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EDITORIAL

Září, přestože je v polovině roku, je pro 
mnohé z nás zároveň synonymem za-
čátku. A do každého začátku je třeba 
vykročit pravou nohou, jak říkala moje 
babička, hlavně zdravě. Proto máme 
nachystaný týden zdraví, plný zajíma-
vých akcí, (program najdete na str. 9), 
aby nám ten podzim pěkně a zdravě 
odstartoval…
 Školáci už jistě mají nachystané 
tašky a penály, a aby se jim do školy 
dobře šlapalo, rozhodli jsme se pro 
rekonstrukci chodníku v  Čentické 
ulici. Už nebudeme muset obcházet 
lampy, protože jsme je přesunuli, 
a  v  zimě také půjde chodník lépe 
udržovat. Bohužel práce trvaly déle, 
než jsme předpokládali, takže vás 
prosím o pochopení a trpělivost ještě 
prvních čtrnáct dnů v  září, než bude 
vše hotovo.
 V Újezdě se ostatně celé prázdniny 
staví ostošest, což nelze přehlédnout 
a také nám to všem přineslo pár ne-
příjemností. Pokud ale chceme, aby se 
Újezd probral z  ospalosti posledních 
let, investovat a  rekonstruovat musí-
me, a tak doufám, že i vy to chápete. 
Jednou z  dokončených staveb, která 
mě těší, je zrekonstruovaná školní 
jídelna včetně venkovní rampy. O tom, 
jak rekonstrukce probíhala, chystáme 
článek do říjnového Zpravodaje. 
 Když už jsme u těch staveb, během 
prázdnin proběhla jednání s  projek-
tanty, zástupci Institutu plánování 
a  rozvoje (IPR) a  okolních městských 
částí nad stavbou č. 511 – Pražský 
okruh a  přeložkou I/12. Jsem potě-
šena, že jsme se všichni shodli nad  
podobou zelených pásů podél přelož-

ky. Rada hl. m. Prahy záměr v srpnu 
schválila a  do konce listopadu t.r. 
by měla být vypracována studie. 
Tu následně zveřejníme na našich 
webových stránkách.
 A  ještě zpět ke škole: na základě 
událostí kolem školy v květnu a červ-
nu jsem byla interpelována na zastu-
pitelstvu ve smyslu, kam se posunulo 
školství v Újezdě. Z pohledu starostky 
a také jako zástupce zřizovatele jsem 
reagovala výčtem investic do školství 
v  naší městské části, a  že jich bylo! 
Oblast investic je pro zřizovatele pri-
oritní. Způsob výuky a spokojenost se 
vzděláváním, to je věcí školy samot-
né. Že je z pohledu výuky naše škola 
v pořádku, o  tom svědčí zpráva Čes-
ké školní inspekce z  loňského školní-
ho roku. Naše škola se v  posledních 
dvou letech v  hledáčku inspekce po 
několika podnětech ocitla opakovaně 
a nikdy nebyla shledána závažná po-
chybení. Výsledky inspekce nám ale 
nikdy neodhalily to, co považujeme 
za Achillovu patu školy, a  co se pro-
jevilo právě na jaře. Situaci ve škole 
nebereme na lehkou váhu a  děláme 
řadu kroků ke zlepšení. Těší mě, že 
můžeme spolupracovat s  řadou od-
borníků, kteří mají do problematiky 
větší náhled – na rozdíl od řady zaní-
cených debatérů na facebooku. Těm 
ale nejde ani tak o  školu samotnou, 
spíše o  jejich politické zviditelnění. 
Vzájemnému pochopení argumentů 
a  cenné podklady škole i  zřizovateli 
poskytl projekt MAP, který propojuje 
jednotlivé skupiny aktérů vzdělávání 
a rodičovské veřejnosti. Jsem spokoje-
ná, že se po červnových peticích a po 

počáteční nervozitě ve škole podařilo 
navázat nový rozměr komunikace. 
Během prázdnin vzniklo sdružení ro-
dičů, kteří školu berou vážně a  mají 
odvahu se aktivně podílet na zlep-
šování vztahů a  celého vzdělávacího 
procesu. Mým cílem je - a věřím, že se 
nám to společnými silami podaří - vy-
budovat moderní a kulturní prostředí 
ve škole a  zároveň tak pozdvihnout 
její společenský kredit.
 Další novinkou, kterou se nám po-
dařilo zrealizovat, je propojení lokální-
ho kamerového systému naší měst-
ské části do celoměstského systému. 
Navíc jsme pořídili další kamery, za-
měřené především na bezpečnost  
okolí Masarykovy základní školy. Ten-
to krok umožňuje archivovat záznamy 
kamer po dobu 30 dnů a  využít celý 
systém pro odhalování trestné čin-
nosti.
 Nakonec bych vás ráda informovala 
o  tom, že naše městská část, resp. 
magistrát,  je od července vlastníkem 
budovy Ideal Lux. Nyní připravujeme 
studii, kterou po dokončení během 
prosince představíme. Tomuto téma-
tu se budeme v příštích číslech věno-
vat rozsáhleji.
Ráda bych se ještě zmínila o  stavbě 
nové služebny pro Městskou policii 
a  skautské klubovny na Rohožníku, 
ale na to už nezbývá prostor, tak až 
v příštím čísle.
 Krásné babí léto, milí 
Újezďáci. A nezapomeň-
te! Pravou! 

