS Software, si ÚZ povídal o tom, jak firma 
začínala, jak se spolupracuje s velkými automobilkami 
i proč je virtuální řízení tak uklidňující. A nakonec přišla 
řeč i na Újezd.

Petr Šebor (46) – pochází z Oseka u Duchcova, vystudo-
val obor informatika na Matematicko-fyzikální fakultě UK. 
V roce 1997 založil se svým bratrem Pavlem a společníkem 
Martinem Českým herní studio SCS Software, kde zastává 
funkci technického ředitele. Se svou rodinou žije v Újezdě.  
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Z REDAKCE
OPRAVA
Poněkud hektický čas před Vánocemi a rychlý finiš hned po Novém roce se 
bohužel promítly i do lednového čísla ÚZ. Na str. 20 vyšel článek ředitele ZŠ 
Libora Skaly hned dvakrát – ovšem na úkor textu o soutěži, který najdete 
v tomto čísle. V zastupitelském sloupku Jiřího Freye vypadlo poslední slovíčko, 
vnímavý čtenář si snad doplnil, že nám pan zastupitel přeje zdraví. 
A ještě jedno doplnění – Michael Hartman nás upozornil, že s průzkumem 
zaniklé středověké vesnice Žák historikem V. V. Tomkem, který byl zmíněn 
v lednovém ÚZ v článku o výročích na str. 12, to bylo trochu jinak. Jeho 
historické zamyšlení si můžete, ostatně stejně jako další příspěvek z redakční 
pošty, přečíst na webu www.praha21.cz v sekci Újezdský zpravodaj. 

Blahoslav Hruška, 
šéfredaktor ÚZ 

ZNÁTE ZAJÍMAVÉ 
ÚJEZĎÁKY? NAPIŠTE NÁM
Znáte zajímavé osobnosti, které žijí 
v Újezdě nebo tu vyrůstaly? Nemusí jít 
o mediálně známé tváře, ale lidi, kteří 
jsou dobří v tom, co dělají, mají nevšed-
ní povolání nebo jsou třeba pamětníky 
dávno minulých časů. Napište nám své 
tipy na redakce@praha21.cz, předem 
za ně děkujeme.

Blahoslav Hruška, 
šéfredaktor ÚZ 

Mgr. Lucie Doležalová 
(ÚJEZD ŽIJE)
V posledním čísle ÚZ mě nemile pře-
kvapilo oznámení o zrušení listárny. 
Redakční rada to odůvodnila tím, že 
nám chce nabídnout více původní-
ho obsahu a informací. Ve skuteč-
nosti dělá pravý opak. 

Pestrost informací omezuje. Nadále 
si přečteme už jenom ty od vládnou-
cí koalice ODS a TOP 09 (pominu-li 
skromný prostor tří sloupků opo-
zičních zastupitelů a články spolků). 
Občané mají smůlu. Je to jasný sig-
nál, že jejich názory současné vede-
ní MČ nezajímají. 

Celé je to absurdní a zavání to cenzu-
rou. Přesunem listárny na web, kam 
zdaleka ne všichni mají přístup, se 
příspěvky v  listárně zneviditelní. Pří-
padné kritické názory tak nebudou 
na očích a vedení MČ je bude moct 
v klidu ignorovat v duchu hesla: „Ne-
rušit, vládneme!“. O to tu zřejmě jde.

Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D. (ODS 
a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Vážení a milí újezdští spoluobčané, 
přišel únor, který bude nejen u nás 
ve znamení masopustu. Jak jistě 
všichni víte, jedná se o zčásti pohyb-
livý svátek. Zatímco jeho počátek je 
pevně stanoven příchodem Tří králů, 
jeho konec závisí na datu Velikonoc 
a pohybuje se mezi polovinou úno-
ra a začátkem března. Letošní Tučný 
čtvrtek nastane 24. února, Masopust-
ní úterý, kterým období masopustu 
končí, 1. března. Masopustní období 
bývalo časem zábavy, veselí a hostin. 
Čímž nechci říci, že naši předkové 

2  měsíce bezuzdně slavili, ale nepo-
chybně se snažili si toto období zpes-
třit. Není divu, čekal je 40 dní dlouhý 
půst končící příchodem Velikonoc. 
Největší oslavy probíhaly tradičně 
o posledních třech dnech masopus-
tu, kterým se říkalo končiny či ostat-
ky. Pro tyto dny jsou typické průvody 
masek a obyčeje spjaté s magií a přá-
ními hojnosti a plodnosti. 
My letošní masopust oslavíme v so-
botu 18. února. V tomto roce se jej 
zúčastní dokonce 7 okolních obcí. 
Jako již tradičně Sibřina se Stupi-
cemi, odkud vzešel spolek SOSák, 
který tuto tradici v našem sou-

sedství před 19 lety obnovil, dále 
Újezd, Květnice, Sluštice, Dobročo-
vice a  letos se přidávají i Koloděje. 
Každá obec má svůj průvod, který 
je provázen taškařicemi, soutěže-
mi, jídlem a pitím i tancem. Všich-
ni se pak společně setkají v Sibřině 
na palouku, kde návštěvníky čeká 
vyvrcholení programu a převeliké 
veselí s muzikou. Letos mezi se-
bou nebudou obce soupeřit, nýbrž 
se budeme mít rádi a každá obec 
přispěje svým dílem celému spole-
čenství. Pojďme si tedy ten letošní 
masopust pořádně užít. Snad nám 
bude přát i počasí.     

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Kateřina Bláhová (ODS 
a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Většina z nás si dává na Nový rok 
nějaké předsevzetí – že do léta 
zhubne, že začne pravidelně cvičit, 
někteří z nás zahájí suchý leden 
nebo raději únor, neb je kratší. Ně-
kdo se rozhodne zlepšovat si zna-
lost cizího jazyka a zaplatí si kurz, 
aby měl motivaci se učit. Přejeme si 
odhodit zátěž starého roku a v tom 
novém začít znovu a lépe. Tím spíš, 

