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SETKÁNÍ O BUDOUCNOSTI SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK
Pro sídliště Rohožník se připravuje koncepce, která se zabývá možnou budoucí podobou jeho
veřejných prostrantví. Přijďte se s dokumentem seznámit a poskytnout k němu svůj komentář!

zpracovatel koncepce: MCA atelier zadavatel koncepce: městská část Praha 21

kdy?

31. 5. 2022 od 17:00 a od 18:00

co?

představíme Vám rozpracovanou koncepci, se zájemci si uděláme krátkou procházku na místa na Rohožníku, 
která by se mohla změnit, a pokud nám počasí bude přát, společně si opečeme něco na grilu a koncepci 

prodiskutujeme

kde?

na Rohožníku na veřejném grilovišti v blízkosti Rákosníčkova hřiště

Těšíme se na setkání s Vámi!



Milí sousedé,

máme tu květen, jeden z nejhezčích měsíců v roce.  
Měsíc, kdy se můžeme naplno pustit do projektů, 
které v zimě kvůli počasí realizovat nelze.  
Mám velkou radost, že byla zahájena výstavba 
víceúčelového hřiště na Rohožníku. Projekt vze-
šel jako vítězný z participativního rozpočtu a po 
nezbytné administrativě v podobě projekčních 
prací a všech povolení se stavba plně rozběhla. 
Na výsledek se sám moc těším. Újezd tak získá další místo pro sportovní 
vyžití, a to rovnou pro několik druhů sportu najednou. V předstihu jsme 
v blízkosti sportoviště také vysázeli další stromy, kterých není nikdy dost. 
Místo tak vhodně doplníme kromě hřiště i o novou zeleň. V plánu máme 
i další následnou výsadbu po realizaci projektu. Předejdeme tak poškození 
dřevin v rámci stavby. Současně je zeleň součástí kompenzace pro místní 
obyvatele, kterým děkuji za velmi rozumný přístup a spolupráci. Snažili 
jsme se zapracovat všechny požadavky, které byly v rámci veřejného pro-
jednání vzneseny.
Chladnější počasí s mrazíky snad již pomine a budeme moci uvést do pro-
vozu prvky, které jsme pro vás dokončili již na konci loňského roku. Ano, 
jedná se o naše nová pítka a mlžítka. Pokud se tento koncept osvědčí, jsme 
připraveni osadit i další místa v Újezdě. Až si je vyzkoušíte, dejte nám vě-
dět, kde by se vám líbilo mít další. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Dokončujeme sanaci povrchu psího parku v rámci projektu Z21. Posunulo 
to oficiální otevření psího parku na červen. Chceme mít jistotu, že prostor, 
který byl evidentně černou skládkou s velkým množstvím nebezpečného 
odpadu, bude řádně ošetřen a vaši pejskové v bezpečí. Současně připra-
vujeme druhou fázi výstavby parku Z21. Zde bych opět rád poděkoval 
MHMP za finanční podporu.
Rada MČ projednala a schválila zadání zpracování koncepce stavebních 
úprav a analýzu stávajícího stavu budovy Ideal Lux. O objektu Ideal Luxu 
toho bylo již napsáno mnohé a mnohdy velmi zkresleně. Pravdou je, že 
minulé vedení vykoupilo tento vybydlený objekt pro záměr vybudování 
zdravotního střediska a sídla PČR. Tak hovoří studie, která jediná k záměru 
existuje. Bohužel již nebyl vypracován projekt, a především nebylo zajiště-
no celkové financování. Výstavba zdravotního střediska je finančně velmi 
náročná a bude zde nutná nejen spolupráce magistrátu, ale pravděpo-
dobně i partnera, který by se na stavbě a provozu podílel. Studie nám dá 
jasné odpovědi a pomůže nám v hledání strategického partnera pro zá-
měr. Stále věřím, že se nám podaří věc posunout dále. Vím, že to nebude 
jednoduché. Zvláště v dnešní době. O průběhu vás budeme informovat. 
Z čeho mám velkou radost, je posun v projektu nových přístřešků na za-
stávkách MHD. Již nyní běží přípravy rekonstrukce zastávek Blatov a Ro-
hožnická. Obě zastávky tak přijdou o své „dominanty“ a tyto odporné stav-
by nahradí moderní přístřešky. Finančně a projekčně jsou akce připravené 
a já věřím, že se nikomu po těch starých nebude stýskat. Nové přístřešky 
máme v plánu osadit i na další zastávky, kde to bude technicky možné. 
Díky TSK se nám podařilo opravit zastávku Sudějovická směrem z centra. 

Historicky položené panely místo zastávky mě ne-
jen urážely, ale zároveň nebyly úplně bezpečné. 
Rád bych dojednal i opravu celého chodníku, kte-
rý k zastávce přiléhá. Tak si držme palce.

Přeji vám krásný květen a pohodu do vašich životů.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Radní MČ Praha 21 schválili dar 
pro oddíl Kangsim Dojang ve výši 
35 tis. Kč jako příspěvek na pořá-
dání turnaje taekwonda, který se 
uskuteční 7. května přímo v Újezdě 
v  tělocvičně základní školy. Hlavní 
město Praha nám ponechalo ne-
dočerpané dotace z  minulých let, 
a to ve výši 39 mil. Kč. Radní schvá-
lili jejich zapojení do rozpočtu.  
Od hl. m. jsme obdrželi dotaci na 
pomoc ukrajinským uprchlíkům 
ve výši 537 tis. Kč, dále dotaci na 
sociální služby ve výši 165 tis. 
Kč. Zastávka MHD Blatov získá 
novou podobu, ale původní část-
ka nestačila, proto radní schválili 
dofinancování této akce ve výši 
449 tis. Kč.
Radní schválili smlouvy o spoří-
cím účtu České spořitelny, a.s. 
tak, aby městská část získala další 
finanční prostředky do rozpočtu. 
Městská část získala dar na ře-
šení uprchlické krize ve výši 
100  tis.  Kč, a to od společnosti 
PRE, a.s. Dar bude použit na úhra-
du nákladů v  adaptačních skupi-
nách, které máme v základní škole 
a v mateřské školce Sluníčko. 
Dlouhodobě usilujeme o nové au-
tobusové přístřešky na zastávkách, 
proto radní schválili záměr uza-
vření koncesní smlouvy se spo-
lečností JCDecaux. Ta by na za-
stávky měla dodat nové přístřešky. 
Radní na začátku roku schválili 
kompletní rekonstrukci bytu v ulici 
Žíželická 1612. Rekonstrukce byla 
dokončena a nyní rozhodli o pro-
nájmu bytu formou výběrového 
řízení (informace na str. 5).  
V květnu by mělo dojít k moderni-
zaci povrchu cyklotrasy Ježovic-
ká. Radní schválili po provedeném 
poptávkovém řízení zhotovitele té-
to akce, a to firmu Stanislav Bílek. 
Cyklotrasa může být realizována 
díky finanční podpoře hlavního 
města. 
Na konci května (28. 5.) proběhne 
v Újezdě první festival jídla a pi-
va – BEERFOOD, jehož spoluorga-
nizátorem je společnost City Event 
s.r.o. Radní proto schválili dohodu 
o vzájemné spolupráci.    

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Třetí ročník participativního rozpočtu je v  plném proudu. Do konce března 
2022 jste měli možnost nám zasílat své nápady. V letošním ročníku přišlo cel-
kem 9 zajímavých návrhů a v současné chvíli probíhá jejich evaluace. V květnu 
vám projekty představíme a v termínu 13. 6. - 10. 7. proběhne hlasování o ví-
tězném projektu. Již nyní se těšíme, který z projektů u vás bude mít úspěch. Na 
letošní ročník participativního rozpočtu je vyčleněn 1 mil. Kč!

Helena Gryčová,
koordinátorka participativního plánování a MA 21

Měníme Újezd, 
již potřetí a společně

Dovolujeme si vás s MUDr. Zuzanou Dastychovou pozvat do klubovny seniorů. 
Bude otevřena ve středu 11. 5. a 25. 5., vždy od 9:30 hod. v Újezdském muzeu. 
Těšíme se na vás.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Klubovna pro seniory

ZZAAHHRRAADDNNÍÍ  SSLLAAVVNNOOSSTT  
„„DDEENN  MMAATTEEKK  PPRROO  SSEENNIIOORRYY““  
sobota 77.. 55.. 22002222 od 1144::0000 do 1188::0000 
na multifunkčním sportovišti ul. Čentická 

TTěěššiitt  ssee  mmůůžžeettee  nnaa  ppoohhooddoovvéé  ooddppoolleeddnnee  ss  hhuuddbboouu,,  ttaanncceemm  aa  ppřřáátteellii..  

ZZ  aakkccee  bbuuddee  ppoořříízzeennaa  ffoottoo  aa  vviiddeeoo  ddookkuummeennttaaccee,,  kktteerráá  mmůůžžee  bbýýtt  zzvveeřřeejjnněěnnaa..  
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3. 5. Veřejné projednání3. 5. Veřejné projednání
  buspruhu na Blatově,  buspruhu na Blatově,
 viz zadní obálka viz zadní obálka

7. 5. Kangsim Cup, 7. 5. Kangsim Cup, 
 tělocvična ZŠ v Polesné, tělocvična ZŠ v Polesné,
 od 10 hod.  od 10 hod. 

7. 5. Den matek pro seniory,7. 5. Den matek pro seniory,
 multifunkční hřiště,  multifunkční hřiště, 
 od 14 hod. od 14 hod.

11. 5. Klubovna pro seniory,11. 5. Klubovna pro seniory,
 Újezdské muzeum,  Újezdské muzeum, 
 od 9:30 hod. od 9:30 hod.

13. 5. Keramická dílna,13. 5. Keramická dílna,
 pořádá DDM,  pořádá DDM, 
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 16 hod. od 16 hod.

14. 5. Peklo s Ježibabou,14. 5. Peklo s Ježibabou,
 pohádka pro herce a loutky,  pohádka pro herce a loutky, 
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

17. 5. 17. 5. Představení aktualizovanéhoPředstavení aktualizovaného
 strategického plánu, strategického plánu,
 velká zasedací síň  velká zasedací síň 
 Úřadu MČ Praha 21,  Úřadu MČ Praha 21, 
 od 17 hod. od 17 hod.

20. 5. Výtvarná dílna,20. 5. Výtvarná dílna,
 pořádá DDM,  pořádá DDM, 
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10 hod. od 10 hod.

21. 5. Sousedský den,21. 5. Sousedský den,
 Psí plácek, od 10 hod., Psí plácek, od 10 hod.,
 viz str. 24 viz str. 24

23. 5.  Koncert Juwany Jenkins,23. 5.  Koncert Juwany Jenkins,
 divadelní sál ZŠ, od 19 hod., divadelní sál ZŠ, od 19 hod.,
 viz str. 25. viz str. 25.

25. 5. Klubovna pro seniory,25. 5. Klubovna pro seniory,
 Újezdské muzeum,  Újezdské muzeum, 
 od 9:30 hod. od 9:30 hod.

28. 5. Festival piva a dobrého jídla28. 5. Festival piva a dobrého jídla
 Čentická ul., od 10 hod. Čentická ul., od 10 hod.
 viz str. 12 viz str. 12

29. 5. Garage Sale29. 5. Garage Sale
 viz str. 24 viz str. 24

31. 5. Setkání nad budoucností31. 5. Setkání nad budoucností
 sídliště Rohožník, sídliště Rohožník,
 u veřejného grilu,  u veřejného grilu, 
 od 17 a 18 hod., od 17 a 18 hod.,
 viz str. 2 viz str. 2

Kalendárium na květenKalendárium na květen

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 VÁS SRDEČNĚ ZVE 
NA SLAVNOSTNÍ PŘIPOMENUTÍ 

# �# 

77. VYROCI
# -# 

OSVOBOZENINASIVLASTI 

s. května 2022
16.00 
Pietní vzpomínka na Újezdském hřbitově 

16.45 
Položení věnce u busty Stanislava 
Krause na 1. stupni Masarykovy ZŠ 

17 .00 - 19.00 
Výstava k 80. výročí heydrichiády 
v Újezdském muzeu 

Všichni jste srdečně zváni. wPRAHA 
W21 

Z důvodu ulehčení domácnostem, které jsou zatížené růstem cen energií a infla-
cí, vláda schválila odložení povinnosti výměny kotlů na tuhá paliva I. a II. emisní 
třídy o dva roky, tedy do 1. 9. 2024. Příspěvek na tepelné čerpadlo u kotlíkových 
dotací se zvýšil o 50 tisíc korun na 180 tisíc Kč. Podpora na plynové kondenzační 
kotle v kotlíkových dotacích i Nové zelené úsporám bude proplacena jen tehdy, 
pokud už je výměna hotová nebo je pořízení kotle závazně objednáno v době od 
počátku roku 2021 do konce letošního dubna.

Jiří Hardt,
odbor živ. prostředí a dopravy

Výměna neekologických kotlů
o dva roky prodloužena

Městská část Praha 21 oznamuje zahájení výběrového řízení na pronájem byto-
vé jednotky č. 1612/9 o velikosti 75,31 m2 v domě č. p. 1612, ulice Žiželická, v k. ú. 
Újezd nad Lesy, Praha 9, která je umístěna ve 3. nadzemním podlaží domu v souladu 
s Podmínkami schválenými Radou městské části Praha 21 dne 8. 3. 2022, usnesením 
č. RMČ93/1438/22.
Prohlídka bytu: 11. 5. 2022 v 16:30 hod. a 16. 5. 2022 v 16:30 hod. 
Sraz účastníků před vchodem do domu
Bližší informace e-mail: jaroslava.bendova@praha21.cz, tel. 281 012 982.