Vaše starostka 
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vlaky do centra rychleji nepojedou

Nové kamery v Újezdě

Újezdské posvícení - výzva pro stánkaře

Správa železniční dopravní cesty zveřejnila nový návrh jízd-
ních řádů, které by měly platit od prosince 2017. Vyplývá 
z nich, že obyvatelé Újezda a okolí si bude muset zvyknout 
na přetíženou trať Praha-Kolín a nedočkají se ani zrychlení 
vlaků ze stanice Praha-Klánovice na Hlavní a Masarykovo ná-
draží, ani navyšování počtů spojů.
 I nadále tak zůstane zachována anomálie v podobě růz-
ných jízdních dob. Zatímco spoje S1 z Klánovic na Masary-
kovo nádraží jedou 26 minut, zpět je jízdní doba o pět minut 
kratší. U spěšných vlaků (Sp 1900 Rokytka a Sp 1902 Labe) je 
pak jízdní doba prodloužena ve směru do Prahy z 16 na 20 
minut. Z chystaného jízdního řádu navíc vyplývá, že spoj Sp 
1904 Šembera s odjezdem v 6, 30 hod. z Klánovic již v Kláno-
vicích zastavovat nebude.

 Proti dlouhým jízdním dobám i zrušení Šembery Úřad MČ 
Praha 21 protestoval. Nápravu se ale zjednat nepodařilo. 
Společnost Ropid, která zajišťuje koordinaci pražské inte-
grované dopravy, dala za pravdu železničářům s tím, že jiný 
grafikon není možné sestavit. A nadějné není ani to, že by 
přibyly nové spoje.
 „Další navyšování počtu vlaků regionální dopravy v úseku 
Kolín-Praha v  tomto okamžiku pravděpodobně není reál-
né. Kapacita trati je prakticky vyčerpána, a pokud nedojde 
k nějakému způsobu regulace dálkové dopravy, nelze před-
pokládat další zahuštění intervalu osobních vlaků,“ napsal 
újezdské radnici Petr Tomčík, ředitel Ropidu. 

(red)

Na základě žádosti MČ Praha 21 a zjiš-
tění technické proveditelnosti  byly při-
pojeny vybrané bezpečnostní kamery 
lokálního kamerového systému do 
celoměstského kamerového systému 
(MKS),  který je ve vlastnictví hl. m. Pra-
hy.
 Provozovatel metropolitního systé-
mu, kterým je magistrát, a  jeho speci-
alisté zajišťující nepřetržitou provozu-

schopnost systému, zpřístupnili všem 
uživatelům MKS obraz z  pěti kamer, 
který je ukládán na dobu 30 dnů.
 Magistrát zajistil ještě instalaci jed-
noho kamerového stanoviště na střeše 
Masarykovy ZŠ v ulici Polesná. Toto sta-
noviště bude osazeno dvěma pevnými 
kamerami, z nichž jedna bude pokrývat 
prostranství před vstupem do školy, 
druhá kamera pak monitorovat vstup 

do tělocvičny. 
 MČ Praha 21 se podílí finančními 
náklady na výstavbě tohoto kamero-
vého stanoviště a  dělá vše v  zájmu 
zvýšení bezpečnosti žáků při příchodu 
a odchodu z objektu školy. Je to jedno 
z plánovaných opatření, jak zvýšit bez-
pečnosti dětí.

Jitka Králová,
krizové řízení MČ Praha 21

Vítání občánků
Dne 9. 11. 2017 úřad naší městské 
části opět slavnostně přivítá nejmladší 
občánky Újezda nad Lesy. Slavnostní 
uvítání se bude konat v Polyfunkčním 
domě v dopoledních hodinách. 
 Pokud budete mít zájem zúčastnit 
se se svými narozenými dětmi toho-
to obřadu, ozvěte se, prosím, na níže 

uvedený kontakt a  uveďte:  jméno 
a příjmení dítěte datum narození dí-
těte adresu trvalého bydliště dítěte 
příjmení rodičů.
 Vítání občánků se bude týkat dětí 
narozených v období od 1. 1. 2017 do 
30. 6. 2017. Rodiče dětí obdrží pozván-
ku s přesným datem a místem konání 
této akce.
 Vyřizuje: Úřad MČ Praha 21, odbor 

občansko správní, Staroklánovická 
260, Praha 9-Újezd nad Lesy,
Bc. Martina Orlíková, tel: 281012951, e-
-mail: martina.orlikova@praha21.cz 
Iveta Maczanová, tel: 281012923, e-
-mail: iveta.maczanova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný 
poplatek se nevybírá.

odbor občansko správní

Na září opět na multifunkčním sportovišti 
v  Čentické připravujeme již tradiční Újezdské 
posvícení. Letos připadne na 23. září od 10 
hod. Bude na vás čekat spousta atrakcí, občer-
stvení, historický šerm, a  letos jsme připravili 
i  ukázky historických řemesel. Opět se bude 
hrát v Divadelním sále školy pohádka. O živou 
hudbu se postarají kapely Semenáči, Nový Ví-
tr, Wasabeat, Libý Květoň, Shargoo a Message. 
Místní stánkaři mají možnost se posvícení se 
svým stánkem zúčastnit. 
 Kontakt: zdenek.vorisek@praha21.cz ne-
bo tel. 777 811 331.
 Přejeme Vám všem co nejlepší vstup do no-
vého školního roku.

Zdeněk Voříšek, 
odbor školství, kultury a MA21
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Kalendárium na září

5. 9.        Tenerife a Gomera – výstava 
fotografií, Újezdské muzeum 
v Polyfunkčním domě, 
zahájení v 18 hod.

6. 9.        Veletrh kroužků, U sportovní 
haly Masarykovy ZŠ v Kláno-
vicích od 16 hod.