že rok 2022 nám mnoho dobrého 
nepřinesl a většina problémů loň-
ského roku se přenesla do letošní-
ho. Předvánoční doba je stresující 
sama o sobě, mezi svátky si trochu 
odpočineme a v novém roce opět 
nastane tlak na výkon – nové úkoly 
v zaměstnání, snaha dodržet před-
sevzetí, předplacené kurzy či per-
manentky do fitness, diety. To vše 
velmi působí na psychiku a často se 
projeví i na fyzickém zdraví jako psy-

chosomatické onemocnění. Možná 
bychom mohli nejen pro tento rok 
změnit novoroční sliby a dát si před-
sevzetí, že zkusíme zvolnit a bude-
me k sobě (a třeba i k druhým) las-
kavější. A budeme-li mít trochu času 
pro sebe, v ÚZ je seznam zajímavých 
akcí, které pořádá MČ Praha 21 či 
místní neziskové organizace – před-
nášky, koncerty, výlety, balzámem 
na duši je i návštěva místní galerie. 
Určitě je z čeho vybírat.
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RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Byl jsem šokován, jak se mě na po-
sledním zasedání zastupitelstva sna-
žili omezit při projednávání rozpočtu. 
Z jednání jsem musel odejít. Návrh na 
změnu jednacího řádu, který prosadil 
starosta, znamenal, že jsme mohli mlu-
vit pouze 3x po jedné minutě, což je na-
prosto směšné a nedovoluje dostateč-
ně se vyjádřit k tak důležitému tématu, 
jakým je rozpočet městské části. Toto 
časové omezení považuji za naprosto 
svazující, neboť pro plné projednání 
rozpočtu potřebuje mít každý zastupi-

tel dostatek času na prezentaci svých 
názorů, argumentů, otázek a připomí-
nek k jednotlivým položkám rozpočtu, 
abychom se mohli ujistit, že rozpočet 
odpovídá potřebám naší městské čás-
ti. Navíc tato omezení nedovolují do-
statečný prostor pro diskuzi a konzul-
tace s ostatními zastupiteli. Jako jediný 
zastupitel jsem hlasoval proti tomuto 
omezení. Je mi líto, že ostatní zastupi-
telé nevidí, jak tímto krokem ohýbají 
zákon a své kolegy omezují v plnění 
mandátu.
Jsem přesvědčen, že moje právo zastu-

pitele bylo porušeno, a proto požadu-
ji po MHMP, aby pozastavil účinnost 
tohoto nezákonného rozhodnutí. Ne-
mohu pochopit, proč starosta usiloval 
o tak drastické omezení. Je to nepro-
fesionální jednání, které by mělo být 
důrazně ze strany MHMP odsouzeno 
a napříště by se měl vyvarovat po-
dobných kroků. Starosta by měl být 
schopen poskytnout dostatečný čas 
pro projednání rozpočtu a respektovat 
práva opozičního zastupitele o rozpoč-
tu diskutovat. Více k tomuto tématu na 
webových stránkách otevrenyujezd.cz.

Petr Sedlák (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Vážení spoluobčané, coby majitel 
psa věnuji tento sloupek právě téma-
tu pejskaření. 
Bydlím v Hodkovské ulici, a tudíž 
mám les přímo u domu. Své vycházky 
se psem směřuji tedy přímo tam. Pro-
tože, co se venčení týče, v lese jsme 
oba dva nejspokojenější. I při této pří-
jemné kratochvíli, je ale třeba dbát ur-

čitých pravidel. Hlavně pak, že volné 
pobíhání psů se v lesích nejen nedo-
poručuje, ale přímo zákonem zakazu-
je. Kromě toho, že volně se pohybující 
pes může ohrozit zdraví divoké zvě-
ře, může sám dojít k závažné újmě. 
Jak jistě víte, dlouhodobě jsou u nás 
přemnožená divoká prasata a setkání 
s vodící bachyní může vést až k smr-
telným poraněním vašich mazlíčků. 
Respektujme, prosím, fakt, že při 

procházce lesem se pohybujeme vol-
nou přírodou a dodržujme pravidla, 
která slouží k její, ale i naší ochraně. 
Kromě výše zmíněného mluvím napří-
klad i o vyhazování odpadků ne po lese 
a obci, ale do míst k tomu určených.
Přeji vám příjemné procházky jak 
naší přírodou, tak i obcí, kterou spo-
lečně aktivně zlepšujeme a zkrášluje-
me. P.S.: Uklízejte, prosím, po svých 
mazlíčcích.

Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.
 (ÚJEZD ŽIJE)
V lednovém čísle ÚZ redakční rada 
oznámila, že ruší dlouholetou pra-
videlnou rubriku zvanou Listárna, 
určenou pro zveřejnění příspěvků 
občanů. Každý újezdský občan mohl 
napsat do listárny pochvalu či podě-
kování komukoliv, ale také a to přede-
vším, svůj názor na dění v Újezdě, ať 
šlo o novou výstavbu, parkování, akce 
pro veřejnost, problémy kolem do-
pravy nebo školy.  Je pravda, že občas 
se objevily v listárně až příliš osobní 

příspěvky, ale je na každém čtenáři, 
jak si konkrétní příspěvek vyhodnotí. 
Redakční rada uvádí, že příspěvky ob-
čanů budou místo ve zpravodaji zve-
řejněny na webu radnice. Toto roz-
hodnutí považuji za velmi nešťastné, 
protože omezuje všechny spoluobča-
ny, kteří internet nevyužívají i ty, kteří 
nemají čas či možnosti neustále lus-
trovat web radnice, jestli se tam ná-
hodou neobjevil příspěvek, který by 
je mohl zajímat. Nepřiznaným cílem 
tohoto opatření je omezit možnost 
občanů se svobodně vyjádřit tím, že 

jejich názor se dostane k co nejmen-
šímu okruhu čtenářů, zejména pokud 
půjde o nesouhlasné názory. Je totiž 
evidentní, že tištěné obecní noviny 
mají větší dosah než internetové sítě, 
zvláště v případě některých skupin 
obyvatelstva. Pokud vedení naší obce 
myslí vážně své předvolební heslo 
„Újezd pro všechny“, mělo by listár-
nu v Újezdském zpravodaji ponechat. 
Využití moderních komunikačních 
technologií pro zjednodušení a zefek-
tivnění komunikace občanů s úřadem 
se s tím nevylučuje. 

Ing. Alena Motejlová (ODS a TOP 
09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Milí sousedé, Rada městské čás-
ti Prahy 21 schválila dar na obědy 
pro děti nejen ty české, ale i pro děti 
ukrajinské. Obědy jsou určeny rodi-

nám v tíživé ekonomické situaci. Více 
o tomto tématu najdete v článku 
v tomto čísle ÚZ, ve kterém je popsá-
no, jak obědy pro děti získat. Můžete 
o ně požádat i na naší Masarykově 
základní škole. Velké díky patří panu 

řediteli i zaměstnancům školy, že 
tento projekt podporují. Máme v plá-
nu spolupráci s dalšími neziskovými 
organizacemi a chceme prohloubit 
pomoc i pro další skupiny našich 
spoluobčanů.