Oznámení o pronájmu bytu



Tenisový areál v Kalské ulici se stal oblíbeným místem, což 
s sebou ovšem přináší i jisté komplikace. Většina návštěvní-
ků sem nechodí pěšky, ani nejezdí na kole, ale přijíždí autem. 
Parkování ve Veletovské ulici před vchodem do areálu kapa-
citně nedostačuje, a tak návštěvníci auta odstavují i v okolí. 
Výsledkem jsou bohužel často rozježděné trávníky, parková-
ní před výjezdy z rodinných domů nebo dokonce auta zapar-
kovaná tak, že brání průjezdu. 
Situace jsme si vědomi a hledáme řešení. Zatím se nám jeví 
schůdné dvě varianty. První je zřízení parkoviště za vraty ve 
východní části areálu. Auta by zůstala skryta, má to ale i svá 
negativa. Pozemek je svažitý, bude potřeba velká skrývka a 
hutnění, navíc se MČ zbaví plochy, která by mohla být využita 
jinak. Druhým řešením je vybudování podélných stání podél 
plotu tenisového areálu v Kalské ulici s tím, že by tato část 
ulice byla zjednosměrněna a rozšířena. Za mě osobně je toto 
řešení lepší a přehlednější. Bohužel nám situace na staveb-
ním trhu záměry komplikuje. Ceny materiálů i prací letí vzhů-
ru a odhady, které jsme z loňska měli, tak nejsou použitelné. 
O dalších krocích vás budu informovat na stránkách ÚZ. Co 

ale všichni můžeme udělat hned je chovat se při parkování 
ohleduplně. Prosím tedy návštěvníky-řidiče, aby neparkovali 
před vjezdy do domů ani v křižovatkách a respektovali do-
pravní značení v místě.

Zdeněk Růžička,
místostarosta
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Jak dál s parkováním u tenisu

Není to tak dávno, co jsem vás informoval o snaze vyjed-
nat realizaci dlouho připraveného projektu rekonstrukce 
chodníku a vybudování cyklostezky podél ulice Staroklá-
novická směrem na nádraží Praha – Klánovice. Naše sna-
ha uskutečnit tento projekt započala krátce po příchodu 
na radnici. Je až neskutečné, kolik administrativy je s tako-
vou realizací spojeno, a to nemluvím o finanční náročnosti 
celé akce. Když jsem se loni dozvěděl, že se pracně vyjed-
naný začátek stavby opět odkládá, na chvíli jsem pocítil 
marnost konání a všemocné zaklínadlo „covid“ mě i nyní 
vždy spolehlivě zvedne ze židle. Je ale dobré nic nevzdávat. 
Současný stav a kvalita povrchu není jen ostudou, ale je 
to mnohdy pro nás všechny náročná stezka plná nástrah 
a nepříjemných překvapení. Vím, že jste mnozí poukazo-
vali na tato nebezpečí a my je rozhodně nebrali na lehkou 
váhu. Stav mostku navíc velmi dobře ukazuje zub času, kte-
rý do něj dlouho hlodal a celkově je trasa velmi neutěšená. 
O to více mě těší fakt, že v průběhu letoška by se tento stav 
mohl stát historií a Újezd získá krásné a nové propojení 
s nádražím. Možná nyní velmi riskuji, že to zakřiknu, ale 
poslední jednání mají za výsledek plánovaný začátek reali-
zace květen 2022. Tak, a teď když to nevyjde, bude se říkat, 
že za to může starosta. Já to ale risknu, protože vás chci 
současně požádat o trpělivost. Po dobu výstavby budeme 

čelit jistému omezení průchodu na nádraží. Jsem ale pře-
svědčený, že výsledek za to bude stát. Aktuální informaci 
vám jako vždy poskytneme na webu úřadu a také na mém 
facebooku www.facebook.com/milansamec.mcpraha21. 
Předem děkuji za pochopení a společně s vámi se těším 
na výsledek.

Milan Samec, 
starosta

Na vlak brzy po novém chodníku 
a cyklostezce

Úřad MČ Praha 21 pronajme
Nebytový prostor
v domě Živonínská 1630 - zdravotní středisko Rohožník. 
Prostory je možné využít nejen pro ordinace lékaře či al-
ternativní 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

http://www.facebook.com/milansamec.mcpraha21


Děkuji všem, kteří nám pomáháte udržovat Újezd čistý! Vlo-
ni vás neodradil vichr, letos sníh. Při již tradiční akci „Ukliď-
me Česko - Ukliďme svět“ se v sobotu 2. dubna v Újezdě 
uklízelo na několika místech.
Členové ANO uklízeli park a lesík u školy a v Plhovské. V dří-
vějších letech se zaměřovali na lesík za konečnou na Rohož-
níku, který je však nyní v havarijním stavu kvůli popadaným 
stromům. Přes komisi životního prostředí jsme již dali pod-
nět k vyzvání vlastníka, tj. Lesů hl. m. Prahy, k nápravě.
V severní části Blatova zorganizovala úklid Radka Macho-
vá. Společně se sousedy se pustili do úklidu kolem čističky 
(tam je odhozeného odpadu bohužel vždy hodně), podél 
koňských výběhů, pak směrem k rybníku a zakončili zpět 
v Nadějovské ulici. V  této lokalitě byl největší problém 
s množstvím psích exkrementů. Znovu tedy apeluji na maji-
tele, aby si po svých psech uklízeli. Vždyť všichni chceme žít 
v pěkném prostředí a nenosit si domů na botách „poklady“, 
o nepříjemnostech při sekání trávy nemluvě.
Masarykova základní škola si vzala na starost úklid areálu 
školy, louky a části lesa. O týden dříve zorganizoval Školní 
sportovní klub úklid sportoviště u školy a prořezání zeleně 
v jeho okolí.
Spolek OKO se zaměřil na les u Hodkovské. Spolek Rarášek 
uklízel na Rohožníku, a to jak společně v odpoledních hodi-
nách, tak podpořil individuální úklid formou „pytlomatu“, 
kdy si každý mohl na určeném místě vyzvednout pytle a ru-

kavice a odpad zanechat na dohodnutých stanovištích. Pyt-
lomaty se osvědčili vloni za covidu a úspěch slavily i letos.
Spolek VAMOS 66 se pustil do tradičního „mytí zvířátek“, 
tedy čištění Lesní galerie. Je smutné, v jakém stavu se ga-
lerie nyní nachází. Původně dobrý nápad, dětské obrázky 
s tématikou Klánovického lesa doplněné básničkami, by již 
po letech potřeboval podpořit údržbou.
Odměnou byl uklízejícím nejen dobrý pocit z odvedené prá-
ce a sounáležitosti s Újezdem, ale i skvělé saláty a vločkové 
lívanečky s marmeládou, které připravily paní učitelky a asi-
stentky podle osvědčených receptů, a proslulý „Nesmrtelný 
salát“ pana ředitele. (Můj favorit byl ale avokádový salát a 
Rumcajs z červené čočky.)
Za odvoz sesbíraného odpadu patří dík pracovníkům údrž-
by Úřadu MČ pod vedením Lukáše Sadyho. Hned po ukon-
čení akce svezli plné čtyři kontejnery, což je přibližně 12 m3.
Spolek Újezd.KOM odložil úklid v okolí Zaříčanské o týden, 
kdy se přidalo i několik dobrovolníků na dalších místech 
Újezda.
Tam, kde probíhají úklidy pravidelně, se každým rokem 
množství odhozených odpadků snižuje, takže takovéto 
akce určitě mají smysl! Vím, že spoustě z vás není nepořá-
dek lhostejný ani v průběhu roku a sbíráte ho průběžně, za 
což vám také patří velký dík.

Jitka Carbolová.
komise životního prostředí
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Máme velikou radost, že se po téměř třech letech v po-
lovině dubna proměnila myšlenka na bezbariérový a 
přívětivý úřad 21. století ve skutečnost. Ano, přesně tak 
dlouhá byla naše cesta k cíli.
Stavební úpravy jsme museli rozdělit do několika etap. 
V první fázi jsme již v roce 2020 provedli výměnu vstup-
ních dveří a vytvořili nový přístup na oddělení obča-
nek. V  následující fázi jsme připravili projekt pro další 
tři etapy bezbariérových úprav budovy, která byla po-
stavena již ve 30. letech minulého století. V  první eta-
pě na přelomu roku jsme přistavěli výtah a  v  1. patře 
propojili budovy A a B novou chodbou. Zároveň s  tím 
došlo k úpravě kanceláří živnostenského odboru, vznik-
la nová zasedací místnost a získali jsme malou kancelář 
pro oddělení přestupků, které dosud své prostory ne-
mělo vůbec. Propojovací chodbou jsme umožnili bez-
bariérový přístup od nového výtahu na sociální odbor, 
což je pro jeho klienty velmi důležité. Ve druhé etapě 
vzniklo úplně nové přepážkové pracoviště ve vestibulu 
hlavní budovy. Najdete tu podatelnu, získáte kompletní 
informační servis, nabízíme zde kopírování a můžete si 
nechat ověřit podpisy či dokumenty. Nově jsme na pře-
pážku do přízemí přestěhovali z 1. patra pokladnu a od 
druhé poloviny května si zde budete moct také pořídit 
výpis z CzechPOINTu, který nyní zajišťuje živnostenský 
odbor. Třetí etapa se bude v  budoucnu týkat venkov-

ních úprav včetně vybudování nové přístupové rampy 
k hlavnímu vchodu.
Celá investiční akce mohla proběhnout pouze za fi-
nanční podpory hl. m. Prahy, za kterou moc děkujeme 
a velmi si této podpory vážíme. Všechny stavební úpra-
vy byly navrženy s cílem zpřístupnit budovu úřadu jako 
maximálně bezbariérovou pro všechny naše klienty bez 
rozdílu, tedy i pro vozíčkáře, maminky s kočárky nebo 
seniory, kteří mnohdy nebyli schopni zdolat dvě patra 
schodů.
Závěr bych ráda pojala trochu osobně. Celý projekt sta-
vebních úprav si vyžádal mnoho omezení delších, než 
jsme původně čekali, nejen pro naše klienty, ale také 
pro všechny naše zaměstnance. Posledních šest měsíců 
bylo velmi náročných z hlediska organizace práce úřa-
du, kdy v tomto období opět zasáhla ČR covidová krize 
a následovala krize uprchlická. Chci touto cestou velmi 
poděkovat všem svým kolegům nejen za jejich podpo-
ru, obětavost a trpělivost, ale zejména za to, že zvládli 
svou práci ve složitém období na výbornou. Celý úřad 
fungoval jako jeden tým a všechny překážky a problémy 
jsme společně překonali. Zároveň také děkujeme všem 
našim klientům za to, že omezení spolu s námi vydrželi 
a my jim nyní můžeme nabídnout mnohem kvalitnější 
služby, které si naši občané jednoznačně zaslouží.

Šárka Zátková,
tajemnice

Bezbariérové úpravy úřadu dokončeny

Komise životního prostředí vyhla-
šuje fotografickou soutěž o nejzají-
mavější fotografii kompostu. Chodí 
k  vám do kompostu užovka nebo 
ježek? Pěstujete na něm dýně nebo 
okurky? Máte netradiční kompo-
stér? Vyfoťte to. Fantazii se meze 
nekladou.

Městská část vloni zajistila pro ob-
čany krásné modřínové kompostéry 
pořízené z  dotace Státního fondu 
životního prostředí, ale na fotografi-
ích může být jakýkoli kompost.

Kategorie:
• děti fotografují kompost
• kompostér z dotace
• kompost

Autoři nejzajímavějších fotografií 
obdrží urychlovač kompostu a  po-
ukázku do újezdské restaurace. 
Soutěž vyhlašujeme jako podporu 
kompostování, čímž doufáme, že se 
sníží odkládání rostlinného odpadu 
do lesa a na dalších veřejných mís-
tech. Na vaše fotografie se budu tě-
šit do 20. září 2022 na mailu 
jitka.carbolova@praha21.cz.

Jitka Carbolová,
komise životního prostředí

Vyfoťte svůj kompost

mailto:jitka.carbolova@praha21.cz


Ježkův park ožívá
Ten parčík znají místní, a pak také ti, co chodí venčit své psy 
z Rohožníku směrem k  lesu a berou to zadními uličkami. 
Mezi Klešickou, Kojickou a Vlkanovskou stojí od roku 1960 
malé arboretum složené z  neobvyklých stromů a dřevin. 
Na obecním pozemku ho založil jeden ze sousedů, Miro-
slav Ježek. Byl členem Junáka, miloval přírodu a cestování 
a „svému“ Újezdu se rozhodl malý parčík vysadit a udržovat. 
Pomyslnou štafetu po něm převzala naše městská část, 
která pozemek spravuje. Podařilo se ji od majitele, kterým 
je hl. m. Praha, získat finanční podporu na revitalizaci ar-
boreta. Z peněz byly opraveny cestičky, přibyly odpadkové 

koše a lavičky, a také interaktivní vzdělávací hry a infor-
mační tabule. V Ježkově parku totiž najdete stromy, které 
v celém širokém okolí vůbec nerostou – třeba mimořádně 
dekorativní liliovník tulipánokvětý nebo smrk Brewerův 
původně z Oregonu v USA, jehož jehličí tak trochu připo-
míná smeták. 
Ježkův park byl slavnostně otevřen 25. dubna. Pokud jste 
nestihli zpěv Soviček a odborný výklad, nevadí. Přijďte se 
podívat. Pokud bude teplý květen, rozkvetou liliovníky již 
koncem měsíce.