9. 9.        Začíná Týden zdraví, detailní 
program na str. 9

16. 9.      Zájezd do Chabařovic,  
hrad Střekov, zámek 
Velké Březno, zámek Děčín, 
výrobna čokolády a pivovar 
Falkenštejn v Krásné Lípě. 
Pořádá KAS, odjezd 6:30 
hod. od Lidlu a z Blatova

16. 9.      Moštování (dále každou 
sobotu až do odvolání), 8-11 
hod., Areál snů, Staroújezd-
ská 495

17. 9.      Pražské cyklozvonění, 
společný odjezd z Újezda 
v 9, 15 hod. od Masarykovy 
ZŠ v Polesné

18. 9.      Jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 21, Divadelní sál 
Masarykovy ZŠ od 16 hod.

20. 9.      Lunapark Beck, Na louce 
v Polesné ul. (do 1. října)

27. 9.      Veřejné projednávání hřiště, 
mezi ulicemi Druhanická, 
Oplanská a Dražická, sraz na 
místě v 16, 30 hod.

30. 9.      Začalo to Wetspocketkou, 
Představení v Divadle 
Semafor, viz str. 26

6. 10.      Zahrádkářská výstava, Areál 
snů, Staroújezdská 495, 
Zahájení ve 14 hod.

7. 10.      Újezd na starých pohledni-
cích, vernisáž výstavy, Újezd-
ské muzeum od 10 hod.

Petice na podporu varianty přeložky I/12 
v  původní variantě se 6 sjezdy, tj. i  se 
sjezdem na Květnici, byla prodloužena 
do 10. září. Petici můžete podepsat na 
těchto místech: 
 Podatelna Úřadu městské části Praha 
21, Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd 
nad Lesy
 Restaurace Na hřišti, Čentická 1470, 
Újezd nad Lesy
 Restaurace Stodola, Starokolínská 242, 
Újezd nad Lesy
 Penzion Petra, Zálešanská 679, Újezd 
nad Lesy

 Restaurace Krokodýl, Lomecká 1807, 
Újezd nad Lesy
 Lékárna na Rohožníku, Živonínská 
1630, Újezd nad Lesy
 Zahradní technika elektronářadí Pe-
tr Janoušek SEFA, Starokolínská 1685, 
Újezd nad Lesy
 Kadeřnictví Fontána, Staroújezdská 45, 
Újezd nad Lesy
 Obecní úřad Sibřina, Říčanská 15.
Podrobnosti byly uvedeny v  červenco-
vém Zpravodaji a najdete je i na webové 
stránce krajinaprozivot.webnode.cz/o-
nas/ . Úřad Mč Praha 21

Stavba kanalizace na Starokolínské po-
stoupila do míst, kde již není možné za-
chovat kyvadlovou dopravu, a  proto je 
doprava do konce října mezi Běchovicemi 
a Újezdem ve směru z centra vedena po 
objízdné trase.  
 Až do konce října bude Úřad MČ Praha 
21 vydávat povolenky pro vjezd do uza-
vřeného úseku Běchovice-Újezd nad Le-
sy.

Povolenky se vydávají 
pro rezidenty bydlící v ulicích:
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Bo-
rovská, Brzická, Budčická, Cerhýnská, 
Církvická, Ctiněveská, Čankovská, Če-
kanovská, Čelkovická, Čenovická, Čen-
tická, Čížovská, Dědická, Dobrovická, 
Dobřichovská, Domanovická, Donínská, 
Dražická, Druhanická, Dubinská, Načera-
decká, Načešická, Nadějovská, Nechva-
lická, Nesměřická, Nespecká, Netínská, 
Netušilská, Novohradská, Novolhotská, 
Ochozská, Okenská, Onšovecká, Oplan-
ská, Pilovská, Plhovská, Podlužanská, Po-
lenská, Polepská, Polesná, Polešovická, 
Poličanská, Políkenská, Poříčská, Račině-
veská, Radimská, Ranská, Rápošovská, 
Ratajská, Ratbořská, Ročovská, Rohozec-

ká, Rozhovická, Rožmitálská a Starokolín-
ská.
 Povolenky se vydávají na počkání v pří-
zemí budovy MČ Praha 21, ÚMČ, Staroklá-
novická 260, Praha 9, 190 16 na základě 
předložení platného občanského průka-
zu a malého technického průkazu osob-
ního vozidla.
 Podnikatelé předloží doklad proka-
zující zřízení provozovny. Zaměstnanci 
podnikatelů doloží potvrzení o  prac. po-
měru. Nájemci bytu, nemovitosti předlo-
ží doklad prokazující oprávnění k  nájmu 
nemovitosti. Uživatelé služebního vozidla 
předloží písemné potvrzení vydané maji-
telem vozidla.
 Povolenku lze vyřídit až do 30. 10. 
2017 v  úřední době, čili v  pondělí a  ve 
středu od 8 do 12 hod., od 13 do 17,30 
hod. a v pátek od 8 do 12 hod.
 Žádost lze vyřídit pouze osobně na 
základě předložení originálů výše uvede-
ných dokladů. Žádost nelze podat elek-
tronicky – datovou zprávou či e-mailem.
 Na základě dotazů a  poznatků Policie 
ČR a  Magistrátu hl. m. Prahy upozorňu-
jeme, že i řidiči vozidel s povolenkou mu-
sejí na Starokolínské dodržovat dočasné 
a  platné dopravní značení. Povolenka 

Petice k obchvatu prodloužena

Povolenky pro vjezd do Újezda

S  novým školním rokem je pro vás při-
praveno sportování v  tělocvičně Masa-
rykovy ZŠ. Pronájmy tělocvičny probíhají 
každý všední den od 15  hod. do 22 hod. 
Volné hodiny k pronájmu ještě zbývají na 
pátky, a  to od 18 hod. do 22 hod. Výji-
mečně je možné si po domluvě prona-
jmout tělocvičnu i v sobotu. 
 Cena pronájmů je 250,-Kč/hod. Dále 

je možné si pronajmout společenský sál 
za cenu 250,-Kč/hod, při využití světelné-
ho parku, ozvučení, projekce a počítačo-
vé techniky 300,-Kč/hod. 
 Zájemci se mohou hlásit na e-mail 
zdenek.vorisek@praha21.cz nebo tel. 
777 811 331.