Milan Samec (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Dnešní sloupek bych rád věnoval 
skutečnosti, která mě trápí již del-
ší dobu. Jedná se o šíření nepravd 
a možná i úmyslných lží o hospoda-
ření naší MČ. Pochopit rozpočtování 
MČ není jednoduchá disciplína. Sa-
motnému mi trvalo nějakou dobu se 
zorientovat. Když jsem díky nastalé 
situaci v minulém volebním období 
převzal gesci financí, bylo nutné po-
rozumět detailně celé problematice. 
Pojďme se shodnout, že jediný reál-
ný ukazatel výsledku hospodaření je 

konečný zůstatek na účtech a míra 
investovaných prostředků do rozvo-
je. Správně a účelně investované fi-
nanční prostředky do projektů navíc 
nebudou kráceny inflací. Jistě to zná-
te ze své zkušenosti. 
Mám radost, že náš běžný zůstatek 
na účtu narůstá, a i přesto investuje-
me nemalé částky do budoucího roz-
voje Újezda. Je to i důkaz schopnosti 
shánět finanční prostředky a zapojo-
vat je do rozpočtu. Samozřejmě, že 
schvalovaný schodkový rozpočet zní 
divoce. Je to ale čistě účetní pohled 
na skutečnost. Kdo tomu nerozumí, 

bude s tím máchat kolem sebe, točit 
cinknutým kolem štěstí v Kocourko-
vě a lživě poukazovat, jak je součas-
né vedení zase špatné. To následné 
ticho, když jsme představili výsledek 
hospodaření s finančním přebytkem 
jen dokazuje, že na to není co říct. 
Omluvu ani nečekáme, protože uká-
zaná platí. Čím dál více z vás to již vní-
má a za vaši podporu děkujeme. Nyní 
má finance v gesci pan místostarosta 
Hazdra. Společně se snažíme tento 
trend držet a získávat nadále finance 
pro náš Újezd. Tak nám držte pěsti. 
Je to pro nás všechny.   
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11. února
Starokolínská - park Blatov u křížku
Žehušická/Měšínská
Dědická/Ranská
Rohožnická - u prodejny Albert

25. února
Církvická/Ochozská
Holšická/Sudějovická
Toušická - u spořitelny 
Rohožnická - u prodejny Albert

11. března
Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská
Valdovská/Hrádková
Druhanická/Staroújezdská č. 4 - u hasičské stanice

KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Na letošní rok nám z rozpočtu MHMP bylo přiděle-
no ještě více kontejnerů na objemný odpad než 
v minulém roce, takže budou přistaveny ve všech 
schválených lokalitách častěji. Proto doufáme že vám 
ušetří cesty do sběrného dvora.

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.

Mgr. Libor Václavík (ODS a TOP 
09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Milí sousedé, v poslední době dostá-
vám na sociálních sítích i osobně do-
tazy ohledně dopravy a bezpečnosti. 
Vítám diskuzi, vaše názory a  věcné 
podněty ohledně této problematiky. 
Rád s vámi budu i nadále osobně ko-
munikovat, případně můžete využít 
na přímé kontaktování můj faceboo-
kový profil @LiborVaclavikODS, nebo 
již známou „Diskuzní skupinu MČ 
Praha 21 - Újezd nad Lesy“. Podělím 
se s vámi o to, jaká jsou momentálně 
nejvíce probíraná témata. 

Dopravní situace u našich před-
školních a školních zařízení oprav-
du není ideální. Ruku na srdce, 
děláme si to bohužel my sami. 
Většina rodičů vozí své děti au-
tem, a  tím ztěžují pohyb chodců, 
případně cyklistů. Pro zlepšení 
situace necháváme žlutou čarou 
znovu zvýraznit místa, kde auto-
mobil nesmí zastavit a změníme 
režim blízkého parkoviště. Společ-
ně s panem starostou jsme požá-
dali o větší dohled na místě a dů-
slednější řešení přestupků a jejich 
postih ze strany Policie ČR a Měst-

ské policie. Situaci pravidelně sle-
dujeme přímo v terénu. Pokud na-
jdeme i další řešení, budeme vás 
informovat. 
Bohužel, opět se do oblasti Rohož-
níku vrátil bezdomovec. Prosím, při 
jakémkoliv problému s touto oso-
bou neprodleně kontaktujte linku 
PČR 158 nebo MP 156. 
V oblasti severního Blatova a lesa 
se objevil volně pohybující se pes 
bez majitele. I zde vás prosím 
o kontaktování linky MP 156. Hlídka 
na místě bude věc řešit a případně 
zajistí odchyt a odvoz zvířete.

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, auto sklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly 
od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

SBĚRNÝ DVŮR
Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/
Praha 9 – Běchovice, 
tel: 602 202 191  

Zimní provozní doba: 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod          So 8:30 – 15:00 hod

Občané mohou odevzdávat zdarma:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), 
elektro šrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa 
atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zele-
ně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³/
měsíc zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad 
včetně sběru lednic
Za úhradu: pneumatiky, cena dle velikosti

MOBILNÍ SBĚR 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B      středa  15. února 
1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520
2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550
3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620
4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650
5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720
6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750
7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820
8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

Praha 21 - trasa A   sobota 25. února 
1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 800 - 820
2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 830 - 850
3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká 900 - 920
4. Rohožnická (na parkovišti prodejny Albert) 930 - 950
5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1000 - 1020
6. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1030 - 1050
7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1100 - 1120
8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1130 - 1150

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. 
m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma 
odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla 
a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), foto-
chemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlo-
davců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. In-
formace o celoročním svozu najdete na našich stránkách 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad  
a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného 
odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2023“.

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy
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V lednu navštívili zástupci žákovského zastupitelstva 
a školního parlamentu Poslaneckou sněmovnu Parla-
mentu ČR. Předsedové školního parlamentu Ondřej Ja-
roš a žákovského zastupitelstva Adam Svoboda důsto-
jně reprezentovali školu už jen svým vhodně zvoleným 
oblečením.
Nejen tím byl překvapen pan poslanec Karel Haas a jeho 
asistentka Kristýna Kopecká, kteří byli průvodci Sněmov-
nou téměř tři hodiny. Navíc někteří naši žáci prokázali 
nad  průměrné znalosti z občanské výchovy - jeden žák bez 
chyby přiřadil správně vystavené vlajky v přijímací místno-
sti k jednotlivým státům Evropské unie, jiní věděli i přesný 
počet poslanců a senátorů. Díky oběma průvodcům 
a také tomu, že nezasedala Sněmovna, probíhal výklad 
v prostorách, kam se běžně návštěvník nedostane - v sále 
Sněmovny v Thunovském paláci, prostorách poslaneckého 
klubu a kanceláři poslance v Domě Smiřických, a sněmovní 
kapli ve Šternberském (otevřena byla 29. 3. 2016 a je 
dílem českého architekta Josefa Pleskota). Děti překvapi-
la vitrína s dárkovými předměty od zahraničních návštěv 
a kopie nejdůležitějších dokumentů spojených s exis-
tencí českého státu (nejstarší z 18. 1. 1158). Do prosto-
ru pro tiskové konference ve Sněmovně se dostaly také, 
z některých se za mikrofony stávaly na chvíli „politici“. 
Bez obdivu nezůstal ani výhled na Pražský hrad z oken 
kanceláří a poslanecké terasy a zrenovované renesanční 
stropy. Bez odpovědi nezůstala jediná otázka mířená na 
naše průvodce, jak slíbili na začátku. Slovy pana poslance 