Blahoslav Hruška

TÉMA
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V  předchozím textu jsme představili Ježkův park, maleb-
né arboretum, které tak trochu uniká pozornosti obyvatel 
Újezda. Není to jediný park v našem katastru, a tak se sluší 
alespoň v krátkosti připomenout ty ostatní. 
Začít můžeme na východním okraji obce – na Blatově. Umě-
le vysázenou zeleň tu najdeme u Blatovského rybníka, a to 
včetně dětského hřiště. Nejstarší část tvoří borovice na bře-
hu rybníka, zeleň se ale průběžně doplňuje. Loni tu přibyly 
například javory nebo jeřáby, které za pár let vytvoří příjem-
ný stín. Naproti přes hlavní silnici začíná lesopark „V Panen-
kách“, budovaný od roku 2017 na ploše více než patnácti 
hektarů. Drtivá většina leží v katastru sousedních Běchovic, 
kam vede z Blatova mlatová cesta. Najdeme tu i trojme-
zí Újezda, Běchovic a Koloděj, minimálně z  turistického 
pohledu zajímavé místo, kde je třeba ještě zapracovat na 
obnově pěších spojnic k našim sousedům. Připomeňme, 
že do budoucna by tu měl vzniknout souvislý pruh zeleně, 
který odstíní přeložku silnice I/12. O kompletně nový pro-
jekt ale nejde, již nyní veřejné zelené plochy jižní hranici 
Újezda obklopují, byť nejsou souvislé. Jde o pruh od cy-
klostezky Blatov-Koloděje po Staroújezdskou (u rybníka), 
a dále polní cestu v pokračování Ježovické ulice ke hřbitovu 
a na vrch Skalka, který už náleží k Sibřině. Pěšina tu byla 
odjakživa, za několik posledních let se díky nové výsadbě 
vrátil charakter aleje a asfaltový recyklát zase zajistil, že je 
cesta schůdná i po dešti. 
Ale zpět k  opravdovým parkům. Ten bezesporu nejzná-
mější je náš „Central Park“ u staré budovy školy ve Staro-
klánovické. Byl založen v anglickém stylu společně se škol-
ní budovou v roce 1934, v průběhu let doznal ale několika 
změn. V centrální aleji přerostlé tisy ustoupily dekorativním 
peckovinám a v jihovýchodní části zase zmizely lámavé bílé 
topoly, z nichž jeden strhla dokonce bouřka. K nové výsad-
bě patří i vzrostlá jedle ojíněná, která loni poprvé posloužila 
jako vánoční strom. A pak tu máme „pomníkové“ změny. 
Busta TGM byla hned několikrát instalována, a pak zase 
odvezena, průběžně se tedy měnilo i její okolí, aby nevy-
padalo příliš okatě, že tu něco chybí. Co naopak zůstává, 
je obří rododendron, který může být právem chloubou 
Újezda. Nedaleko od něj stávala bronzová busta komuni-

stického novináře Julia Fučíka, kde pionýři stávali čestnou 
stráž. Po  roce 1989 pomník kdosi demontoval. Postupně 
pak zmizel i sokl, a nakonec i chodníček. 
Veřejnou zeleň najdeme i nedaleko odsud na multifunkč-
ním hřišti v Čentické. V rámci akce Stromy pro Újezd, kte-
rou podpořil Státní fond životního prostředí ČR, tu loni byly 
zasazeny vzrostlé stromy. Další pak putovaly do sportov-
ního areálu ve Veletovské ulici, který prochází postupnou 
proměnou. Je to místo poměrně skryté, ostatně stejně jako 
zelený pás u hřiště a atletického oválu budovy školy v Čen-
tické. Z nové výsadby tu dominují keře, především pak sví-
da, meruzalka, tavolníky a brsleny. 
O projektu „Z21“ jsme již v ÚZ psali, a tak se pojďme posu-
nout k Rohožníku. Na okraji sídliště tu v několika etapách 
postupně vznikl zajímavý přírodní park. Jeho základem je 
revitalizované území při jižním okraji panelových domů, 
k němuž se loni přidal i „Acer park“, pojmenovaný nikoliv 
po známém výrobci počítačů, ale po latinském slovu pro ja-
vor. Směrem k Sibřině pak vznikla „alej Rohožník“. Sázet se 
tu začalo koncem roku 2020, a to díky podpoře hl. m. Pra-
hy, konkrétně programu „Adaptační strategie na změnu kli-
matu“. Najdeme tu především duby, lípy, ale také okrasné 
ambroně. Bohužel aleji chybí logické pokračování v podobě 
polní cesty v katastru Sibřiny. Sázet se bude na Rohožníku 
i dál, a to vedle právě vznikajícího multifunkčního hřiště.  
Na druhém konci Rohožníku – u autobusové smyčky – na-
jdeme další malý parčík i s mlatovou pěšinou. Z nové výsad-
by jsou tu sakury. Chodí tu málokdo, což je škoda, protože 
prosvětlené území rozhodně není jen stafáží pro zdejší po-
mník obětem II. světové války. 
Nakonec ještě pár čísel. Újezd nad Lesy patří co do plochy 
zeleně mezi pražské přeborníky. Především díky Klánovic-
kému lesu zabírá zeleň ze 1015 ha výměry katastru plné 
dvě třetiny. Ale ani celá Praha na tom není tak špatně. Ze-
lené plochy činí 57 procent rozlohy, což – možná poněkud 
překvapivě – českou metropoli zařadilo na 9. místo žebříč-
ku nejzelenějších evropských měst, který každoročně se-
stavuje firma Husqvarna.

Blahoslav Hruška

Malý průvodce újezdskými (leso)parky
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Něco málo z újezdské historie:
plácky, skokánky i tajemná zahrada
Zatímco plocha katastru Újezda zůstává stejná, počet 
obyvatel se za posledních 30 let zdvojnásobil. Není proto 
divu, že mizí nejrůznější prázdné plochy, zákoutí a místa, 
které sice nespadala striktně vzato mezi veřejnou zeleň, 
o to víc ale byla v druhé polovině 80. let minulého stole-
tí oblíbená. Tak třeba taková Kolátorka v Hrádkové ulici. 
Za tunýlkem, který vedl zplanělými jabloněmi, se otevíral 
malý plácek na fotbal, byla to taková tajemná zahrada, 
kde dnes stojí rodinný dům. O ulici dál v Holšické zase na 
opuštěném staveništi zbyla jáma, která se za léta promě-
nila v jezírko s čolky a žábami. Atmosféru jak z nějakého 
lomu ještě umocňovalo torzo zrezlého bagru. 
V prodloužení Sudějovické v lese zase stával pumptrack. 
Ovšem v době, kdy se takové trati pro dovádění na kole 
říkalo docela obyčejně „skokánky“. Jezdilo se tu na tehdy 
velmi módních kolech BMX, ale i prostých skládačkách, 
eskách a pionýrech – těch šlapacích i motorizovaných 
(Jawa 50), legendárních fichtlech. Podobný terén pro kola 
i motorky (byť s podstatně větším sešupem) je dosud na 
Blatově u mostu přes trať. 
A aby nezůstalo jen u nostalgických vzpomínek: obecně 
je třeba říct, že veřejná zeleň v  Újezdě je na tom dnes 
mnohem lépe, než před rokem 1989. Namísto lesoparku 
na Rohožníku byla neprostupná džungle trnitých keřů a 
třeba o polní cestu ze hřbitova do Ježovické nepečoval 
také nikdo. Čistě co do plochy byl Újezd zelenější, což je 
jasné i při pohledu na dvacet let starou leteckou mapu, 
kterou je možné nalézt na webu mapy.cz. Kvantita ale 
ještě neznamená kvalitu, což o veřejných místech platí 
dvojnásob.

Blahoslav Hruška

Výroba a montáž automatických dveří, karuselů 
a sklo-hliníkových konstrukcí

www.raccoondoors.com 

PRACOVNÍK MONTÁŽÍ A SERVISU AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ
Pro naši pražskou pobočku (Praha 9, Újezd nad Lesy) přijmeme nového kolegu s praxí v oboru  
montáž a servis dveří, oken, výtahů;  případně obdobná odborná činnost.

ŘP podmínkou. Vzdělání střední odborné s výučním listem a výše. 
Nabízíme dobré pracovní ohodnocení v závislosti na kvalitě provedené práce  
a samostatnosti, stravenky, 5 týdnů dovolené, školení.
E-mail pro zaslání životopisu: prace.praha@raccoondoors.com

INZERCE
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Újezd nad Lesy VSTUP
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Za keramikou 
do Kostelce

Pro dospělé:
 Viktorie Hanišová – Anežka
 Miroslav Žamboch – Válečník
 Carole Matthews – Čokoládový klub
 Bernard Minier – Lov
 Marek Holeček – Dotknout se duše
 Vlastimil Vondruška – Morový testament
 Kent Follett – Nikdy
 Karin Lednická – Životice

Pro děti a mládež:
 Emma Hart – Rande s knihomolkou
 David Walliams – Sliz
 Rick Riordan – Dcera hlubin
 Ivana Peroutková – Valentýnka a pradávné poklady
 David Laňka – Vítejte v pekle!

Novinky 
z místní knihovny

V sobotu 28. 5. zveme všechny na zájezd na Keramické trhy 
do Kostelce nad Černými lesy (keramika, řemesla, soutěže, 
občerstvení). Společný autobus odjede v 9:30 hod. ze za-
stávky Polesná (před budovou II. stupně MZŠ), návrat cca 
ve 14 hod., cena 90 Kč. Pořádá Český zahrádkářský svaz 
Újezd nad Lesy a Spolek občanů Škvorce a Třebohostic. 
Přihlášky Jitka Carbolová, email: jcar@seznam.cz.

KULTURA

26. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den
proti rakoviněproti rakoviněproti rakovině

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
11. 5. – 15. 5.  2022

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.  
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Hledáte prodejce kytiček?  
Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky s interaktivní mapou  

a preventivním kalendářem: 

Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:

IT partner:

Partneři:Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:
Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Hypermarkety Albert
Model Obaly, a. s. l Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Soleta Signum, s. r. o. l Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR l Země světa

KYTIČKY
VÁM NABÍDNEME ZDE:

Místní knihovna
Staroújezdská 2300

ve dnech 11. 5. - 13. 5

mailto:jcar@seznam.cz
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Erby znají své vítěze
V pátek 1. dubna byl nejen dnem aprílovým, ale také 
děkovacím. Odměněni byli nejen vítězové soutěže 
o nejkrásnější erb, ale všechny třídy, které se do soutě-
že zapojily. Pan starosta Milan Samec předával diplo-
my, pan ředitel Libor Skala sladkou odměnu. Vítězové 
obdrželi od pana starosty kromě diplomu ještě pou-
kázky do Café Galerie Zelený Dům a Knihkupectví nad 
Lesy, všechny zapojené třídy 0. - 5. tříd osobně diplom 
a sladkost, 6. - 9. třídám poděkoval pan starosta pro-
střednictvím školního rozhlasu a  diplomy a sladkosti 
byly předávány u pana ředitele. Všem dětem a paním 
učitelkám děkujeme za reprezentaci školy při oslavách 
pro Újezd nad Lesy významného výročí.
1. Jan Škrobák, 1. B (216 hlasů)
2. Lucie Bezkočková, Lada Ordetová, Nella Babin-

ská, Terezie Kvapilová, 1. D (190 hlasů)
3. Ondřej Valášek, 6. E (83 hlasů)

Zapojené třídy Masarykovy ZŠ: 0. ročník, 1. B, 1. C, 
ŠD 9 Veverky, 1. D, 2. A, 2. E, 3. C, 2MA, 4. C, 4. E, 5. A, 
5. D, 5. E, 5. F, 6. A, 6. C, 6. D, 6. E, 7. D, 7. E, 8. C, 8. E, 
8. F, 9. A, 9. C, 9. D

Eva Danielová

Pivnice Litvajs 
(U Štrásků) 

uvádí:
7. 5. od 19 hod.

Nechráněná dílna

14. 5. od 19 hod.
QWIL a Vombat Kruton

Více na iradio21.cz

F I L M O V Ý  K L U B FK21

F I L M O V Ý  K L U B  FK21

Středa 11. května od 18 hod. v div. sále MZŠ

KAREL KACHYŇA - NADĚJE
Hrají: Hana Hegerová – dívka se špatnou pověstí,

Rudolf Hrušinský v roli alkoholika
vytvořili spolu velice zvláštní, blízkou dvojici. 