Zdeněk Voříšek,
odbor školství, kultury a MA21

opravňuje vjet pouze do místa, 
kde je dočasné dopravní značení 
s  doplňkovou tabulí „Mimo BUS 
a vozidel s povolením MČ P21“.
 Případné dotazy zodpoví od-
bor životního prostředí a  dopra-
vy Úřadu MČ P21-  tel. č. 281 012 
944; 281 012 969.

Jana Gurovičová, 
pověřená vedením odboru 

životního prostředí a dopravy

Pronájem tělocvičny
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ZPRÁVY Z RADNICE

V září nastupují nové děti do mateřských škol. V mnoha ob-
cích a  městech je dosud počet míst ve školkách nižší než 
počet přihlašovaných dětí a rodiče tak očekávají rozhodnutí 
o přijetí či nepřijetí s napětím. Přednost často dostávají star-
ší a předškolní děti. Do nedávné doby tomu tak bylo i u nás. 
O to více nás těší, že už to pro naši městskou část neplatí. Do 
našich školek jsou přijímány již tříleté děti a rodiče mohou 
bez stresu plánovat svůj návrat do zaměstnání.  

   Samotné navýšení kapacity 
našich školek by ale nestačilo. 
Děti potřebují příjemné, zdra-
vé, přátelské a také inspirativní 
prostředí. Vždyť přece samotný 
fakt, že se musí naučit vycházet 
s ostatními dětmi, dělit se o pro-
stor, hračky, paní učitelku a pře-
konat pocit odloučení od rodičů, 
je pro každé malé dítě obrovský 
kus práce! A proto se velmi sna-
žíme, aby jim prostředí v našich 

školkách tuhle „práci“ co nejvíce zpříjemnilo.
 Městská část Praha 21 proto investuje každoročně vysoké 
částky dílem do rekonstrukce, dílem do vybavení školek. Po-
dívejme se tedy společně na to, co jsme v posledních letech 
pro naše školky a naše děti udělali.
 Jedním z nejpodstatnějších kroků bylo vytvoření nové ma-
teřské školy v  letech 2009/2010 v  budově Masarykovy ZŠ. 
Tímto způsobem vznikly 4 nové třídy, které celkové kapacitě 
našich mateřinek velmi pomohly. Třídy krásně barevné, pří-
jemné, s moc pěkným zázemím. V  loňském roce jsme pak 
přispěli k bezpečnosti dětí a komfortu rodičů i učitelů novým 
vstupním systémem.
 1.MŠ je školkou poměrně novou, přívětivou, s domáckou 
atmosférou. Ale i tady je stále co zlepšovat. Proto bylo upra-
veno hygienické zázemí pro děti, postavena pergola a upra-
veno oplocení. 
 Větší investice byly zapotřebí v našich dvou letitých škol-
kách - MŠ Sedmikrásce a MŠ Rohožník. Obě tyto školky pro-
šly v několika posledních letech velkou proměnou a moder-
nizací.
 V  mateřské škole na Rohožníku jsme postupně zateplili 
celou budovu, nejprve fasádu, později i střechu a školce se 
tak dostalo celého nového kabátku. Samotné zateplení by 
však nestačilo, proto byla vybudována nová kotelna a zcela 
inovována otopná soustava. Také zde proběhla kompletní 
obnova elektrických rozvodů a osvětlení a v neposlední řadě 
rekonstrukce kuchyně.
 Největší změnou prošla MŠ Sedmikráska. V roce 2011 vy-
tvořila naše městská část detašované pracoviště této mateř-
ské školy. V příjemném prostředí rodinného domu s velkou 
zahradou v  Hulické ulici se zabydlelo 20 nejmenších dětí. 

V letech 2011/2012 jí přibyl celý nový pavilon. Budovu, v níž 
dosud sídlila Policie ČR, bylo nutné úplně rekonstruovat. Vý-
sledkem byly 2 krásné nové třídy pro 56 dětí se zázemím. 
Souběžně bylo dobudováno oplocení pro novou část areálu. 
Následovalo zateplení obou pavilonů, nová fasáda a střecha 
pro celý areál. I tato školka, stejně jako ta na Rohožníku, po-
třebovala rekonstruovat kuchyni. Letos v létě je zde budová-
na nová kotelna a též celá nová otopná soustava a centrální 
příprava teplé vody.
 V posledních letech byly třídy našich školek vybaveny no-
vým moderním nábytkem, kde bylo potřeba, došlo k výmě-
ně podlah. Nezapomnělo se ani na kuchyně, pro které byl, 
kromě stavebních úprav, zakoupen nerezový nábytek a také 
nové výkonné konvektomaty a roboty.
 Průběžně pracujeme i na zahradách mateřských škol, kde 
vyrostly nové hrací prvky, některé organické, cestičky a tře-
ba i mlhoviště.
 Také byly zakoupeny nové hračky a pomůcky pro před-
školní vzdělávání. Jedním z klíčových cílů školek je podpořit 
děti v rozvoji schopností a celkové připravenosti pro nástup 
do první třídy. Přitom ale nesmíme zapomínat, že tito malí 
človíčci potřebují ke vzdělávání jiný, hlavně zábavný přístup. 
A právě v tom učitelkám ve školkách výrazně pomáhají inter-
aktivní metody výuky. Proto jsou zásadním novým prvkem 
v našich školkách interaktivní tabule - i díky nim je poznávání 
pro děti zábavou.
 A co je pro děti nesmírně důležité a na co se vždy těší? 
Přeci na nové hračky a  na vánoční nadílku! A  tak máme 
v  Újezdě zavedenu pěknou novodobou tradici - každoroč-
ně přispíváme všem mateřským školám na báječné vánoční 
překvapení pro naše děti.