K. Haase - žádná otázka nebyla tabu, žádná odpověď ne-
byla tabu.
Děti si zaslouží právem pochvalu za vzornou reprezentaci 
školy v jednom z nejvýznamnějších míst naší demokracie. 
A jak zhodnotil návštěvu předseda školního parlamen-
tu Ondřej Jaroš? „Z pohledu žáka si myslím, že expedice 
byla skvělá. Dostali jsme se do prostor, kam se běžný 
návštěvník nedostane, a průvodci K. Haas a K. Kopecká 
odpověděli na každý dotaz, který byl položen. Mohu říci 
za všechny zúčastněné, že jsme pro více podobných akcí.“

Eva Danielová

Tři hodiny ve Sněmovně

ŠKOLY A ŠKOLKY

Klub mladých diváků vstoupil ve školním roce 2022/2023 
do své padesáté osmé sezóny a podle informací z klubu 
má 15 668 členů včetně doprovázejících pedagogů. Každý 
rok navštíví přihlášení žáci 7.- 9. tříd naší školy tři nabíd-
nutá představení v pražských divadlech. Letos se do klubu 
přihlásilo dvacet šest dětí a první představení se konalo 
19. prosince v divadle ABC. Vánoční příběh „A osel na 
něj funěl“ autora Šimona Olivětína a režisérky Michaely 
Homolové z Naivního divadla v Liberci se odehrává ve 
vánoční Praze roku 1932. Do 4. třídy Obecné školy nastu-
puje mladá učitelka Vesna Májová a rozhodne se s dětmi 
nacvičit před Vánocemi adventní příběh. Stejně jako neby-
lo jednoduché putování Marie a Josefa, nebylo lehké ani 
nacvičování samotné hry, kde hlavní role hrají židovská 
dívka Sára Ackermannová a Tonda Svoboda. Náročnou 
zkouškou prochází i slečna učitelka …Rozhodně stojí 
v předvánočním čase za zhlédnutí.
Dalším představením bude 26. ledna v Divadle Komedie 
antický mýtus Antigona, který autorsky zpracovali Tomáš 
Jarkovský a Jakub Vašíček v koprodukci s Divadlem Drak. 
Na konci března navštíví naši kluboví diváci ještě Divad-
lo Spejbla a Hurvínka, pozvání totiž přišlo na představení 
„Spejbl versus Drákula“, které patří do „Zlatého fondu Di-
vasdla S+H“, a po čtyřiceti letech se dočkalo nového nas-
tudování. Hra, která slavila velký úspěch v zahraničí, měla 
premiéru 15. 3. 1974. 

Na závěr zajímavost ze zdroje www.klubmladychdivaku.
cz: Klub mladých diváků vznikl v roce 1964 pod záštitou 
tehdejšího Národního výboru hlavního města Prahy při 
Filmovém klubu. U jeho vzniku stál mj. i Jan Werich. Pozdě-
ji KMD fungoval v rámci Pražského kulturního střediska. 
V roce 1992 se připojil k Divadlu pod Palmovkou. Od roku 
2003 až dodnes působí pod hlavičkou Divadla v Dlouhé. 

Eva Danielová

Klub mladých diváků
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Soutěž o originální vílu 
nebo skřítka zná své vítěze
Ke konci listopadu jsme vyhlásili soutěž pro žáky 0. – 
3. ročníku o originální zimní vílu nebo skřítka. Musím 
přiznat, že nikdo z nás nečekal, že se nám ve škole sejde 
tolik překrásných výtvorů. Snažili jsme se je vystavit tak, 
aby si je mohli prohlédnout všichni příchozí. Sešlo se nám 
celkem 77 nádherných výrobků. Jeden hezčí než druhý. 
Pro paní učitelky nebylo vždy jednoduché vybrat ty nej. 
Jedním z kritérií bylo vyrobit vílu či skřítka z recyklovatel-
ného materiálu. Byly jsme velmi mile překvapené, jaké 
materiály byly použity. Nakonec jsme hlasy sečetly a tady 
je výsledek: 1. místo - Lucinka ze 2. D, 2. místo - Kryštof ze 
2. E, 3. místo - Nelinka z 1. B. Vítězové byli odměněni za-
jímavou odměnou, ale i ostatní účastníci nemuseli truch-
lit. I na ně čekalo sladké pohlazení.

Jana Sieberová, 
zástupkyně ředitele školy

Třeťáci poznávali lidské tělo
V lednu jsme si ve 3. E uspořádali celodenní projekt 
věnovaný lidskému tělu. A jak vše probíhalo? Nejdříve 
jsme se rozdělili do skupin, připravili chromebooky, 
potřebné pracovní listy a vydali se objevovat lidské tělo. 
Zjišťovali jsme, jak vypadá naše kostra, tělo pod rent-
genem, kde jsou uloženy vnitřní orgány, jak vše fungu-
je, poslechli tlukot srdce. Obohatili jsme naše znalosti 
z prvo uky a získali plno zajímavých informací. A protože 
nás v únoru čeká návštěva Neviditelné výstavy, vy-
zkoušeli jsme si sníst svačinu jako nevidomí lidé.

Tereza Hrubá, 
tř. uč. 3. E



22

SPOLKY

Únor patří k zimním měsícům, ale sluníčko již nabývá na síle 
a zahrádkář se nemůže dočkat jara. Jako vždy pár pořekadel: 
„Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kam-
na“ nebo „V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá“.
Když píši tyto řádky, je polovina ledna, čas kdy by měla být 
největší zima a ono vše vypadá jako začátek března, cibulovi-
ny, keře, stromy jsou nastartované, kosáci povykují. Z pozná-
mek, co mám, se podobné počasí objevovalo již v předchá-
zejících letech, a tak nám nezbývá než doufat, že zima není 
u konce a nějaké mrazíky se sněhem přijdou. Oboje je pro 
zahradu velmi důležité. Mráz likviduje zárodky škůdců, zabra-
ňuje šíření plísňových a virových chorob. Sníh dává rostlinám 
a stromům přirozenou vláhu. 
Dny bez silných mrazů nám dovolí začít s řezem angreštu 
a rybízu, obojí raší velmi brzy. U maliníku a ostružiníku od-
straníme odplozené výhony – měli jsme již udělat na podzim. 
Koncem února, kdy již podle předpovědí víme, že pominu-
ly silné mrazy, řežeme révu vinnou, u které začíná proudit 
míza velmi brzy. Nesmíme s řezem čekat dlouho, jinak bude 
z řezných ploch vytékat míza. Na řez jádrovin jsou různé ná-
zory, někdo začne s řezem již v únoru, další čeká na březen 
či duben, zásada je, že pomalu rostoucí stromy řežeme dříve 
a ty, které mají velké přírůstky, řežeme i s malým olistěním.. 
Pokud se nám na jabloních objevilo padlí, (projevuje se bílým 
povlakem), odstraníme řezem až do zdravého dřeva, spálí-
me, nesmíme dávat do kompostu nebo rozdrcené jako mulč, 
tím bychom chorobu šířili. Peckoviny řežeme od doby květů 
až po sklizeň ovoce.
Pro jarní výsadbu si vyhlédneme vhodné ovocné stromky, 
zároveň obstaráme kompostovou zeminu a organické hno-
jivo NPK a to vše proto, abychom usnadnili nové výsadbě 
dobrý start.
Rychlení jahodníků: koncem února můžeme jahodníky ra-
ných odrůd pokrýt foliovým tunelem, potom kvetou koncem 
dubna a plody máme v květnu. V době kvetení necháme čelní 
strany tunelu otevřené, abychom umožnili oplodnění.