Scénář napsal Jan Procházka oběma hlavním 
hercům  přímo na tělo. V roce 1964 získal film na 

VI. MFF v Buenos Aires cenu za režii. 

HOST: Dr. Pavel TAUSSIG - budeme si 
společně povídat nejen před filmech, ale i po jeho                    

skončení - a naplánujeme nové překvapení.
vstup pro všechny  volný, každý je vítán, místa je dost



Druhé vydání 
úspěšné knihy
Druhé vydání publikace „2. světová válka“, obohacené 
o  další příběhy spojené s Újezdem nad Lesy, vychá-
zí v  roce 80. výročí heydrichiády, jednoho z nejtěžších 
období našich dějin. Rozšířenou publikaci věnujeme 
s úctou všem statečným lidem domácího a zahraniční-
ho odboje, kteří v mnoha případech za cenu vlastního 
života a perzekuce svých rodin bojovali proti zlu. Neza-
pomeneme a jejich hrdinství budeme nejen písemnými 
vzpomínkami uchovávat v paměti budoucích generací…

Eva Danielová,
Marie Tomaidesová
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HISTORIE

15. březen 1939 navždy zůstane „černou středou” našich 
dějin. Z Československé republiky se stal o den později na 
šest let Protektorát Čechy a Morava. Původně plánovaná 
vernisáž právě na 15. 3. byla kvůli jarním prázdninám od-
ložena na 23. 3., k 80. výročí heydrichiády byl díky finanč-
ní podpoře MČ Praha vydán dotisk publikace k 2. světové 
válce z roku 2014 rozšířený o téma Sudet, nové rodinné 
příběhy, historii a nové odhalení pamětní desky padlým 
6. 5. 1945 u budovy úřadu a odhalení pomníku parašutis-
tům v Nehvizdech.
Na přání kurátorů výstavy jsme si se Sovičkami zazpíva-
li společně českou hymnu, pak už koncertovaly Sovičky 
samy: zazněla oblíbená píseň babičky Boženy Němcové 
Ó hřebíčku zahradnický, pak Černé oči a Sotva se narodíš. 
Vystoupení zakončily Julinka Kytková a Rozárka Digoňová 
písní Jak hluboké je moře z filmu Všichni moji blízcí. Plk. 
Emil Kulfánek je kurátorem první části výstavy „Sudety“. 
Výklad o pravém smyslu a původu Sudet až po jeho dneš-
ní vnímání vysvětlil v podrobné prezentaci, s pomocí map 
a historických zápisů (Sudety jsou totiž vnímány jako úze-
mí postoupené Německu po mnichovské dohodě, detailní 
popis této problematiky je vysvětlen na čtyřech stranách 
dotisku). Kurátorem části „Operace Anthropoid“ a období 

heydrichiády je plk. Jan Vondráček. Městys Nehvizdy za-
půjčil muzeu do 5. 5. putovní výstavu, která na dvaceti 
bannerech zachycuje období 1938-1945, zmíněny jsou 
pomníky v Nehvizdech a Praze. Výstavu využili i učitelé 
Masarykovy ZŠ a hodiny dějepisu a vlastivědy strávili na 
besedě v muzeu s plk. Vondráčkem.

Eva Danielová

Černá středa našich dějin

Klub mladého diváka nabídl tentokráte v Rokoku diva-
delní představení „Čapek”, navíc svým obsahem i v této 
době velice aktuální inscenace. Bratři Karel a Josef Čap-
kovi, Olga Scheinpflugová, Vladislav Vančura, Karel Polá-
ček, prezidenti Masaryk a Beneš, Klaus a Erika Mannovi, 
česká dívka Vlasta a český vlastenec Jaroslav, česko-ně-
mečtí majitelé pražské kavárny a jejich syn Václav (poz-
ději Wenzl), ti všichni díky skvělé režii Pavla Kheka vtahují 
diváky do 30. let 20. století - období hitlerovského Ně-
mecka, úmrtí prezidenta Masaryka, vyostření česko-ně-
meckých vztahů, útoku na Židy a samotného Karla Čap-
ka, který v té době píše svá poslední varovná díla. V roce 
1936, kdy bratr Josef kreslí cyklus politických karikatur 
Diktátorské boty, dokončuje Válku s mloky, o rok později 
má ve Stavovském divadle premiéru hra Bílá nemoc, po-
slední drama Matka se hraje poprvé 12. února 1938. V zá-
suvce jeho stolu zůstalo po jeho úmrtí 25. prosince 1938 
osm námětů na další knihy. Poslední rozloučení v době 
pomnichovské odmítlo Karlu Čapkovi, prvnímu českému 
spisovateli navrženému na Nobelovu cenu za literaturu 
na podzim 1938, Národní divadlo, Rudolfinum i Národní 
muzeum. To, co vnímavý a citlivý spisovatel předvídal ve 
svém románu, se stalo ani ne tři měsíce po jeho smrti 
skutečností - toho chladného dne 15. března 1939 vpluli 
„mloci Andrias scheuchzeri” nejen do Prahy…
Za úspěchem divadelní inscenace stojí kromě skvělého 
hereckého obsazení (v hlavní roli Karla Čapka exceluje 
Jiří Hána) i autentické záběry z Čapkovy svatby, pohřbu 
prezidenta Masaryka a ukázka z filmu Bílá nemoc, které 
pochází z Národního filmového archivu.

Eva Danielová

Čapek v Rokoku
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Tentokrát jsem si povídal na odlehčené vlně s paní Klárou 
Zezulovou, která v Újezdě nežije příliš dlouho, ale podílela 
se na některých zajímavých akcích.

Potkáváme se při jednání Komise MA 21, ale nikdy jsme 
se nedostali k povídání o „Dřevěné a Pražské píšťalce“. 
Zkusíme to nyní?
Můžeme. Už jako malá jsem chtěla hrát na flétnu. V roce 
1988 jsem s tátou začala chodit na cyklus „Dřevěná píšťalka“ 
pod vedením prof. Václava Žilky. Po jeho absolvování jsem 
se stala členkou malého souboru, později po spojení všech 
malých souborů v jeden velký s názvem „Komorní orchestr 
dětí a rodičů Aulos“, kde hraji dodnes.

Hrajete tedy na „píšťalku“?
Ano, na zobcové flétny a příčnou a na všechny hraji v soubo-
ru. Profesor Žilka nabízel možnost výuky pro netalentované 
děti společně s jejich rodiči a byla jsem ráda, že to mohu 
zkusit, když jsem se nedostala do ZUŠ. Máme většinu skla-
deb upravenou pouze pro flétny, a tak mám možnost si za-
hrát i velmi známé skladby. Společně jsme také koncertovali 
v zahraničí, například v Českých domech ve Vídni, v Drážďa-
nech, vystupovali jsme i v Bratislavě a v roce 1998 ve Francii 
v Lyonu s místním flétnovým souborem. Poslední zahraniční 
vystoupení bylo v roce 2019 ve Skotsku.

Tak jste mi právě v kostce popsala své 30leté hraní 
na flétnu. Kolik měl a má orchestr členů?
Na začátku po spojení všech souborů měl asi 90 hráčů, dnes 
je jich asi třetina. Po úmrtí profesora Žilky (2007) vede or-
chestr MUDr. Eva Čadková. Protože jsme amatéři, hrajeme 
pro radost a potěšení a stále nás baví se setkávat a společně 
muzicírovat.

Naši čtenáři vás mohou mít spojenou především s turis-
tikou a členstvím v muzejní radě.
Členem Klubu českých turistů (KČT) jsem od roku 1998 a od 
roku 2010 pořádám turistickou akci „Courání Prahou“. Nej-
dříve v různých okrajových částech Prahy a od roku 2016 
pravidelně v Újezdě nad Lesy. Na začátku roku 2016 jsem 
také oslovila Evu Danielovou a Zitu Kazdovou (členky mu-
zejní rady), zda by mi pomohly na poslední chvíli vymyslet 
k oslavám Karla IV. turistickou akci z našeho Újezda nad Lesy 
na Karlovo náměstí (start v muzeu, kudy odtud vést trasu 
do centra a další). Od té doby proběhlo mnoho společných 
akcí s turistickou tématikou a mohla jsem také zorganizovat 
i několik výstav týkajících se turistiky (k oslavám výročí KČT, 
časopisu Turista a značení, atd.). Zahájení výstav doprováze-
ly vernisáže, které doprovodily tóny „píšťalek“. Podařilo se 
mi tím spojit oba moje dlouholeté zájmy, turistiku a hudbu.

Já mám pocit, že pořád někam spěcháte.
Asi ano, protože i v roce 2016 jsme také poměrně narychlo 
s Evou Danielovou vymyslely turistickou akci nejen pro rodi-
če s dětmi - Za loupežníkem Drholcem, který se stal v Újezdě 
již tradiční akcí.

Proč vlastně vznikla tato akce?
Každý rok měly paní učitelky v rámci programu „Dny zdra-
ví“ ochutnávku salátů pro veřejnost, ale přišlo vždy jen pár 
místních. Když jsem s Evou zorganizovala turistickou akci 
pro veřejnost v rámci KČT, všichni se nestačili divit, jak rych-
le saláty zmizely a kolik měly hodnocení. Akce se zúčastnila 
řada místních, ale přijeli i turisté z různých částí republiky.

Vaše turistická stopa ale vede po celém světě…
V roce 2015 jsem se podílela na organizaci Světové turistic-
ké olympiády IVV. Tyto akce se konají jednou za dva roky, já 
jsem se účastnila několika z nich (2003 v Belgii, 2007 v Es-
tonsku, 2009 v Japonsku, 2017 v Německu a 2019 ve Francii). 
Na dvě turistické olympiády v Turecku (2011) a v Itálii (2013) 
jsem dokonce byla organizátorem autobusových zájezdů.
V roce 1998 jsem se také absolvovala první pochod IML u nás 
v ČR (Brno). Od té doby jsem se zúčastnila akcí v dalších ev-
ropských zemích, například Irsko, Anglie, Itálie, Rakousko, 
Německo, Dánsko, Belgie, Holandsko, Švýcarsko, Lucembur-
sko, Francie, Norsko a Izrael.

Máte z těchto mezinárodních akcí nějaká ocenění?
Z každé akce si přivezu medaili, odznak nebo nášivku. Všech-
ny jsou cenné, zasloužené za našlapané kilometry. Protože 
jsem v rámci IML akcí absolvovala již pochody v osmi evrop-
ských zemích, obdržela jsem v Anglii titul Evropský chodec. 
Mám všechny evropské zakladatelské země a těším se na to, 
až budu moci navštívit akci IML v Japonsku, na které bych 
získala titul Světový chodec.

Přeji vám brzké splnění vašeho přání a děkuji za rozho-
vor.
Já děkuji za pozvání.

Petr Duchek

Světová turistka

IVV (Internationaler Volkssportverband), Mezinárodní organizace 
pro lidový sport, sdružuje 42 států z celého světa. Zabývá se pořádáním 
turistických akcí zaměřených na všechny věkové kategorie.
IML (International Marching League), Mezinárodní pochodnická liga, 
sdružuje 29 akcí z 26 zemí celého světa. Každý stát může reprezento-
vat pouze jeden vícedenní pochod, s výjimkou rozlehlých zemí jako jsou 
USA, Čína a Japonsko. 

Klára Zezulová absolvovala ČZU v roce 2004, v Újezdě by-
dlí od srpna 2014 s rodinou v domku, kam se přestěhova-
la z Hostivaře, kde vyrůstala s rodiči v panelovém domě. 
Bydlení v rodinném domu pro ni ze začátku byla velká 
změna, nyní je ale za to ráda. V Újezdě bydlí ráda, protože 
je zde v okolí mnohem více přírody a je i snadnější vyrazit 
na výlet mimo Prahu.

LIDÉ
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NAŘČENÍ KYNOLOGŮ: 
SKUTEK SE NESTAL 
Čtenáři si již asi nevzpomenou, ale 
v říjnovém ÚZ v roce 2020 v listárně, 
se předsedkyně kynologů p. Králová 
pustila do mé osoby. A její reakce 
byla nepřiměřená. Podle zákona 
kynologové nepostupují, v roce 2020 
byla podána žádost o využití území 
za rybníkem, ta však byla zastavena 
poté, co kynologové nedoplnili poža-
dované údaje. Dle sdělení stavebního 
úřadu Praha 21 dosud novou žádost 
nepodali. Cvičí se organizovaně. Auta 
parkují na lesním pozemku, parkují 

na cizím pozemku (FN Motol) parkují 
na parkovišti rybářů bez povolenek, 
objíždějí závoru na příjezdovou cestu 
a zacpou i okolní ulice (fotky všech situ-
ací mám). Ale hlavně organizovaně cvičí 
na území beze změny využití území – 
bez parkoviště, WC a dalších věcí. 
V posledním odstavci jsem byl v roce 
2020 nařčen, že najíždím do lidí. 
Hlášeno policii. Realita: policie neřeši-
la, předáno na přestupkovou komi-
si. Ta byla spíše naladěna na stranu 
kynoložek, případ odložila. Prostě 
nejde prokázat, že se skutek stal. 
Ale on se nestal. Výpovědi kynoložek 

nepřesné, každá jinak, někdo skákal 
vpravo, jiná vlevo i vpravo. Navíc v tu 
dobu byla silnice obousměrná a šly 
uprostřed, psi na volno. V ulici je 
zpomalovací retardér a ten se nedá 
přeskočit. Proto musím konstato-
vat, že nařčení p. Králové v ÚZ neby-
lo pravdivé. Neobviňujte nikoho na 
základě dojmů a účelových tvrzení. 
Neotravujte život v Újezdě. Blbněte 
si v Běchovicích. Nejsem jediný, kdo 
nechce, aby nás ZKO 394 reprezen-
tovala, mě vaše reprezentace Újezda 
nezajímá.