Lucie Molínová,
vedoucí odboru školství, kultury a MA21

Proměny újezdských školek

Přijmu paní 
na úklid domu 

v Klánovicích a pomoc 
v domácnosti.

tel.: 602 227 522

INZERCE

Veřejné projednávání hřiště
Přijměte pozvání na veřejné projednání studie k  novému 
hřišti na pozemku MČ Praha 21 mezi ulicemi Druhanická, 
Oplanská a Dražická.  
 Bude představena nová studie, která byla upravena na 
základě výsledků ankety uveřejněné na webu www.pra-
ha21.cz.

 Přijďte ve středu 27. září v 16: 30 hod. přímo na poze-
mek, kde hřiště vznikne. 
 V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Velké 
zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická 260.
 Na setkání se těší

Karla Jakob Čechová, starostka



Vážení občané, srdečně vás
zveme na

17. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21,

které se uskuteční 18. 9. 2017 od 16 hod.
v Divadelním sále MZŠ

Program bude uveřejněn na úřední desce 
a na webových stránkách MČ Praha 21. 

Všichni jste srdečně zváni.
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Den bez aut

Opravy plynovodu na Blatově

Praha vyhlásila i letos v rámci Evropského týdne mobility 
jeho tradiční vrchol, Den bez aut (22. září). Akce bude pro-
bíhat od 8 do 20 hod. jakožto mezinárodní svátek, jenž se 
slaví po ve světě od roku 2014 a každoročně se ho zúčast-
ní 2-3 tisíce evropských měst, které v tento den uzavřou 
některou ze svých hlavních ulic pro motorová vozidla a vy-
tvoří z ní pěší zónu.V Praze proběhnou letos oslavy na ulici 
Štefánikova na Smíchově. Součástí akce budou komento-
vané procházky; bosá chůze po střepech a žhavém uhlí; 
program pro děti a  workshopy pro dospělé; přístupné 
zahrádky místních kaváren a  restaurací. Organizace Ev-
ropského týdne mobility a Dne bez aut v Praze byla v roce 
2016 oceněna ve světě jako jedna z deseti nejlepších za-
pojených měst.
 Zájemce o společnou cestu Prahou (jakož i o další po-
hodové cestování okolím) zve 

Petr Mach, cyklokoordinátor MČ

V  době od 11. srpna do 31. října 2017 dojde k  další re-
konstrukci středotlakého plynovodního řadu na Blatově. 
Stavba proběhne po etapách v následujících termínech:

I. Borovská od konce po čp. 1055, 11. 8. – 23. 8.;
II.  Borovská od čp. 1055 k napojení včetně v Nadějovské, 

18. 8. – 30. 8.;
III. Nadějovská od Borovské k Bělušické, 25. 8. – 6. 9.;
IV. Bělušická od konce po čp. 1323, 25. 8. – 6. 9.;
V. Bělušická od čp. 1323 do Nadějovské, 12. 9. – 20. 9.;
VI. Nadějovská od Bělušické k Bečvářské, 21. 9. – 3. 10.;
VII. Bečvářská od Nadějovské k čp. 428, 4. 10. – 17. 10.;
VIII. Bečvářská od Nadějovské k čp. 428, 9. 10. – 18. 10.;
IX. Bečvářská od Netušilské k čp. 1384, 19. 10. – 31.10.;

Stavbu provádí spol. REVIS Praha, s.r.o., odpovědným pra-
covníkem je pan Ing. Jan Kavka, tel.č. 603 206 352. Dochází 
také  ke změně na trase linky č. 210.  V  termínu od 7. 9. 
do 30. 10. 2017 bude linka vedena ulicemi: Pilovská - Beč-
vářská - Netušilská - Pilovská. Dopravní opatření zveřejní 
spol. Ropid na zastávkách a  k  dispozici bude na našem 
webu.
 Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dopravní 
komplikace.

Vladimíra Kozáková,
odbor životního prostředí a dopravy



CO SE CHYSTÁ

MČ Praha 21 pro vás připravuje změny na dětských 
hřištích a  sportovištích. Mimo drobné opravy 
a výměny prvků letos naše městská část plánuje 

proměnu hned několika hřišť a sportovišť.
 V  obci vznikne první street workoutová posilovna. 
Jde o posilovnu pod širým nebem, která je konstrukčně 
jednoduchá, ale velmi účinná.  Kovová konstrukce s do-
padovou plochou z  tartanu slouží pro cvičení s využitím 
vlastní váhy těla. Můžete se přitahovat, ručkovat, tréno-
vat sklapovačky, kliky vzpory a podobně anebo se jen tak 
protáhnout. Prvky pro náš první street workout budou 
umístěny v areálu TJ Sokol mezi ulicemi Veletovská a Kal-

ská a  budou veřejně přístupné. V  příštím roce plánuje 
újezdská radnice dokončit úpravu zeleně v blízkosti této 
přírodní posilovny. 
 Představení tohoto zařízení proběhne v rámci akce tý-
den zdraví v Újezdě 15. září a součástí programu bude ex-
hibice borců WORKOUT od firmy RVL 13, kteří předvedou 
exhibici v délce pět až 10 minut, následně bude probíhat 
hodinový workshop a ukázka cviků, co a jak se dá na prv-
cích dělat.
 V  letošním roce je ještě plánována obnova herního 
prvku na dětském hřišti „Psí plácek“ na rohu ulic Hulic-