V zeleninové zahradě podle počasí připravujeme záhony, pří-
padně ryjeme. Na rytí záhonů jsou různé názory. Jedni zásad-
ně ryjí na podzim, pak ovšem je část zarytých hnojiv srážkami 
stažena do spodních vrstev půdy. Pak je druhý názor: ryjeme 
na jaře, nejpozději do začátku března. Pak zarytá hnojiva zů-
stanou ve vrchní vrstvě půdy. A tak si každý vyberte tu svoji 
variantu. Připravujeme pařníky a skleníky, vyséváme první 
řádky ředkviček, dobrou zkušenost mám i se špenátem.  Zjiš-
ťujeme klíčivost semen, která nám zbyla z předcházejících let. 
Drobný zahrádkář by měl pěstovat především takové odrůdy 
zeleniny, kterým postačí k vývoji krátká doba, a také to, co se 
osvědčilo sousedům. Sdělené zkušenosti jsou ty nejlepší. Vše 
o nás hledejte na https://kvetyujezda.ic.cz       

Výroční členská schůze 
Na jaro se všichni moc těšíme a předzvěstí jara je také naše 
výroční členská schůze, která se bude konat v sobotu 11. 3. 
od 14 hodin v jídelně ZŠ Polesná. Každý náš člen bude po-
zván, když ne přímo osobně, tak najde ve schránce pozvánku. 

Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v únoru

SPCCH pořádá cvičení a plavání       
v bazénu Wellness Kossuth
PLAVÁNÍ 
vždy v úterý od 7. 3.-9. 5., 10x
PLAVÁNÍ A CVIČENÍ 
vždy v pátek od 10. 3.-12. 5., 10x
Cena za cvičení v bazénu 1000 Kč.
Cena za plavání v bazénu 900 Kč.
Cenu v tomto roce určuje několikanásobné 
zvýšení ceny pronájmu za bazén. 
Zájemci, obraťte se na paní Tomaidesovou, 
tel. 775 377 769. 
Akce je podpořena MČ Praha 21
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SPCCH
vás zve na únorovou vycházku

MUZEUM LITERATURY
a Petschkovy vily 

v Bubenči
Sraz ve čtvrtek 16. 2. v 10 hod. 
u turniketů stanice metra A 

Hradčanská.
Doporučená doprava: nádraží 
Praha Klánovice, vlak 9:11 hod. 

na Masarykovo nádraží, přestup 
na tram. č. 26, výstupní stanice 

Hradčanská.

V prosinci jsme oznámili, že budeme do Újezda přinášet více 
akcí. Za tím účelem jsme spolek organizačně uspořádali do 
čtyř kategorií: Vedení spolku – Členská základna – Registro-
vaní příznivci - Registrovaní diváci. Poslední kategorie zatím 
slouží hlavně k tomu, že na mailové adresy diváků zpravidla 
1x za měsíc odešleme informaci o našich akcích. Stačí na na-
šem webu přes kontaktní formulář zaregistrovat svoji mailo-
vou adresu nebo napsat na náš mail (spolekoko@seznam.cz), 
že se chcete zaregistrovat. V brzké době ale počítejte s tím, že 
z této kategorie vznikne Klub diváků Spolku OKO s různými 
výhodami a bude nutné s mailovou adresou spojit i skutečné 
jméno. To jen předem upozorňuji, že v Újezdě hojně rozšíře-
né vystupování lidi na sociálních sítích pod falešnými jmény 
u nás nechceme.
Ve zkušební verzi je na našem webu i stránka „Aktuální pro-
gram“, kde jsou akce chronologicky uspořádané. Bude-li to 
takto vyhovovat, nebudeme stránku více komplikovat.

A nyní k programu.
24. 2. Film  –  Jeseníky – království horské divočiny – úpl-

ně nový film o nádherných Jeseníkách, který vznikal 4 roky. 
Na  premiéru jsme pozvali i režiséra filmu M. Poláka. Film 
vznikl ve spolupráci s CHKO Jeseníky a přináší úžasné záběry 
míst, kde se negativně civilizace ještě neprojevila.
Datum ještě bude potvrzeno nebo změněno. Sledujte náš 
web a fcb profil.

1. 3. Přednáška – Na slovíčko s neurologem. Znáte to. 
Špatně se orientujete, motá se vám hlava, ale nevíte proč. 
Tak o tom si budeme debatovat s naším hostem MUDr. Mgr. 
R. Šikýřem.

12. 3. Divadlo – Sůl nad zlato – velká pohádka ve spolupráci 
s ochotníky ze sousedství. 11 herců, kulisáci, zvukaři, organi-
zátoři. Bratru 20 lidí udělá dětem radost.

A nezapomeňte:
březen: Beatles revival a K. Kahovec.
červen: C. Bunker, zakládající člen Jethro Tull (UK)
Těšíme se na vás. Za Spolek OKO

Petr Duchek

Program akcí Spolku OKO 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ 
SCHŮZE SPCCH

se bude konat 

4. března 2023 ve 14 hod. 
ve školní jídelně v ZŠ Polesná. 

Hlavní bod programu je volba nové 
předsedkyně.

Prohlídka Vinohrad
Asociace průvodců ČR zve širokou veřejnost 

na tradiční bezplatné prohlídky Prahy 
u příležitosti Mezinárodního dne průvodců 

v sobotu 25. února 2023 od 14:00 hodin. 
Sraz účastníků je na náměstí Míru 

před kostelem sv. Ludmily. 
Na prohlídky se není třeba předem hlásit. 

Letošní trasy povedou po Vinohradech. 
Je jich několik včetně jedné prohlídky 

pro rodiny s dětmi. 
Více na www.asociacepruvodcu.cz.

Stanislav Voleman
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Z akcí KAS
18. 2. se koná výroční členská schůze v jídelně školy v Polesné (vstup z Čentické)

Ve 14 hod. prezence a výběr členských příspěvků – výše příspěvku zůstává stejná. Začátek schůze ve 14:30 hod.

Zrekapitulujeme, co jsme podnikli v roce 2022, dozvíte se, jak jsme na tom s financemi a co chystáme v roce 2023 a další. Zveme 
všechny členy, i ty, co se chtějí členy stát.