Jaroslav Jeníček

LISTÁRNA
BLATOVSKÁ NÁVES
Jen málo míst v Újezdě má tak sil-
nou a pozitivní atmosféru, jako 
stará blatovská náves. Z hlavní ulice 
si jí ani nemusíte všimnout, náves 
je oddělena pásem zeleně a pozor-
nost přitahuje zejména intenzivní 
provoz na silnici. Ale jen pár metrů 
od frekventované tepny zjistíte, že 
ani silný ruch a hluk nemůže vzít 
původní újezdské návsi její staletý 
řád. Je tu litinový kříž, alej, úz-
ká cesta u chalup, které se k náv-
si obrací štítem a bránou. Stejně to 
známe z tisíců vesnic a vesniček po 

celé zemi, a proto tomu rozumíme 
a může nám to být blízké.
Jsme však blízko hrozby, že o ten-
to unikátní historický prostor při-
jdeme. Na vině je plánovaný auto-
busový pruh. V době, kdy nám ho 
radnice představovala a probíha-
la o něm dikuse, měl začínat u bla-
tovského rybníka. Nyní se ale pro-
jekt bez dalších debat změnil a pruh 
by měl vést už ze zastávky Blatov. 
Znamenalo by to návsi ubrat po 
celé její délce zhruba 4 metry a tím 
ji prakticky zničit. Dále vyrovnat 
výškový rozdíl a přijít o pruh hus-

té zeleně, která odděluje provoz od 
obytných domů.
Chceme tu opravdu další kácení a další 
rozšiřování silnice na úkor životního 
prostoru? Náves je jedno z posledních 
míst v Újezdě, které nám připomíná 
jeho historickou podobu. Zaslouží si 
proto naši pozornost a péči. Na mís-
to toho jej plánujeme zalít asfaltem 
pro účel plynulejší dopravy. Pokud 
by se tento plán měl stát skutečnos-
tí, navrhuji přejmenovat Újezd na Prů-
jezd nad lesy, mnohem lépe by to vys-
tihovalo podstatu naší obce.

Marek Hladík

CENZURA NA FACEBOOKU
V  minulém ÚZ vyšel zajímavý článek 
politika MA 21 s přehlednou tabulkou 
újezdských FB skupiny včetně jejich 
správců a politické příslušnosti. Pro-
tože jsme nyní bombardováni slovy 
jako cenzura, dezinformace, šíření 
nenávisti po sociálních sítích apod., 
upozorním na odstrašující příklad 
ve skupině „Místo pro život“, kterou 
spravují kandidáti za Piráti a STAN. Ti-
to správci opakovaně smazali pozván-
ku na kulturní akci - koncert P.  Kot-
valda, protože pořadatele vnímali 
jako ohrožení svých politických cílů. 

Až když se v jiné skupině o mazání zača-
lo diskutovat, přispěchali za  pomo-
ci dezinformačních metod a  ohýbání 
vlastních pravidel s  obhajobou cen-
zury prostřednictvím agilní zastupitelky 
Doležalové. Skupina je tak prokazatel-
ně skrytým nástrojem politického vlivu, 
který ale její členové těžko postřehnou, 
stejně jako skutečnost, že jsou k  poli-
tickým cílům zneužíváni.
Přitom pokud by úmysly správců by-
ly čisté, mohli slušně napsat vkla-
dateli pozvánky důvod smazání nebo 
postupovat jako jindy - pod závadný 
příspěvek uvést, co jim vadí a vyzvat 

ke smazání nebo opravě příspěvku. 
To ale samozřejmě neudělali, což jen 
prokázalo nejen úmyslnou cenzuru, 
ale i uplatňování dvojího metru.
Správci také schvalují sdílené 
příspěvky a netrvá to prý dlou-
ho. Proč tedy nelze automaticky 
příspěvky sdílet, když nemůže přece 
dlouho trvat, aby správce „zasáhl“?
Je smutné, že co vrcholní polit-
ici stejných stran kritizují, míst-
ní provádějí a  Újezd rozdělují. 
Skupině by více slušel název „Místo 
pro Roskomnadzor“.

Jiří Lameš

SLOUPEK, NEBO NÁŘEK?
V dubnovém ÚZ jsem si přečetl 
ve  sloupku zastupitelů příspěvky 
na různá  témata. Celkem zajímavé, 
až na jednoho přispěvatele, pana 
Růžičku. Jeho článek mně připomíná 
nářek ukřivděného dítěte. V prvé čás-
ti svého tzv. příspěvku vysvětluje jak 
ho p.  Roušar načapal při vykládání 

rodinného nákupu ze služebního au-
ta a postěžoval si hned, že p. Roušar 
v době svého starostování si nechal 
proplatit nevybranou  dovolenou. 
Na  p.  Říhu, který o něm říká, že nic 
nedělá a bere za to plat zase vytáhl, 
že je v dozorčí radě Operátor ICT,a.s. 
a pozor: bere za to i peníze. Opravdu 
přínosný příspěvek. Doporučil  bych 
p.  Růžičkovi, aby se spíše staral 

o  jemu svěřenou oblast dopravy 
a nemusel psát, že nicméně shodou 
všech možných okolností práce na 
koncepci dopravy nejsou dokončeny. 
Prostě za dva roky nic. Věřím, že svo-
je úsilí napne správným směrem i při 
budoucím setkání s  občany na Bla-
tově při jednání o buspruhu. 

Vladimír Vašek



19

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Petr Duchek (PATRIOTI)
V  nebývalé míře se nyní setkáváme 
s  dezinformacemi ze všech stran. In-
tenzita je taková, že není možné, aby 
se tak dělo bez aktivit agentů GRU/
FSB a jejich poskoků u nás (placených 
nebo uvědomělých), lidí nostalgicky 
vzpomínajících na dobu před rokem 
1989 a bez kritického myšlení. O něm 
jsem v  minulosti opakovaně psal, že 
musí být nedílnou součásti výuky už 
od základní školy, čemuž nebyl kaž-
dý kantor na 100 % nakloněn. Nedej 
Bůh, že by se  žák vyjádřil svobodně, 

když jej lze jednoduše nechat nastou-
pit do řady. „Falešné proroky poznáte 
po ovoci…“ a ochota lidí v dnešní krizi 
věřit v značné míře hloupostem a dez-
informacím je společensky devastující.  
Vezměme si např. výdaj 50 mld. na 
uprchlíky. Je obrovský? Ne. Z  makro-
ekonomického pohledu je zanedba-
telný. Stát vydá o 5000 Kč za občana 
méně třeba na opravu dálnic celé ČR.
Chápu ale obavy „Újezďáků“, kteří 
pociťují „ekonomickou nouzi“. Např. 
pronajímatelé nemovitostí (ale i do-
pravci, obchodníci aj.) se ohánějí zdra-

žováním, o které prý musí navýšit cel-
kové nájemné. Nemusí, ale udržují si 
tím své velmi nadstandardní příjmy, 
čímž roztáčející inflační spirálu a drtí 
úspory. Volný trh je fajn, ale ne v čase 
válečné vřavy za humny. Výsledkem 
jsou ještě více rozevřené nůžky mezi 
bohatými a chudými, tenčící se střední 
vrstva. ČR je inflačním tahounem zemí 
OECD a pan premiér vidí jako bod č. 1 
postarat se o uprchlíky. Já ne. Bod č. 1 
je postarat se o občany ČR. Nebo se 
v  soukromí stará nejdříve o  cizince 
a pak až o rodiče, ženu a děti?

Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Před rokem jsem psala o potřebě 
vytvořit Strategii rozvoje bydlení pro 
Prahu 21 a píšu o tom znova, pro-
tože se v tomto ohledu nic neděje 
nebo nejsme informováni. Dostup-
né bydlení je jednou ze základních 
potřeb člověka a bohužel nelze než 
konstatovat, že z roku na rok se do-
stupnost bydlení prudce zhoršuje 
a to zejména v Praze. Rostou nákla-
dy na výstavbu nových bytů, rostou 
ceny nájmů a na dostupnosti bydlení 
se podepisuje i současná uprchlická 
vlna a to nejen tím, že nově příchozí 

je nutno aspoň krátkodobě někam 
ubytovat, ale roste i zájem o  dlou-
hodobé ubytování. Je samozřejmě 
pěkné a relativně jednoduché bu-
dovat další a další hřiště a parky pro 
lidi i  pro psy, ale priority se mění 
a městská část by měla zařadit mezi 
své hlavní cíle rozšiřování jak krát-
kodobých, tak dlouhodobých ubyto-
vacích kapacit. To znamená vytipo-
vat vhodné pozemky pro výstavbu 
případně budovy vhodné k  rekon-
strukci, spolupracovat s developery 
a majiteli pozemků na výstavbě no-
vých kapacit, a hlavně se zapojovat 
do programů na získání financí pro 

výstavbu a  rekonstrukce bydlení, 
případně i do existujících programů 
podpory bydlení pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel, které nezvládají 
růst nákladů na bydlení. 
Například Fond rozvoje dostupného 
bydlení, připravovaný Sociální a na-
dační fond hl. m. Prahy pro vybrané 
skupiny občanů, programy Minis-
terstva pro místní rozvoj, například 
aktuálně připravovaný Národní do-
tační program, které je primárně 
zacílen na ubytování uprchlíků, ale 
předpokládá se využití i pro občany.  
Prostě nenechme naše lidi bez stře-
chy nad hlavou.

RNDr. Pavel Roušar 
(Otevřený Újezd)
Obdivuji starostku sousedních Kláno-
vic (Piráti), jakým způsobem zvládá 
jejich městská část ukrajinskou krizi. 
Během několika dní vyrostla na dvoře 
za tělocvičnou kontejnerová škola pro 
ukrajinské děti! Skvělé, blahopřejeme! 
Situaci znám a vím, že se tak rozhodně 
nestalo samo. Obrovské úsilí řady ob-
čanů, obrovské nasazení a koordina-
ce. A také vím, že se na této aktivitě po-
dílela i řada našich občanů. Moc děkuji 
všem! Je vidět, že k realizaci skvělých 
věcí není potřeba ani velké množství 

úředníků, ani řada uvolněných mís-
tostarostů. Ještě jednou, klobouk dolů!
Před řadou měsíců jsem interveno-
val na zastupitelstvu, aby byla co nej-
rychleji opravená horolezecká stěna 
ve škole. Stále dle mých informací 
není. Naprosto nezvládnutá oprava 
tělocvičny způsobila uzavření stě-
ny. Nebylo lepší rekonstrukci dobře 
připravit a naplánovat? Včetně horo-
lezecké stěny? Že za to radnice ne-
může? Výmluvy! Stačilo mít projekt 
a realizovat současně.
S plánovanou opravou zdravotního 
střediska to také nevidím růžově. 

Bude drahá a komplikovaná. Opra-
vovat za provozu je mnohem dražší 
a rizikovější. Plán postavit velké zdra-
votní středisko, dočasně přestěhovat 
ordinace a pak zrekonstruovat, byl 
lepší. Současné vedení (ODS+ANO) 
rozpracovaný projekt zdravotního 
střediska na Blatově ale zastavilo. 
Nezbývá než objekt střediska opra-
vovat za pochodu. Bude to drahé? 
Ano. Bude to obtěžující? Ano. Moh-
lo se to udělat lépe? Ano, mohlo. Ale 
dost stížností. Také jsme mohli mít 
na Rohožníku bazén, co ve volbách 
slibovalo ANO.

Petr Říha 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Vyřizování si účtů na stránkách ÚZ 
jsme chtěli odstranit změnou pravi-
del pro jeho vydávání. Jak jsem psal 
v ÚZ 12/2021, náš návrh byl smeten 
pod stůl, takže s napadáním se bude-
me zřejmě i nadále setkávat. Osobně 
se tomu, tak jako dosud budu vyhý-
bat, ale občas je reakce nutná, pře-
kročí-li útok určitou mez. V minulém 
čísle se do mě obul p. místostarosta 
Růžička (ANO), že o něm tvrdím, že 
nic nedělá a bere za to plat. A pokra-
čuje báchorkou o výši mých příjmů 

z  působení v  dozorčí radě městské 
společnosti. Chtěl bych panu Růžič-
kovi osvětlit, že něco jiného je kritika 
a něco jiného pomluva. V únorovém 
a březnovém čísle jsem jej kritizoval 
jako gesčního radního za dopravu, 
kdy ani po více než třech letech ne-
vidíme žádné výsledky jeho práce. 
Kolony stále popojíždějí, parkovat 
u nádraží se rozumně nedá (situace 
je spíš horší, než byla) a jednosměr-
ky pořád organizují dopravu způso-
bem, že z částí Újezdu tvoří dopravní 
hřiště. Nehodnotím, co z toho se dá 
a v jaké době řešit. Kritizuji, že p. Rů-

žička bere plat a nejsou za ním vidět 
výsledky.
Právo kritiky směrem k radnímu pla-
cenému z  veřejných peněz máme 
všichni a dotyčný se s tím musí umět 
vyrovnat, nikoli však osobním úto-
kem. Pan Růžička na kritiku reaguje 
pomluvou, navíc úplně mimo realitu. 
Víte co, pane Růžičko? Zvu Vás na 
kafe a rád Vám své příjmy z uvede-
né činnosti osvětlím, abyste nemusel 
hloubat, cucat si čísla z prstu, vychá-
zet ze své vlastní zkušenosti anebo si 
nechat špatně radit. Kontakt na mě 
máte, tak se ozvěte. Kafe platím.
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Praha 21 - trasa A    úterý 31. května 

1. Druhanická – Staroújezdská 1500 - 1520

2. Rápošovská – Toušická 1530 - 1550

3. Zalešanská – Lomecká  1600 - 1620

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

5. Velimská – Klešická 1700 – 1720

6. Velimská – Klešická 1730 – 1750

7. Novolhotská – Starokolínská  1800 – 1820

8. Bělušická – Netušilská 1830 – 1850

14. května
Doba přistavení: 
od 9:00 do 13:00 hod. 
Církvická/Ochozská
Druhanická/Staroújezdská
Holšická/Sudějovická 
Valdovská/Hrádková

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

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. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouš-
tědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneuma-
tiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC 
monitory, počítače, lednice, mrazáky).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou 
obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady: baterie, aku-
mulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředi-
dla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, 
detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a vý-
bojky. Informace o celoročním svozu najdete na našich stránkách http://
praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad a také v informační brožuře 
„Sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2020“.

Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Třídy 2. E a 1. B se zúčastnily exkurze na rodinné farmě 
v Radonicích. Děti se nejdříve podívaly do výrobny, poté 
si  prohlédly a vyzkoušely zemědělské stroje, pohladily 
a  nakrmily koně. Nakonec nechyběl ani úžasný mléčný 
raut, kde si každý mohl ochutnat produkty z této farmy. 
Jako bonus byla pro děti připravena soutěž a za správnou 
odpověď dostal výherce zdravou mléčnou dobrotu. 

Tereza Hrubá

Exkurze na rodinnou 
farmu

Výlet do alchymistické 
dílny
Třídy 2. E a 1. E podnikly výlet do alchymistické dílny v Ko-
šátkách. V areálu, který se nachází přímo pod zámkem, 
na děti čekala göttingenská miniprasátka, holandské mini-
kozičky a telátka. Poté následovala ukázka parní destilace 
bylin a  představení přírodních vonných esencí a výroba 
koupelového oleje, soli a čokoládového balzámu na rty. Dru-
hým zážitkem pak bylo pečení perníčků v perníkářské dílně 
podle staré vytlačovací metody do forem z lipového dřeva. 

Tereza Hrubá
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Do školních dílen zavítala po delší odmlce 
vzácná návštěva - pan Michal Zahradník, 
„z  Boží vůle sklář”, jak sám o sobě píše. 
Dětem ze 4. tříd během foukání skla do 
tvaru skleněných baněk vyprávěl o histo-
rii vzniku skla, jehož objeviteli byli již před 
5  000 lety Féničané. Vypráví se, že loď, 
která převážela sodu, ztroskotala. Hladoví 
námořníci rozdělali z trosek lodě na ost-
rově oheň. Vysypaná soda se promíchala 
s mořským pískem obsahujícím křemen 
a vápenec a tato směs v blízkosti ohně byla 
počátkem nového objevu. Jedná se ale 
prý o pověst, protože teplota otevře-
ného ohně je 800 °C, ale k výrobě skla 
je potřeba 1 100  °C. Během vyprávění 
si každý vyfoukl svoji baňku, která po 
odříznutí funguje jako píšťala nebo po 
naplnění vodou jako lupa. Na webo-
vých stránkách www.sklozam.cz jsme se 
o panu skláři Michalovi dozvěděli velkou 
zajímavost: je z osmé generace jednoho 
z nejstarších sklářských rodů v Čechách, 
kde se toto řemeslo dědí z otce na syna již 
od roku 1775, přiložen je i podrobný rodo-

Křehká krása sklářského řemesla

Chozením po školních chodbách si nešlo nevšimnout 
slonů, kteří jsou vyvěšeni před třídou svých tvůrců, a to 
dětí z 5. F. Slovy klasika „z té krásy přechází až zrak”. Ko-
lemjdoucí má pocit, že většina slonů projde každou chvíli 
kolem něj. Zvolená technika kresby uhlem se v tomto pří-
padě nadprůměrně vydařila. 
Sloni jsou také hlavními hrdiny křížovek, básniček, příro-
dovědných referátů a příběhů. Protože naučná a literár-
ní tvorba k obrázkům vznikala po 24. únoru, promítlo se 
současné dění na Ukrajině i do jednoho z příběhů – slon 
Arnošt, symbol  štěstí, radosti, síly a odvahy, vymyslí na 
Ukrajině počítačovou hru. Když začne válka, dá ji Vladimí-
ru Putinovi k vyzkoušení. Tomu se tak líbí, že ji začne hrát 
a válku ukončí, protože už na ni nemá čas. Optimistický ko-
nec! Barvami ukrajinské vlajky, žlutou a modrou, je vyma-
lována hlava slona, oblepená jednotlivými pracemi. Dětem 
5. F a paní učitelce Adélce Zbytovské moc děkujeme.

Eva Danielová

Slon: symbol štěstí, 
radosti, síly a odvahy

Foto: Alžběta Jackaničová, Montessori FotOko, M 2. A, Masarykova ZŠ

kmen. Na dokreslení mistrné práce českých sklářů zhlédly některé třídy ani-
movaný film Karla Zemana Inspirace z roku 1949 - rozpohybované skleněné 
figurky tančící na ledě nemají konkurenci. Film ověnčený cenami byl promít-
nut v roce 1958 na Světové výstavě v Bruselu.

Eva Danielová, Jana Kotasová, Pavla Missbachová



Akce KAS
V neděli 26. 6. pořádáme výlet do jižních Čech se zasta-
vením v Písku a návštěvou dalších zajímavých míst v této 
oblasti. Cena a přesný program budou uveřejněny v příš-
tím ÚZ a na plakátech. Je možné se již předběžně přihlásit 
u paní Krajzingrové.

Podařilo zajistit vstupenky do divadla Brodway na 
předpremiéry muzikálů. 2. 11. v 15 hodin Okno mé lás-
ky a 29. 11. v 15. hodin Vánoční zázrak. Cena vstupenky 
300 Kč, členům KAS uhradíme z této ceny 50 Kč. Přihláše-
ní již mohou platit a vyzvednout vstupenky u paní Krajzin-
grové (tel. 736 417 414)

Květen je známý „velkými zmrzlíky s  jejich hospodyní Žof-
kou“ a malými zmrzlíky –  Urban, Filip, Beda (14 dní po vel-
kých). K tomu se váže pořekadlo „Svatý Urban - 25. května 
bývá studený pán“. Letos panují velké teplotní výkyvy, k to-
mu pranostiky. Plyne z toho, že i v květnu si musíme pečlivě 
hlídat předpovědi počasí. Květen je měsíc, který je snad pro 
každého zahrádkáře tím nejkrásnějším. Rostliny mají krás-
nou svěží zelenou barvu a květy jsou plné barev. Vše láká, 
abychom každou rostlinku osahali, přivoněli. 
I letos budeme pravděpodobně bojovat s nedostatkem vlá-
hy, pro zahradu tak důležitou. Léto má být velmi horké, deš-
tě bude pomálu. Sice nevěřím dlouhodobým předpovědím, 
ale přeci jen. Vždy si musíme vytvořit dostatek vody a již od 
teď žádná kapka nesmí přijít nazmar. Pro zalévání je nejlepší 

odražená voda, studená neprospívá žádné rostlině. Rozdíl 
je mezi postřikem a zálivkou. Při postřiku namočíte pouze 
nadzemní část rostliny, tím se zvýší vzdušná vlhkost, rostliny 
nevadnou, ale nemají možnost čerpat živiny z půdy a pokrýt 
potřebu vody. Dobrá zálivka je taková, kdy na 1 m2 přijde 
5-10 litrů vody.  Množství záleží na typu půdy, u lehčích po-
čítáme s vyšší dávkou, u těžkých pozor na rozbahnění.  
Jsem velkou zastánkyní mulčování, mulčujeme, co se dá 
a čím se dá. Mulč zahřívá půdu, chrání půdní mikroorganis-
my, zpomaluje odpar vláhy a brzdí růst plevelů. Výhodné je 
pro všechny. V blízkosti polí, kde jsou hlodavci, je nebezpečí, 
že se přestěhují do mulče, pak jsou lepší variantou půdokryv-
né rostliny, jako např. lichořeřišnice, vlčí bob mnoholistý.     
Ovocná zahrada: u nově vysazených stromků nenechává-
me v  1. roce žádná květenství a plody už vůbec, s  velkou 
lítostí květy otrháme, oslabilo by to růst na další roky. U hus-
tých korun jabloní, které jsme neprořezali, ohýbáme větve 
do nejvíce vodorovné polohy, méně rostou, zvýšíme jejich 
plodnost, u štíhlých vřeten vyvazujeme. Ke rzi hrušňové: je-
den postřik před květem a maximálně druhý po částečném 
odkvětu vám zajistí krásné plody, a hlavně zelený strom tak, 
jak má být. Když nám na peckovinách odkvete 90 % květů, 
je správný čas na postřik proti obaleči švestkovém a vrtuli 
třešňové – Sanium ultra, Mospilan a Karate. 
Zeleninová zahrada: vyséváme okurky, cukety, z tykví ze-
jména hokaido, přímo na místo, po 15. 5. keříčkové fazo-
le. Vysazujeme rajčata, raději menší rostliny, ale silnější, 
hlouběji než předpěstované v  květináčích, hned je opatří-
me oporou. Jednotíme kořenovou zeleninu - mrkev, petržel, 
stále můžeme i vysévat. Nezapomínáme na druhy listové 
petržele, vyséváme letní druhy ředkviček a ředkve, zejména 
ředkve bílé, ze salátů vysazujte ty, které odolávají vysokým 
teplotám, vhodné jsou i saláty k česání, nezapomínáme na 
bylinky, možné je pěstovat i v květináčích, máme je při ruce.    
Napajedla pro ptáčky často plníme vodou, pokud vidíte, že 
ptáci pijí ze sudů či jiných nádrží, dejte jim do vody prkén-
ko, poslouží jim při nižší hladině vody a nebudete vytahovat 
z nádrží na vodu i bazénů utopené ptáčky.   
Více rad na krásný květen se nevešlo, pokud máte dotaz, 
napište nám na náš web. O našich akcích budete informo-
váni ve vývěsných skříňkách, stránkách ÚZ a na webu htt-
ps://kvetyujezda.ic.cz, který jsme rozšířili o informace např. 
o postřicích, výskytu škůdců apod. Za újezdské zahrádkáře     

Blanka Exnerová

Zahrádka v květnu
SPOLKY

Z výletu do Jičína a okolí 
Náš dubnový výlet vedl nejprve do Jičína, kde jsme měli 
trochu narušený program, nemohli jsme do muzea 
kvůli poruše topení. Prohlédli jsme si zvenku zámek 
a Valdickou bránu. Na Valdštejnově náměstí marián-
ský sloup, kašnu a studnu. Kousek dál monumentál-
ní gotický chrám svatého Ignáce, nej starší stavbu 
v Jičíně, prošli jsme si tržiště a byl čas na výborný oběd. 
Po něm nás čekala prohlídka Valdštejnovy lodžie, Li-
bosadu. Je krásná, i když zatím v dezolátním stavu. 
Posledním bodem programu byl hrad Pecka, kde se 
právě zahajovala sezona. Po nádvoří se procházel pan 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - nejslavnější ma-
jitel hradu z přelomu 16. a 17. století a další postavy 
v dobových kostýmech. Z podia v rohu nádvoří zně-
la renezanční hudba, venku i uvnitř byly stánky s up-
omínkovými předměty. My jsme absolvovali prohlídku 
zrekonstruovaného Harantova paláce včetně sklep-
ních prostor. Ve všech místnostech je historická expo-
zice týkající se doby, kdy zde žil Kryštof Harant. V jedné 
sklepní místnosti jsou vystavena středověká mučidla. 
Po prohlídce nám zbyla chvilka na ochutnání svařeného 
vína. Cesta k autobusu a návrat domů naše putování 
ukončily. Se souhlasem všech účastníků mohu napsat, 
že zájezd byl neobyčejně vydařený. Děkujeme novému 
členu výboru panu dr. Novákovi za jeho bezchybnou 
organizaci.

Irena Krajzingrová
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GARAGE SALE
V ÚJEZDĚ 

Garage  Sa le  -  j e  možnost  zbav i t  se  přebytečných  věc í ,
prodat  j e  za  vaše  ceny  a  to  př ímo před  vaš ím domem,

bytem nebo na  Ps ím p lácku .