ká a Sudějovická, kde vzhle-
dem k  havarijnímu stavu 
došlo k odstranění nevyho-
vujícího dřevěného hradu. 
Ve spolupráci s rodiči míst-
ních dětí jsme vybrali doda-
vatele nového herního prv-
ku, který bude instalován 
na přelomu září a října. 
 Připravujeme rovněž zpracování projektové dokumen-
tace pro stavbu nového skateparku na multifunkčním 
sportovišti v  ulici Čentické náhradou za již nevyhovující 
skatepark, jehož překážky jsou ve většině případů na hra-
nici své životnosti. Design nové podoby skateparku bude 
představen veřejnosti koncem měsíce září projektantkou 
a zástupcem firmy Fiveproject , která navrhuje a projek-
tuje podobné areály pro skateboardisty. Bližší informace 
ohledně termínu projednání sledujte na stránkách www.
praha21.cz.
 Na dětském hřišti “Uniqa“ při ulici Šlitrova dojde 
k  demontáži již nevyhovujícího pískoviště, které bude 
nahrazeno novým pískovištěm se sluneční clonou. Malé 
i  odrostlejší děti se tak mohou těšit na nově vybavené 
venkovní hrací plochy.

Markéta Slavíková,
odbor majetku a investic

Novinky na hřištích a sportovištích

Nová autobusová linka
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INZERCE

Těšit se můžete na ochutnávku německého 
Oktoberfest piva Paulaner, prémiového 

chmeleného dvanáctistupňového z pivovaru 
Staropramen, čepované do tupláků 

a ochutnávku specialit bavorské kuchyně.

Nebude chybět stylově oblečený personál 
a klasická Oktoberfest muzika po celý den, 

v sobotu od 18 hod. živě v podání harmonikáře 
Franty Albrechta.

UJEZDSKÝ OKTOBERFEST

SOBOTA a NEDĚLE 23. -24. ZÁŘÍ 
od 11 hod do 23 hod

Restaurace Na hřišti

Od 3. září 2017 dochází ke změnám v  jízdních řádech 
MHD, které se dotknou i Újezda a okolí. Jak jsme již v ÚZ 
informovali, začne jezdit nová autobusová linka č. 239, 
která spojí Palmovku se Sídlištěm Rohožník. Jde o obno-
vu linky 109 v  její původní trase, kterou iniciovala MČ 
Praha 21. Bus č. 239 je zaveden na dobu tří měsíců, ná-
sledně dojde k  vyhodnocení provozu. Spoj pojede jen 
v ranních (6-8 hod.) a odpoledních (15-18 hod.) špičkách.
 Další novinkou, která začne od září fungovat, je dokon-
čení přečíslování autobusových linek. Tak, jako jsme se 
již naučili jezdit na nádraží spojem č. 211 (předtím 251) 
nebo 210 (předtím 260), musejí si na nová čísla zvyknout 
i školáci. Autobusy začínající pětkou nově budou začínat 
na číslici 2. Místo 562 a 564 tak děti budou do škol jezdit 
busy 262 a 264. (red)

Přijďte se podívat 
na Exhibici WORKOUT  
15. září od 15 hod. na hři-
šti TJ Sokol  ve Veletovské 
ul. (u tenisových kurtů)

linka trasa

239
Sídliště Rohožník - Újezd nad Lesy –  

Běchovice – Dolní Počernice – Spojovací – 
 Palmovka (a zpět)

262 Sídliště Rohožník - Újezd nad Lesy – Běchovice 
– Horní Počernice (a zpět)

264 Polesná – Újezd nad Lesy – Sídliště Rohožník – 
Sudějovická (a zpět)



Úřad MČ Praha 21, odbor školství, kultury a MA21 za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy pořádá

PRAHA
21

Program:
Sobota 9. 9. 2017
8:00 – 15:00
1. ročník turistického pochodu za Loupežníkem 
Drholcem – start: 2. stupeň Masarykovy ZŠ, 
v cíli soutěžní ochutnávka zeleninových salátů

Neděle 10.9.2017
9:30
Cyklovýlet pro (pra)rodiče i s dětmi, 
sraz u Úřadu MČ Praha 21
Trasy:  20 km - ÚMČ Praha 21, Klánovice, Horní 

Počernice, Zeleneč a zpět
40 km - ÚMČ Praha 21, Klánovice, Horní 
Počernice, Zeleneč, Lázně Toušeň, Čelákovice, 
Káraný  a zpět
80 km - ÚMČ Praha 21, Klánovice, Horní 
Počernice, Zeleneč, Lázně Toušeň, Čelákovice, 
Káraný, koupaliště Lhotka, Kostelec nad Labem 
a zpět

15:00 – 18:00
Kangsim Den pro děti – multifunkční hřiště ulice 
Čentická, zažijete soutěže pro malé i velké, den v kůži 
bojovníka a spoustu zábavy

Pondělí 11. 9. 2017
16:00 – 18:00
Ukázková hodina Školního sportovního klubu – 
sportovní areál 2. stupně Masarykovy ZŠ, pojďte 
seznámit děti se základními atletickými disciplínami

17:30 – 19:00
Ukázka tréninku fotbalistů z FK Újezd nad Lesy 
– fotbalové hřiště vedle multifunkčního hřiště v ulici 
Čentická, přijďte si vyzkoušet, nebo se jen podívat, 
jak probíhá fotbalový trénink

Úterý 12. 9. 2017
14:15 – 16:15
Tématická vycházka – členové SPCCH vás zvou na 
vycházku spojenou s povídáním na téma: Klánovice 
a jejich historie a výstavné vily, sraz u vlakového 
nádraží v Klánovicích (restaurace u Dašů)

15:00 – 18:00
Vidrholecký orienťák - sraz závodníků v 15:00 
hod. na multifunkčním hřišti v ulici Čentická, 
proběhne 20 minut instruktáž o orientačním běhu 
a o práci s mapou a pak bude následovat vlastní 
závod, závodit se bude ve třech kategoriích: 
1. – 2. třída, 3. – 5. třída, 6. – 9. třída.