Chystáme: v březnu vycházku Prahou – Trojský zámek, 29. 4. výlet Dobřív, Manětín. Za výbor KAS 

 Zuzana Dastychová

Milí čtenáři ÚZ, v lednovém čísle jsme oznámili zahájení pří-
pravy na 105. výročí návštěvy T. G. Masaryka u nás v Újezdě. 
Současně jsme slíbili pokračování s ohledem na aktuální po-
stup příprav a velikost článků dostupnou spolkům.  
Jako spolek podporující rozvoj občanské společnosti vnímáme 
připomínku naší slavné historie jako příležitost k celkovému 
společenskému ozdravení.  
Jak věc probíhala, proč jsme se rozhodli pro 105. výročí, proč 
právě okrašlovací, občanský a environmentální spolek, či co 
bude nového oproti předchozímu konání? Na tyto i jiné otáz-

ky bychom postupně rádi nabídli odpovědi. Současně bychom 
rádi obohatili naše vlastní znalosti. 
Místem události je Lípa Svobody v ulici Staroújezdská, za poš-
tou vpravo ve směru jízdy na Koloděje, přímo před naší novou 
požární zbrojnicí. U ní je péčí MČ nově upravené infomační 
stanoviště u Lípy Svobody s datem 28. 10. 1919 popisující za-
sazení lípy a některé další okolnosti návštěvy T. G. Masaryka.
Vzhledem k velikosti výročí se dnes těžko najde pamětník, kte-
rý se události účastnil a mohl tyto okolností doplnit. Možná 
však někomu o události vypravovali nebo dokonce uchovává 
rodinné reálie či fotografie. Rádi bychom proto vyzvali obyva-
tele Prahy 21: pokud máte k dispozici nějaké osobní informa-
ce k návštěvě T. G. M., budeme velmi rádi, když se nám ozvete 
na adresu info@ujezdskystrom.info. 
Během první akce u příležitosti 100. výročí a několika pokračo-
vání jsme si ověřili určitý osvědčený jednoduchý formát.  Více 
v některém z příštích vydáních zpravodaje.  Nově ho zvažuje-
me doplnit ještě o dobovou poezii, případně další podněty, 
které se nám během příprav podaří získat, snad i na základě 
této naší výzvy.
Informace spojené s přípravou 105. výročí návštěvy T. G. Ma-
saryka v Újezdě nad Lesy budeme nadále postupně sdílet 
v  nadcházejících vydáních zpravodaje. Za Spolek pro Trvalý 
Rozvoj a Okrašlováni Městské části - Újezdský STROM

Michael Hartman

Vzpomínky na návštěvu T.G.M. 
v Újezdě: výzva občanům  

V sobotu 14. ledna nás uvítalo divadlo Pod Palmovkou. Diva-
delní adaptace knihy Žítkovské bohyně je velmi nestandardní. 
Stejně jako stejnojmenný historický thriller s prvky detektivky 
od Kateřiny Tučkové. Po celou dobu představení musíte pře-
mýšlet a dávat pozor, aby vám něco neuniklo a neztratili jste 
se v ději a čase. Hlavní postava, Dora, herecky perfektně ztvár-
něná, je poslední členkou rodiny kopaničářských bohyní. Snaží 
se odhalit příběh své rodiny „bohyní“. Z mého pohledu léčite-
lek s nádechem magie. Příběh je protkán úmrtími, chorobami, 
zmizením, nadpřirozenem i kariéristy a odehrává se v časové 
ose během předchozích asi 350 let. Já jako pragmatický člověk, 
navíc lékař, alternativní medicíně až tak moc nefandím, ale his-
torie tohoto fenoménu je pro mě úžasně zajímavá.  Divadelní 
adaptace Michala Langa je velice sugestivní a náročná.  Moc 
se mi líbila, ale těm, kteří si chtějí jít do divadla odpočinout, 
určena není. Za KAS

Zuzana Dastychová

Na Žítkovských bohyních v divadle
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Po více než patnácti letech jsme se rozhodli, že by si naši 
fanoušci, hráči, trenéři i rodiče zasloužili nové internetové 
stránky. V době pandemie jsme na nich pracovali spoustu 
hodin a výsledkem je moderní a přehledný web na doméně 
www.fkujezd.cz se spoustou zajímavých informací nejen pro 
fanoušky, ale i pro rodiče malých fotbalistů, a  samozřejmě 
pro samotné hráče.
V sekci „Týmy“ naleznete všechna naše mužstva od předpří-
pravky až po starou gardu. Každá kategorie obsahuje infor-
mace o trénincích, rozpis zápasů, tabulku, seznam všech hrá-
čů a kontakty na trenéry.
Na stránkách je i kategorie „Pro rodiče“, kde se rodiče pře-
devším mladších hráčů dozví mnoho zajímavých informací – 
např. o správném stravování mladého fotbalisty, které hraje 
velmi důležitou roli v regeneraci. Podkategorie „Jídelníček fot-
balisty“ je doplněna zajímavými videosnímky z dílny Fotbalo-
vé asociace České republiky (FAČR) k tomuto tématu.
Rodiče se zde také mohou seznámit s podrobnými pravi-
dly fotbalu malých forem tří nejmladších kategorií (mladší 
přípravka, starší přípravka a mladší žáci). Tyto kategorie to-
tiž hrají na hřišti menších rozměrů i v menším počtu hráčů. 
Až od kategorie starších žáků se hraje na celé hřiště v roze-
stavení 10+1, jak všichni znáte z dospělého fotbalu.
Na podstraně „Pro rodiče – Desatero pro rodiče“ se můžete 
seznámit s tím, jak přistupovat k malým fotbalistům a jaká 
pravidla dodržovat při fandění. Dozvíte se o respektová-
ní soupeře i rozhodčího, a o správném vedení dětí v duchu 

fair play. Zároveň se na stránkách dozvíte, jak 
spolupracovat s trenéry a komunikovat doma 
o fotbale se svými dětmi. 
V sekci „Mládež“ již naleznete informace o Let-
ním fotbalovém kempu, který se bude tento 
rok konat od 17. do 21. července, a to již po-
šesté. Kemp je určený chlapcům i dívkám na-
rozeným v letech 2010–2017 a probíhá formou příměstského 
tábora. Maximální kapacita je 50 dětí. Fotbalový kemp je pri-
márně zaměřen na trénink průpravy fotbalových dovedností, 
taktiky, práci s míčem, ale zároveň se věnuje péči o své tělo, 
jak správné cvičit, vhodným stravovacím návykům sportovce 
v mládežnickém věku apod. Současně program doplňují další 
sportovní mimofotbalové aktivity. Letní fotbalový kemp bu-
de probíhat, pod vedením našeho bývalého šéftrenéra mlá-
deže Matěje Folaufa a dalších našich trenérů s odpovídající 
trenérskou licencí. Děti budou rozděleny podle věkových ka-
tegorií, případně fyzické zdatnosti, do jednotlivých družstev. 
Pro účastníky je zajištěno i stravování (oběd a 2x denně sva-
čina) v Restauraci Na hřišti. Každý účastník kempu si také od-
nese tričko na památku. Na stránkách naleznete odkaz pro 
přihlášení.
Pro fanoušky chystáme s partnerem Můj club také Fanshop, 
kde si bude možné koupit spoustu fotbalového vybavení 
i drobností do domácnosti s logem našeho klubu. 
Za FK Újezd nad Lesy