Z V E M A  V Á S  N A  TŘ E T Í

NEDĚLE 29.  KVĚTNA 2022
 OD 14 DO 18 HODIN
VÍCE INFORMACÍ A REGISTRACE NA FCB STRÁNCE

WWW.FACEBOOK.COM/GARAGESALEUJEZDNADLESY

SPCCH vás zve na výlet
Jedeme do Ostrova 
nad Ohří (návštěva 
klášterního areálu, 
zámku a zámeckého 
parku)  a na Horní 
hrad Hauenštejn 
(prohlídka zámku 
a hradu a botanické zahrady s arboretem).
Odjezd: 9. června (čtvrtek) v 6.30 hod. od Lidlu.
Individuální stravování
Účastnický poplatek: 350 Kč
Přihlášky: příslušné důvěrnice, Ing. Branžovská, tel 
777 711 699, e-mail: m.branzovska @ gmail.com, 
nebo Eva Štrasmajrová tel. 777 286 672, 
e-mail strasmajrova.eva@seznam.cz

Týdenní rekondiční 
pobyt pro kardiaky
Pobyt zahrnuje péči lékařky, cvičení seškolenými 
cvičitelkami, večerní besedy, a hlavně hodně 
vycházek i možnost plavání a cvičení v bazénu. 
Doprava na místo pobytu i zpět autobusem. Nejen 
pro členy SPCCH.
Termín: 13. - 20. 8.
Místo: motel Příchovice
Zájemci, hlaste se u svých důvěrnic nebo u Evy 
Štrasmajrové tel. 777 286 672, 
e-mail: strasmajrova.eva@seznam.cz

KC Motýlek zve na setkání s ultramaratoncem a propagátorem 
běhu Milošem Škorpilem a jeho ženou v Divadle Horní Počernice. 
Doprovází dětský pěvecký sbor Paleček.

Beseda s Milošem Škorpilem

Výtěžek z akce bude použit na vybudování bezbariérové 
koupelny na chatě Lužanka, která slouží dětem se zdravotním 
znevýhodněním.

KC Motýlek zve na setkání s ultramaratoncem a propagátorem 
běhu Milošem Škorpilem a jeho ženou v Divadle Horní Počernice. 
Doprovází dětský pěvecký sbor Paleček.

Beseda s Milošem Škorpilem

Výtěžek z akce bude použit na vybudování bezbariérové 
koupelny na chatě Lužanka, která slouží dětem se zdravotním 
znevýhodněním.

Beseda s Milošem Škorpilem
O BĚHÁNÍ I ŽIVOTĚ

 VSTUPENKY MOŽNO ZAKOUPIT NA DIVADLOPOCERNICE.CZ

2266  55
OD 18.00

mailto:strasmajrova.eva@seznam.cz


Koncert Long Time - Juwana Jenkins (USA)
V projektu Hvězdy v Újezdě představujeme zpěvačku z Phila-
delphie, kterou jsem krátce vyzpovídal.

Pocházíte z USA, žila jste v Jižní Koreji, procestovala Asii, 
krátce i Rusko, teď vás přitahuje Praha. Proč?

Okouzlila mě. Je blízká mé duši, otevřenému srdci i očím. 
Když hledám inspiraci, projdu se starou Prahou, zvednu hla-
vu a prohlížím si krásné domy. Každé patro je jiné, krásná 
štuková výzdoba, samé věžičky … Když jsem ji ukazovala otci, 
na Karlově mostě mi řekl, že si připadá, jako by byl v nějakém 
nádherném filmu. Ale nejde jen o toto. Máte například úžas-
né zdravotnictví, takového v USA není.

Začínala jste vystupovat s hity Tiny Turner, ale dnes jde 
více o vlastní tvorbu.

Vystupovala jsem na revival festivalech a pořád si říkala, jak 
by to či ono udělala Tina. A v roce 2010 přišlo pozvání vystou-
pit na bluesovém festivalu Blues Alive, na kterém ale nešlo 
hrát pouze cover hity. Byla to výzva, začít psát vlastní hudbu 
i text. Má první bluesová skladba The Blues Keeps You Alive 
byla inspirovaná běžnou činností - mytím nádobí.

A pak přišlo pozvání do Show Jana Krause?

Ano, bylo hodně veselé a po něm jsem se rozhodla koncerto-
vat s vlastní tvorbou. Ale ani na Tinu nezapomínám.

A s tou jste začala vystupovat v Polsku, v Belgii…

Už jsem byla i v  Itálii, v  Norsku … Většinou šlo o koncertní 
šňůry, festivaly nebo jen soukromé akce.

Kromě hudby se věnujete ještě něčemu jinému?

Pracuji jako lektorka na VŠ, jako „koučka“ pro obchodní ma-
nažery a dělám i firemní školení.

Jakému hudebnímu stylu dáváte přednost?

Mám v  sobě lásku k  soulu, to je klíč ke všemu. Ale v  mém 
repertoáru je i blues, gospel, rock and roll. Jde mi o to, aby 
posluchači slyšeli a užili si třeba právě blues v různých bar-
vách, blízkých mému srdci, aby byl zážitek jedinečný, který 
nenajdou jinde.

Děkuji za rozhovor.

Já děkuji za pozvání.

Juwana vystudovala žurnalistiku v USA, vyučuje komunikační 
a prezentační dovednosti, studuje na konzervatoři. Zveme 
vás na hvězdný zážitek s „českou královnou blues“ v doprovo-
du kapely v plném složení. Tato akce je finančně podpořena
MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. Za Spolek OKO

Petr Duchek

Jaro je čas gruntování. Vymetají se pavučiny a umývají okna. 
A k úklidu duše nás vybízí příprava na Velikonoce odnepa-
měti. Naopak ne tak dávno se úklid z domácností rozšířil i do 
veřejných prostor. Velmi tomu pomohla mediální kampaň 
Ukliďme Česko.
Dát svou fotku s pytlem na facebook se stalo téměř povinnos-
tí, zejména pro politiky a osoby veřejně známé. Bez ohledu na 
tyto trochu směšné průvodní jevy, každé jaro Česko oprav-
du prokoukne a organizátor - spolek Ukliďme Česko - odvádí 
skvělou práci. Po svém vzniku pár let spolupracoval s mno-
hem starší úklidovou akcí Ukliďme svět. To je akce mezinárod-
ní a u nás ji organizuje Český svaz ochránců přírody. Od roku 
2020 se úklidy konají opět samostatně, přičemž Ukliďme svět 
svého mladšího sourozence předchází asi o dva týdny.
Náš spolek Újezdský STROM uklízí Klánovický les a veřejná 
prostranství od roku 2006 a letos uklízíme už po 23. Když jsme 
s touto aktivitou v Újezdě začínali, dvakrát ročně jsme tahali 
metráky odpadu ze skládek, kterými byl okraj lesa posetý.

Při jedné brigádě, když jsem z lesa vláčela kus kanape, u mě 
zastavil soused, starousedlík, dal se se mnou do řeči a z hovo-
ru vyplynulo, že si myslí, že uklízíme za trest. V Újezdě se od-
pad do lesa přece vyhazoval vždycky a jestli tohleto uklízení 
není za trest, tak je to jen další z podivných nápadů pražských 
náplav. Vídali jsme se pak často až do jeho smrti a vždy jsme 
spolu přátelsky klábosili o slepicích a o počasí. Ale s tím uklí-
zením v lese jsme mu nikdy nepřestali být trochu podezřelí.
Výchova a obecné povědomí o tom, že odpad do lesa, ani 
nikam do přírody nepatří, se od té doby zlepšily. To je prima. 
Přesto jsou odpadků v přírodě pořád plné pytle. Celoročně je 
sbíráme a plníme jimi vlastní popelnice.
„Organizovaně“ bude Újezdský STROM uklízet již třetím ro-
kem s klánovickou komisí pro životní prostředí, a to na prv-
ního máje, na Svátek práce. Datum je zvolené napůl z recese 
a napůl proto, že měsíc po Ukliďme Česko je náš les zase plný 
odpadků… Za Újezdský STROM

Zita Kazdová

Jaro, čas na gruntování

Kdy: 23. 5. 2022 v 19:00 hod.

Kde: divadelní sál ZŠ, budova na Staroklánovické
230 (vchod z Čentické ul.)

Vstupné: předprodej: 250 Kč, on-line: 260 Kč,   
před sálem 300 Kč

Kamenný předprodej: Romantika - váš kreativní svět, 
Račiněveská 2444 / ABC Dětské botičky, Starokolínská 
2716 / Knihkupectví Nad Lesy, Staroújezdská 45 / Chova-
telské potřeby, Malešovská 1652

Hudební ukázky a další informace ke koncertu najdete 
na www.spolekoko.cz nebo na tel. č.: 602 270 253
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Datum: sobota 14. 5. 2022
Místo: lesní cesty, Pilovská 303, 190 16 Praha 21 – Újezd 
nad Lesy
GPS: 50.086915, 14.646138
Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 
a 221 do Újezda nad Lesy, zastávka Blatov, nebo autobus 
č. 163 od metra A stanice Depo Hostivař tamtéž, nebo vlakem 
do Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut
Přihlášky: online do čtvrtka 12. 5. 2022 do 24:00 hod. na webu 
www.atletikaujezd.cz, tamtéž i kompletní rozpis kategorií a časů
Startovné: 80 Kč předžactvo a žactvo, 100 Kč dorost a dospělí
Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, při-
hláškou k závodu potvrzují svoji zdravotní způsobilost, start 
závodníka je dovolen pouze v jedné kategorii

Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny: každý závodník, který dokončí závod, obdrží drobný 
dárek, běžci na prvním až třetím místě v každé kategorii pak 
medaile a ceny
Občerstvení: po doběhu obdrží každý závodník zdarma ma-
lé občerstvení
Ostatní: dodržujeme a respektujeme aktuální platná naříze-
ní a omezení, žádáme všechny účastníky o stejný přístup
Info: Michal Augusta, e-mail: maugusta@centrum.cz, telefon: 
602 299 011
Přijďte strávit příjemný den! 
Na všechny se moc těšíme. Za ŠSK Újezd nad Lesy – oddíl 
atletiky

Michal Augusta

SPORT

Újezdská sova je za dveřmi
Dovolujeme si pozvat všechny aktivní i rekreační běžce na náš tradiční Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou, 
jehož již 17. ročník se letos koná v sobotu 14. 5. 2022 na obvyklém místě v Klánovickém lese poblíž Blatova. 

I nás volejbalisty vytáhnou přibývající sluneční paprsky z tě-
locvičen a hal na venkovní hřiště. Hned jak počasí dovolí, 
začnou mládežnická družstva volejbalového oddílu trénovat 
na antukovém hřišti v areálu ve Veletovské. Dokončili jsme 
úspěšně všechny soutěže, nejlépe se umístila děvčata v mini-
volejbalu. Z šedesáti týmů skončila na krásném 9 místě, ale 
mohla dopadnout ještě lépe, kdyby nezasáhl koronavirus. 
Starší žákyně ukončily soutěž ve čtvrté a kadetky v páté lize.
Náš oddíl uspořádá ve středu 1. června ke dni dětí odpoledne 
již tradiční otevřený trénink na antukovém hřišti ve Veletov-
ské. Dále bychom chtěli pozvat všechny zájemce o přátelská 
volejbalová utkání, sraz každou neděli v  17 hodin ve spor-
tovním areálu Veletovská. Oddíl rád do všech věkových kate-
gorií přivítá nové zájemce na doplnění soutěžních družstev. 
Sportovní klub je finančně podporován v rámci grantového 
programu MČ Praha 21. Více info tel.: 777  636  210, email: 
plzenskab@seznam.cz. Za SK JOKY

Barbora Plzenská

Jarní a letní trénování volejbalu

http://www.atletikaujezd.cz
mailto:plzenskab@seznam.cz


Jak ses dostal k trénování v Újezdě?
Asi deset let jsem hrál za béčko Újezda, kam mě přivedl můj 
bývalý trenér Štefan Krížo, pod kterým jsem předtím hrával 
v Klecanech. Ve svých pětatřiceti letech jsem skončil s aktivním 
hraním a nyní chodím už pouze za starou gardu. Před třemi 
lety jsem začal trénovat nejmladší kategorii předpřípravky. Jak 
to tak bývá, dal jsem se na trénování vzhledem k věku mého 
syna, který v tu dobu začínal se mnou. Od loňského září trénuji 
kategorii mladší přípravky a vedení klubu jsem loni v listopa-
du kývnul i na funkci šéftrenéra, která se uvolnila po odchodu 
Matěje Folaufa. Většina trenérů jsou totiž mí bývalí spoluhráči, 
takže jsem nešel úplně do neznámého prostředí. 

Stanovil sis nějaký cíl, když jsi tuto nelehkou funkci pře-
bral?
Hlavně jsem všem kolegům trenérům řekl, ať nečekají žád-
nou revoluci, ale spíše drobné změny ve fungování, sdílení in-
formací a vzájemné komunikaci. Prioritní jsou pro mě hlavně 
tréninkové podmínky pro trenéry i hráče, kvalifikace a další 
vzdělávání všech trenérů, včetně asistentů. Především je však 
důležité, aby to všechny bavilo, k čemuž by měly kvalitní pod-
mínky pomoci. Jde nám v první řadě o spokojené hráče, tre-
néry i rodiče. U nejnižších věkových kategorií minimálně do 
starší přípravky by však mělo jít hlavně o radost ze hry, indi-
viduální rozvoj hráčů, a ne tak o výsledky a týmové pojetí hry.

Covidová doba ovlivnila citelně nejen fotbal. Jak to vy-
padá s počty dětí v jednotlivých kategoriích? Jsou nějaké 
kategorie zásadně ohroženy?
Když se podívám na své dvě kategorie, které jsem před ča-
sem vedl, tak nedošlo k žádnému rapidnímu úbytku počtu 
dětí. Do starší přípravky by se nám ale aktuálně hodilo něko-
lik hráčů ročníku 2012. Starší žáci by také uvítali pár fotbalistů 
ročníků 2008 a 2009. Dorost máme pouze starší, mladší nám 
chybí, a zatím to v dohledné době nevypadá, že bychom tuto 
kategorii naplnili. V poslední době však začínáme začleňovat 
několik dětí z Ukrajiny.