Středa 13. 9. 2017
14:00 – 15:00
Trénování paměti nejen pro seniory – velká 
zasedací místnost ÚMČ, lektorka: Eva Štrasmajrová

14:00 – 18:00
Graffiti workshop – multifunkční hřiště v ulici 
Čentická, pod vedením Foggy Fogoshe si můžou 
větší i menší návštěvníci vyzkoušet namalovat své 
graffiti a dozvědět se informace o problematice 
řešení či předcházení vandalismu

Čtvrtek 14. 9. 2017
15:45 – 16:30
Cvičení proti bolesti zad při sedavém 
zaměstnání – velká zasedací místnost ÚMČ Praha 
21, lektor: Mgr. Lucie Jiříková, fyzioterapeutka 
Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN

18:00 – 20:00
Turnaj nohejbalových trojic – multifunkční hřiště, 
zveme všechny věkové kategorie k tomu, aby se zú-
častnili tohoto nenáročného sportu se svým týmem

Pátek 15. 9. 2017
15:00 - 16:00
Exhibice WORKOUT na hřišti TJ Sokol 
ve Veletovské ul. 

17:00 – 19:00
Pétanque – přijďte si zahrát na přírodní pétanque 
hřiště, místo konání: hřiště pétanque na stezce 
Lesní galerie v lesním průseku mezi ulicemi 
Staroklánovická a Polesná

13:40 – 14:20 

DDM Praha 10 – hudební vystoupení

14:30– 14:45
Raráškovské tanečky a písničky

14:55 – 15:20
Danceport – ukázka MTV Style

15:30 – 16:00
Pestrá – psí asistence – co se učí asistenční pes

16:10 – 16:25
Raráškovské písničky a tanečky

16:30 – 17:00
Kangsim Dojang – exhibiční vystoupení

Doprovodný program:
12:00 – 17:00
Asociace dobrovolných záchranářů – autobus 
s výukou resuscitace na simulátoru, nafukovací stan 
s výstavou historických předmětů, program Získej kar-
tičku mladého záchranáře, ukázka maskování zranění
Pestrá – psí asistence – canisterapeutické hry 
se psem pro děti a dospělé
ZO Český zahrádkářský svaz – ukázka toho, co zdra-
vého k snědku se podařilo vypěstovat v újezdských 
zahradách i přes letošní nepříznivé počasí
Ukázka nácviku severské chůze – SPCCH – paní Pilná
Skákací hrad, malování na obličej
SDH Újezd nad Lesy – prohlídka hasičského vozu
15:00 – 17:00
Kolodění

Osvětové akce:
12:00 – 17:00
„Střevo tour“ - Onkomaják
STOB – stop obezitě – poradenství, interaktivní 
výstavka (ne) zdravých potravin a vědomostní kvíz 
o ceny
Měření krevního tlaku
Měření hustoty kostí – denzitometrie – Květoslava 
Fričová
Diabetologická poradna
Nácvik samovyšetření prsu – Krajská hygienická 
stanice
Měření vydechovaného vzduchu u kuřáků – 
Krajská hygienická stanice

15:00 – 17:00
Vyšetření znamének (pigmentových skvrn) – 
MUDr. Ivona Kosová

Multifunkční hřiště v ulici Čentická 
(12:00 – 18:00)

Hlavní program:
12:00 – 12:10
Zahájení paní starostkou MČ Praha 21 
Karlou Jakob Čechovou

12:25 – 12:45
Vystoupení nejmladších fotbalistů FK Újezd 
nad Lesy

12:55 – 13:25 
Pestrá – psí asistence – co se učí asistenční pes

Sobota 16.9.2017 

Akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, Ing. Radka Lacka

TÝDEN ZDRAVÍ 9. 9. – 16. 9. 2017
V ÚJEZDĚ NAD LESY
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SPCCH ZO Zahrádkáři Újezd nad LesyDobrovolní hasiči z Újezda nad Lesy

Občerstvení zajišťuje restaurace Stodola.
Více informací na www.praha21.cz
Změna programu vyhrazena.
Sbírka na asistenční fenu Renu pro paní Jitku.
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Tu změnu minulý 
měsíc zaregistroval 
snad každý, kdo se 
denně pohybuje na 

Blatově kolem hlavní silni-
ce. Tam, kde se jinak valí 
auta a  kamiony (byť ty mají 
do Újezda vjezd zakázán), byl 
najednou klid a i v ranní špičce byla 
hustota provozu srovnatelná s pozdní-
mi večerními hodinami. Pozitivní změ-
nu přinesla uzavírka Českobrodské 
ulice v Běchovicích ve směru z centra, 
která téměř nekonečný proud odřízla.
 Zklidnění dopravy ale nebude trvat 
dlouho. Již v listopadu bude Újezd opět 
obcí na jedné z výpadovek z Prahy. Je 
to přitom právě hustá doprava, která 
obyvatele naší městské části trápí nej-
víc. Vyplynulo to alespoň ze sociolo-
gického šetření, které si radnice Prahy 