Michal Krejčí, 
Daniel Podlipný

FK Újezd nad Lesy spustil nový web
SPORT

INZERCE

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

PAVEL GILAR – PRÁCE VE VÝŠKÁCH
rizikové kácení, 

práce z lana na domech,
zastřihávání popínavých rostlin,
opravy zateplení, tmelení spár, 

čištění okapů,
údržba dřevěných částí domů apod.

pavelgilar@seznam.cz 
777 141 971

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

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu TERMÍNY 17.-21.7. 31.7-4.8.  14.-18.8.  28.8-1.9  

V CENĚ vypůjčení rakety, svačiny, oběd, pitný režim 
po celý den, cukrárna, dárky pro všechny děti.

PROGRAM 8-17 hod.  
výuka tenisu s trenérem, sparing, kondiční příprava, 
doplňkové sporty, sportovní hry, relaxační cvičení

cena: 4400,-
(můžete platit i jednotlivé dny - cena za den 1200,-)

Záloha 1000,-. Více informací na tel. čísle 720 380 800 nebo info@tktola.cz

pořádá tenisové 
kempy v Újezdě nad Lesy

tábor klánovice.indd   2 19.1.2023   15:24:26
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Hrajeme si rádi, a proto se snažíme naučit volejbal co nejvíce 
dětí. Najdete u nás děvčata od 9 let, která mohou hrát ba-
revný volejbal, tj. hru na malém hřišti ve dvou nebo tříčlen-
ném družstvu, dle věkové kategorie. V barevném volejbale 
děvčata získají cenné zkušenosti a mohou postupně přejít 
na šestkový volejbal. Letos jsme do soutěží postavili druž-
stvo minivolejbalu (tříčlenné družstvo), které hraje 1. ligu. 
Dále hrajeme soutěž v kategorii žákyň a kadetek. Příprav-
ka, děvčata od 9 let a začínající, trénuje v hale v Běchovicích 
(ul. Richterova) ve středu od 16 hodin a v pátek od 15 hodin. 
V úterý od 16 hod. zde navíc trénují pokročilejší z přípravky.  
Kadetky a žákyně, které nás reprezentují v soutěžích, trénují 
3x týdně v tělocvičně ZŠ Polesná v Újezdě.
Od května, když nám to počasí dovolí, trénujeme na antu-
kovém hřišti v Újezdě v areálu Veletovská. Zde se na nás 
můžete přijít podívat, případně se zúčastnit každoroční akce 
„Dětský den s volejbalem“. V létě naše hráčky absolvují v ter-
mínu 12. 8. - 19. 8. pobytové soustředění na oblíbeném místě 
v Jizerských horách v Hejnici – Ferdinandově. Na soustředění 
navazuje kemp na našem antukovém hřišti od 21. 8. - 25. 8., 
který je otevřený pro všechny zájemce.
Rádi mezi sebe přivítáme sportovně založená děvčata, která 
mají zájem se naučit krásný kolektivní sport, kde vznikají přá-

telství na celý život. Volejbal se dá hrát v každém věku a parta 
přátel se najde všude. Sportovní klub je finančně podporován 
v rámci grantového programu MČ Praha 21 a MČ Praha – Bě-
chovice. Kontakty: Petr Plzenský, tel. 720 953 240, email: plzen-
skyp@seznam.cz, www.joky.cz. 
Za SK JOKY z.s. - oddíl volejbalu

Petr Plzenský 

Máme rádi volejbal

Revize a zkoušky plynového zařízení, 

tlakových nádob, servisní údržby 

a opravy plynových zařízení, 

kontroly a instalace spalinových 

cest, servisní kontroly klimatizací 

a tepelných čerpadel. 

TPGAS SERVIS S.R.O. 
ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: +420 608 153 818

EMAIL: PINKAVATOMAS@SEZNAM.CZ

INZERCE
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V uplynulém roce se po dlouhé pauze konečně naplno roz-
běhly turnaje v plném rozsahu, a to v domácím i zahranič-
ním prostředí. Náš klub patří dlouhá léta mezi nejúspěš-
nější kluby v obou závodních disciplínách – v technických 
sestavách i plnokontaktním zápase a nejinak tomu bylo 
i tento rok.
V technických sestavách v Extralize poomsae se nám poda-
řilo obhájit stříbrnou pozici z předchozího roku a k tomu 
jsme přidali i třetí místo v Národní lize poomsae, což je 
výrazné vylepšení oproti loňskému šestému místu.
V zápasové složce jsme si vedli skvěle především v taek-
wondo Extralize mládeže a Národní taekwondo lize mlá-
deže, kde jsme mezi kluby nenašli přemožitele a patří nám 
tedy první místo v obou ligách za rok 2022.
Za jeden z největších úspěchů uplynulého roku považuje-
me také naši první účast na Mistrovství světa v poomsae, 

a to hned dvojnásobnou, o kterou se postarali Martin Ho-
rák a Julie Šlesingerová.
Velké díky patří našim partnerům, kteří nás dlouhodobě 
podporují. Těmi jsou především generální partner, spo-
lečnost Abak, provozovatel sítě Újezd.net a hlavní partner, 
Obchodní akademie Praha.
Nakonec bychom rádi poděkovali MČ Praha 21 – Újezd nad 
Lesy, která v rámci svého dotačního systému podporuje 
některé aktivity našeho oddílu. Konkrétně se jedná o tré-
ninkové a závodní sportovní činnosti našeho klubu, které 
se dotýkají především materiálního vybavení, pronájmu tě-
locvičny, dopravy a startovného na turnajích. Loni byly díky 
tomuto systému podpořeny výjezdy na turnaje Humpolec 
Cup, Havířovský pohár/Mistrovství ČR v poomsae, Moravia 
Poomse Cup či Hansoo Cup. Za Kangsim Dojang

Martin Horák

Soutěžní rok 2022 za námi
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SOUSEDÉ

Kultura v okolí 
FILM
čtvrtek 9. února, od 19:30 hod.
Muž jménem Otto (FR 2022, rež. Marc Foster) 
KC Nová Beseda Klánovice
neděle 19. února, od 16 hod.
Asterix a Obelix: Říše středu (FR 2023, rež. Guillaume Canet)
KC Nová Beseda Klánovice 
čtvrtek 2. března, od 19: 30 hod.
Tár (USA 2023, rež. Todd Field) KC Nová Beseda Klánovice