Od jakého věku mohou u vás děti trénovat?
I z vlastní zkušenosti s mým synem doporučuji začínat nej-
dříve v pěti letech. Začal, když mu byly 4 roky a zpětně vidím, 
že jsme to zbytečně uspěchali. Já už ale u trénování zůstal, 

a to byl asi ten hlavní cíl lidí, kteří mě k tomu skrz mého syna 
přemlouvali.

Jak to vypadá v Újezdě s počty trenérů, je jich dost?
U každé kategorie máme minimálně dva trenéry. U nejmladší 
kategorie je trenérů i víc, jelikož je tam i podstatně víc dětí, 
tak se to celkem hodí. Mladší žáci mají také 2 hlavní trenéry 
a 2 asistenty, ale trénují dohromady 2 týmy.

Jaké jsou plány fotbalové mládeže?
Rád bych připravil herní a tréninkovou koncepci pro trenéry, 
abychom napříč všemi kategoriemi drželi jednotný styl práce 
a snažili se kontinuální činností hráče fotbalově, individuálně 
a takticky stále posouvat k lepším výkonům a poté i výsledkům. 
K tomu by mi velmi pomohlo, kdybych postupně odtrénoval 
všechny kategorie od předpřípravky až do dorostu, a pak tako-
vou koncepci dělal. To bohužel nejde urychlit, takže bude potře-
ba široká diskuze s kolegy. Chceme také materiály pro rodiče, 
aby věděli, jaké požadavky na hráče máme, a nečekali od svých 
dětí, že v přípravce již budou mít fotbalové myšlení, jako když 
koukají na Ligu mistrů. I tak si ale myslím, že to bude spíše otáz-
ka měsíců a let ji kvalitně srozumitelně a přehledně připravit.

Jaké další aktivity pro mládež vyvíjíte?
Mám velkou radost, že se letos již pátým rokem v polovině čer-
vence uskuteční fotbalový kemp pod vedením mého předchůd-
ce na pozici šéftrenéra Matěje Folaufa. Kemp bude probíhat 
formou příměstského tábora. Je určen pro ročníky 2009-2016 
a jeho kapacita je padesát dětí. Kemp je primárně zaměřen na 
trénink průpravy fotbalových dovedností, taktiky, práci s míčem, 
ale také zároveň na péči o své tělo, jako je správné cvičení, vhod-
né stravovací návyky sportovce a další. Současně bude program 
doplněn o další sportovní aktivity, jako je například nohejbal, vo-
lejbal, házená nebo basketbal. Součástí kempu bude také celá 
řada dovednostních soutěží o věcné ceny. A účastníci by se měli 
dočkat i návštěvy z řad ligových hráčů či trenérů.
Také již více než dvacet let jezdí celá naše mládež v předposled-
ním srpnovém týdnu na soustředění do Horního Bradla v CHKO 
Železné hory, kde máme skvělé podmínky včetně fotbalového 
hřiště, wellness, bazénu i dalších pohybových možností, a kam 
každý rok jede téměř sto hráčů a trenérů naší mládeže.

Daniel Podlipný

Radost ze hry nesmí chybět
Loni došlo ke změně na pozici šéftrenéra naší mládeže. S jakými plány střídal Michal Krejčí svého předchůdce Matěje 
Folaufa? Jak je na tom mládež v FK Újezd nad Lesy? O tom i dalším jsme si krátce popovídali.
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Velmi chladné počasí, silný vítr, ale úžasná sportovní atmosféra 
doprovázely účastníky závodu Štafetového poháru. Po dvou-
leté covidové odmlce vyrazilo 16 reprezentantů naší školy do 
sportovního areálu ZŠ Chodovická v Horních Počernicích, kde 
se konalo první postupové okresní kolo této soutěže.
Na start závodu se postavilo osm základních škol z několi-
ka pražských částí. Štafetový pohár je soutěž určená žákům 

prvního stupně základních   škol, kde závodí osmičlenné 
štafetové týmy. Běží se dvě štafety 8x100 metrů v katego-
riích 1.-3. a 4.-5. třída a dvě štafety 8x200 ve smíšených 
kategoriích. Naši svěřenci předvedli neuvěřitelné výkony 
a  štafeta A 8x200 metrů dokázala zvítězit neuvěřitelným 
výkonem s náskokem jednoho celého kola. Radost v cíli by-
la neutuchající.
Stali jsme se celkovými vítězi a navázali   jsme tak na prven-
ství z předchozích velice úspěšných sezon. S tímto výsledkem 
jsme samozřejmě postoupili do dalšího kola. Všem závod-
níkům patří velké díky za předvedené výkony a vzornou re-
prezentaci školy. Věříme jim, že v dalším kole budou stejně 
úspěšní.

Radka Kohoutová, 
Masarykova ZŠ

Štafetový pohár už má vítěze

V neděli 27. 3.  jsme na atletickém ovále uspořádali brigádu 
pro přátele našeho oddílu s cílem připravit ovál na jarní se-
zónu. Největším úkolem bylo zkrotit křoví, které nepříjemně 
zasahovalo do prostoru kolem laviček a k doskočišti. 
Dále jsme také upravili doskočiště na skok daleký a provedli 
jarní úklid v nářaďovnách. Po těžce odpracovaném dopoledni 
ovál krásně prokoukl, což ocení nejen atleti, ale i žáci základ-
ní školy, kteří sportoviště také využívají. Všem zúčastněným 
patří obrovský dík! Za Školní sportovní klub – oddíl atletiky

Tomáš Jirsa

Atletický ovál 
prokoukl

INZERCE
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CUP
KANGSIM

WWWWWW..KKAANNGGSSiiMM..CCZZ KKAANNGGSSiiMM__DDOOJJAANNGGKKAANNGGSSiiMM DDOOJJAANNGG

TURNAJ PROBÍHÁ ZA PODPORY MČ PRAHA 21

77..55..22002222
1100::0000 -- 1188::0000

TURNAJ ZAŘAZEN DO NÁRODNÍ LiGY TAEKWONDO A DO EXTRALiGY TAEKWONDO

ČESKÝ SVAZ
TAEKWONDO

PARTNEŘi:

MASARYKOVA ZŠ - BUDOVA 2. STUPNĚ
POLESNÁ 1690, ÚJEZD NAD LESY

Druhý ročník turnaje Kangsim cup, který - jak už název napo-
vídá - pořádá újezdský oddíl Kangsim Dojang, je za dveřmi. 
Srdečně zveme nejen naše závodníky, všechny rodiče našich 
členů a příznivce taekwonda, ale také všechny, které zajímá, 
jak takový turnaj v taekwondu může vypadat.
V sobotu 7. května nás od 10 hodin najdete v budově 2. stup-
ně Masarykovy ZŠ na adrese Polesná 1690. Veřejnost, pro 
níž je vstupné zdarma, se může těšit na soutěže v tradičních 
disciplínách poomsae, tedy závodních sestavách. V těch se 
újezdské taekwondo pravidelně umisťuje na vrchních příč-
kách českých národních lig. Taktéž se v této soutěžní disciplí-
ně za nás nedávno představili naši reprezentanti na letošním 

mistrovství světa v Koreji: Martin Horák a Julie Šlesingerová. 
Vzhledem k tomu, že se MS konalo až po uzávěrce tohoto čís-
la, o jejich výkonu vás budeme rádi informovat v čísle příštím.
Turnaj Kangsim cup je finančně podpořen MČ Praha 21 
a touto cestou bychom rádi městské části poděkovali. Záro-
veň děkujeme za dlouhodobou podporu našemu generál-
nímu partneru společnosti Abak, provozovateli sítě Újezd. 
net a hlavnímu partneru Obchodní akademii a Obchodnímu 
institutu Praha. Taktéž děkujeme všem, kteří se na přípravě 
turnaje podílí. Tak s námi přijďte strávit příjemnou sobotu, 
budeme se těšit na vaši návštěvu! Za klub Kangsim Dojang

Pavel Pospíšek

Druhý ročník Kangsim Cupu
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SOUSEDÉ

FILM
čtvrtek 12. května, 19:30 hod.
Promlčeno (ČR 2022, rež. Robert Sedláček)
KC Nová Beseda Klánovice 

čtvrtek 19. května, 19:30 hod.
Co jsme komu všichni udělali 
(FR 2022, rež.: Philippe de Chauveron)
KC Nová Beseda Klánovice 

čtvrtek 21. dubna, 19 hod.
pátek 22. dubna, 19 hod.
Po čem muži touží 2 (ČR 2022, rež.: Rudolf Havlík)
KC Nová Beseda Klánovice

KONCERT
pátek 27. května, od 17 hod.
Hudební odpoledne - festival studentských orchestrů
Divadlo Horní Počernice

neděle 29. května, od 17 hod.
Čeští madrigalisté
Kostel Povýšení sv. Kříže Koloděje

KOMUNITNÍ AKCE
pátek 14. května, od 10 hod.
Street Food Festival
před ZŠ Klánovice

DIVADLO
neděle 15. května, od 15 hod.
O žábě, která falešně zpívala
pohádka na motivy mexického příběhu 
sál Kvapík U Antošů, Jirny

pátek 13. května, od 21 hod.
sobota 14. května, od 17 hod.
Dalskabáty, Hraje divadelní soubor Právě začínáme
Divadlo Horní Počernice

ZÁBAVA
úterý 17. května, od 19 hod.
úterý 31. května, od 19 hod.
Týmový kvíz, více na nakviz.cz
KC Nová Beseda Klánovice

Kultura v okolí

 
 
 
Ř Í M S K O K A T O L I C K Á  F A R N O S T  U  K O S T E L A   
P O V Ý Š E N Í  S V .  K Ř Í Ž E  V  P R A Z E -K O L O D Ě J Í C H  
 

 

 

vás srdečně zve na 
 
 

KONCERT 
 ČESKÝCH MADRIGALISTŮ  

  
 

konaný o 7. neděli velikonoční 29. května 2022 ve farním kostele.  
Začátek v 1700 hodin. 

 
 
 

Zazní Velikonoční a Svatodušní písně 
 ze starých kancionálů, skladby  

 

D. BUXTEHUDEHO 
a  

J. S. BACHA 
a další. 

 
 
 

Účinkují: 
  

Čeští madrigalisté 
pod vedením 

Veroniky Hádkové 
a 

Miroslav Pšenička – varhany. 
  

  



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

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

ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: +420 608 153 818

Hledám
P E D I K É R K U

(manikérku, masérku…)
Kosmetický salon ve zdrav. stř. Rohožník

kosmetika@ujezd.eu (tel. 607 660 249)

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

                                                tel.: 606 900 600

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

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

KOSMETIKA - PEDIKÚRA
Tereza Sucháčková

tel. 724 526 849
e-mail: su.tereza@seznam.cz

Najdete nás na adrese 
Zalešanská 726, Újezd nad Lesy
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Přijďte k nám do Centra Blatov  na novou jarní 
kolekci dětské obuvi RICHTER, KEEN,  SUPERFIT, 

IMAC, CICIBAN, BEFADO, D.D. step, PONTE a další… 
Dále máme připraveny nové modely dospělé 
dámské obuvi LEGERO, KEEN, TAMARIS, IMAC, 

CAPRICE, JANA, MARKO TOZZI, HÖGL…  
Také máme novou kolekci zdravotní obuvi MEDI LINE. 

A samozřejmě mnoho slev 10% -  20% -  30%  
                             na starší kolekce obuvi.

773 944 710 
Oplanská 2614 
Centrum Blatov 

po-pá 10:00-18:00 
so       10:00-14:00

OOBBUUVV  pprroo  vvššeecchhnnyy

inzerce Duelle ujezd 4_Sestava 1  25.4.2022  13:33  Stránka 1
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pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek

DOPRODEJ  
nových bytů  
v Klánovicích 

www.byty-klanovice.cz

         Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

PRODEJ – rekonstruovaný byt 
3+kk/L/sklep, podlahová plocha 93 m2,  

Žíšovská ul., P9 – Újezd nad Lesy

cena  19.990.000,-Kč

PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží  
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, poze-
mek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

  www.utrativodu-klanovice.cz

Ceny od  
19.990.000,-Kč

30 let zkušeností  
v realitách

cena 7.800.000,-Kč

PRODEJ –  
6 bytů ve třech dvojdomech,  
podlah. plocha 156 m2,  
pozemky 422-541 m2,  
ul. U pole, Šestajovice 

K nastěhování v 09/2022 

Ceny  
od 15.990.000,-Kč



Soukromá mateřská  
školka Andělskáwww.andelska.cz

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

Příjemné prosluněné prostory v rodinné 
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického 
lesa s velkou klidnou zahradou  
a vlastním dětským hřištěm poskytují 
harmonický rámec pro výuku v naší 
Soukromé mateřské školce s prvky 
výuky lesní školky. Vyučujeme v malých 
skupinkách - třídy po 4 - 6 dětech. 

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

Email:   
Telefon:  
Adresa:  

info@andelska.cz
777 515 515
Čenovická 1085, 
Praha 9 - Újezd nad Lesy
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