OBECNÍ AKCE
sobota 4. února, od 12 hod.
Úvalský masopust, více na mestouvaly.cz
sobota 25. února, od 20 hod.
společenský večer, Pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
v Klánovicích, tělocvična KC Nová Beseda
sobota 25. února, od 20 hod.
Jirenský obecní ples, KD Jirny
neděle 26. února, od 12 hod.
Klánovický masopust, zahrada KC Nová Beseda

DIVADLO
pátek 17. února, od 19 hod.
Zázračné cvičení: partnerská komedie,¨KC Nová Beseda
neděle 19. února, od 15 hod.
Bob a Bobek, hraje Divadlo Anfas,
Divadlo Horní Počernice
neděle 26. února, od 15 hod.
Pošťácká pohádka, hraje DS Ucho
sál Kvapík u Antošů, Jirny
VÝSTAVA
neděle 12. února, od 17 hod.
dřevořezby Františka Frühaufa, vernisáž výstavy,
MDDM Úvaly

Ten kout v sousední Květnici zná každý, kdo tudy někdy pro-
jížděl. Směrem od Rohožníku se silnice ostře lomí doprava, 
ještě předtím ale kopíruje rybník. Pro střed obce je to místo 
jako stvořené. Ovšem nevyužité: nenajdeme tu téměř nic, co 
by připomínalo veřejný prostor, který by lidé rádi využívali. 
Květnická radnice se proto rozhodla celý prostor zkultivovat 
a vytvořit tu staronovou náves. „Současný stav je zanedbaný 
a plní pouze funkci občasného sportoviště a místa pro kon-
tejnery tříděného odpadu. Rozhodli jsme se to změnit a za 
využití dotačních prostředků celou náves revitalizovat do mo-
derní podoby odpovídající 21. století,“ vysvětluje místostaros-
ta Květnice Matěj Král. 
Jako podklad poslouží studie, kterou si Květnice nechala 
zpracovat od architektky Zuzany Johanedisové. Asi nej-
zajímavějším prvkem celé návsi by měl být altán s klesa-
jícími betonovými terasami a pobytovým molem, které 
umožní propojení zeleně s vodní plochou. O výsledné 
podobě altánu a jeho napojení nechala květnická radnice 
občany hlasovat. Součástí revitalizace bude také úprava 
prostranství kolem kapličky a  její začlenění do prostoru 
návsi. Počítá se i s úpravou provozu v jedné z místních 
ulic, aby se poblíž staronové návsi zklidnila doprava. „Do-

jde také k úpravě točny tak, aby se zde mohly autobusy 
otáčet v obou směrech a měli jsme tak do budoucna více 
možností při plánování autobusových linek,“ dodává Ma-
těj Král. Projekt květnické návsi už má za sebou i první 
důležité kulaté razítko: získal souhlasné stanovisko Sta-
vebního úřadu v Úvalech.

Blahoslav Hruška

Květnice bude mít novou náves

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

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

 

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 
celoroční program „učíme se venku“

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělání s m

ožností rozvoje osobnosti, přijďte se in
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ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

angličtina,  španělština a němčina
s rodilými mluvčími

Přijďte se k nám podívat na 
„Den otevřených dveří“ 22. 2. 2023 
a svůj čas si rezervujte na webových stránkách školy

AKREDITACE

MŠMT

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

Den otevfien˘ch dvefií .pdf   2   25.10.2022   13:33
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REALIZACE PŘÍPOJEK – VODOVODU
 KANALIZACE
 PLYNU
 ELEKTRIKY

LIKVIDACE DEŠŤOVÉ VODY –
BETONOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
PLASTOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
VSAKOVACÍ JÍMKY

REALIZACE ZÁKLADOVÝCH DESEK PRO RD
REALIZACE ZÁMKOVÝCH DLAŽEB A PLOTŮ

OLFEN CZ s.r.o.                         
www.olfencz.cz

tel.: 774 121 837, 602 403 225                  
adam.pracovni@gmail.com

Daniel Červ
Luxury Real Estate Agent

RE/MAX G8 Reality
Rohanské nábřeží 678/27
186 00, Prague 8 - Karlín

T +420 777 124 392
daniel.cerv@re-max.cz
www.danielcerv.cz

OPEN HOUSE

Máte rádi dobrou kávu? Přijďte na open house 
prodávané vily v Újezdu nad Lesy!

Termín: 12.2.2023 od 13:00 do 16:00
Rezervace termínu na 777 124 392

1539 m² pozemek - 2 prostorné garáže

Újezd nad Lesy - vila - 641 m²

INZERCE
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pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek

30 let zkušeností  
v realitách

PRODEJ - třípodlažní ŘRD s garáží v atraktiv-
ním místě na soutoku Sázavy a Vltavy,  
podlahová plocha 160 m2, pozemek  
celkem 135 m2, ul. Kiliánská, Davle

PRODEJ – nové byty 2-3+kk v Klánovicích, 
Šlechtitelská ul. Kolaudace jaro 2023 

www.byty-klanovice.cz

ceny od 9.200.000 Kč

PRONÁJEM – nově zrekonstruovaný, plně  
vybavený třípodlažní ŘRD s dispozicí 5+kk/G, 
podlahová plocha 230 m2, pozemek 200 m2, 

Poříčská ul. P9-Újezd n.L.  

PRODEJ – luxusní RD 5+kk s garáží a krytým  
bazénem, nádherná zahrada, podlahová  
plocha 254 m2, pozemek celkem 647 m2,  

Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

cena 24.990.000,-Kč

cena 7.990.000 Kč43.000 Kč/měsíc  
+ poplatky 10.000 Kč/měsíc

inzerce_A5_2022_říjen2_Sestava 1  16.1.2023  21:01  Stránka 1

Dny otevřených dveří
Andělská domškola
 

 

Andělská domškola je malá školní skupina, která umožňuje denní 
vzdělávání dětí od 5 do 9 let přihlášených k domácímu vzdělávání. 
Vzdělávací koncepce vychází z RVP, výuka je však přizpůsobena 
individuálním potřebám dětí.
 
Výuku vede zkušená pedagožka Mgr. Jitka Tmějová, která má 
kvalifikaci pro 1. stupeň základní školy a mnoholetou praxi ve 
státním systému školství. Byla spoluzakladatelkou Montessori
tříd v Újezdě nad Lesy.
 
www.skolka-andelska.cz/skola
Prohlídku si zamluvte na:
jana@andelska.cz

Těšíme se na setkání!
 

Andělská domškola
Čenovická 1085 
Újezd nad Lesy
+420 728 060 615
jana@andelska.cz

7. 2. 16h–18h 
7. 3. 16h–18h

Nebo 
individuálně 
dle domluvy 

 Ukázková 
lekce výuky: 
14. 3. 9h–11h

Andelska_A6_B.indd   1Andelska_A6_B.indd   1 13.01.2023   5:2213.01.2023   5:22
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