21 nechala zpracovat u společ-
nosti Mind Bridge. 
 Na téma největších problé-
mů v  Újezdě sice již proběhlo 
v dubnu i  veřejné fórum, jeho 
výsledky ale nebyly reprezen-

tativní. Podobná fóra totiž trpí 
jednou nevýhodou. Často se tu 

sejdou zástupci jednoho dominantní-
ho názoru. „Zmapuje jen tu úzkou část 
názorů, která je aktivní nebo chce či 
může být aktivní v  ten daný moment, 
pro to dané téma,“ vysvětluje Tomáš 
Kravka, výkonný ředitel Mind Bridge 
a jeden z autorů průzkumu. Stalo se to 
i v Újezdě, kde přítomní občané na fó-
ru vybrali jako nejožehavější problém 
zachování kynologického cvičiště. Úřad 
MČ Praha 21 proto povolal odborníky, 
kteří formou ankety během letošního 
června vyzpovídali celkem 408 obyva-

tel Újezda. Repre-
zentativní vzorek 
byl rozvržen tak, 
aby pokryl respon-
denty napříč růz-
nými kategoriemi, 

mezi něž patřilo pohlaví, věk, dosažené 
vzdělání, a  také lokalita, kde v  Újezdě 
žijí. Zvlášť tak vypovídali obyvatelé Bla-
tova, Nové Sibřiny a sídliště Rohožník. 
Otázky nebyly náhodné – seznam šest-
nácti témat pocházel právě z dubnové-
ho fóra.

OBCHVAT A KAMIONY
A  jak žebříček dopadl? Hned čtyři té-
mata z  újezdských TOP 10 se týkají 
dopravy. S  velkým náskokem se na 
prvním místě nejpalčivějších problé-
mů Újezda objevila stále nedokončená 
přeložka hlavní silnice I/12 a navazující 
nová spojka z  Běchovic směrem k  D1 
(silnice 511). Předpokládá se, že bu-
de stát v  roce 2025, zdá se ale, že se 
v  poslední době Magistrát hl. m. Pra-
hy snaží věci uspíšit. Vyplynulo to ale-
spoň z  veřejného projednávání, které 
koncem června proběhlo v Divadelním 
sále Masarykovy ZŠ a o němž jsme in-
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TÉMA

Ze sociologického šetření vyplynulo, že Újezďáci za nejpal-
čivější problém považují dopravu. Hned po ní by pak v obci 
rádi viděli koupaliště

V  čem sociologická studie podává 
věrohodnější obraz než například 
anketa?
Anketa nepřináší odraz názorů obyva-
tel města. Zmapuje jen tu úzkou část 
názorů, která je aktivní nebo chce či 
může být aktivní v  ten daný moment, 
pro to dané téma. Může podléhat lo-
bbistickým tlakům, může dát pocit 
veřejnosti, že se mohl přece kdokoliv 
z nich vyjádřit. Je však zcela vyloučeno, 
aby anketa přinesla informaci o  tom, 
co si myslí běžný, takzvaný průměrný 
občan – to myslím bez hanlivé konota-
ce.
 Jsou skupiny obyvatel, které se an-
ket neúčastní - nemají k nim dostateč-
ný přístup, což platí třeba pro seniory 
u  internetových anket, nemají potře-
bu se účastnit, nemají důvěru nebo 
se o  konání ankety ani nedovědí. Na 
druhou stranu zajistit pár desítek nebo 
stovek hlasů v anketě pro „moje téma“ 

není velký problém. Kdo zkontroluje 
a  prokáže, že v  anketě hlasuje každý 
pouze jednou, že nehlasují děti, obča-
né bydlící jinde, že neodevzdávají hlasy 
respondenti takzvaně koupení? Anketa 
může posloužit jako „šidítko“ pro veřej-
nost, nicméně pro závazné rozhodová-
ní je prokazatelně nedostatečná a mů-
že způsobit i finanční ztráty.
 Výzkum veřejného mínění dokáže, 
na rozdíl právě od ankety, takovou 
spolehlivou odpověď zabezpečit. So-
ciologická studie dokáže přinést vý-
sledek, který je skutečně měřitelný, 
reprezentativní, objektivní, a tudíž „ne-
průstřelný“. 

Jakou zkušenost má MindBridge 
Consulting s  podobnou obecní pro-
blematikou?
Obdobné studie naše agentura dělá 
pro mnoho měst a  městských částí 
po celém Česku, a to už řadu let. Kon-
krétně ale u tohoto typu studie, která 
byla realizována v  MČ Praha 21, jsou 
výzkumné a statistické zkušenosti pod-
statnější. Především proto, že témata, 
z  nichž je tvořen žebříček problémů 
obce, jsme neformulovali my jako 

agentura, ale občané na veřejném fó-
ru.

Na základě jakého klíče byli vybrá-
ni respondenti tak, aby „zapadli“ 
do věkových, genderových a vzděla-
nostních kategorií?
Náš vzorek je zmenšeninou Prahy 21 
respektive Újezda. Struktura našeho 
vzorku je totožná se strukturou zdej-
šího obyvatelstva co do pohlaví, věku, 
vzdělání a  konkrétní lokality. Výzkum 
prováděli naši tazatelé – částečně oslo-
vováním lidí na ulici, částečně dotazo-
váním přímo v bytech a domech. Žád-
né seznamy osob, které máme oslovit, 
nepoužíváme.  

Byl výzkum pro Prahu 21 v  něčem 
ojedinělý?
Nebyl zásadně odlišný od jiných ob-
dobných studií. I  zde výzkum potvrdil 
jednu věc. Na jednáních nebo i v peti-
cích a také v anketě bývá někdy nená-
padně, někdy hlasitě, někdy až agre-
sivně prosazováno téma, které vypadá 
jako priorita. Pak se ale ukáže, že nemá 
v obci jako celku dostatečnou podporu 
a prioritou obce ve skutečnosti není. 

Život na výpadovce

Naše studie není žádné šidítkoZkoumali jsme takový Újezd 
v  malém, říká o  sestavení 
žebříčku problémů v obci To-
máš Kravka, výkonný ředitel 
MindBridge Consulting



11
DrMAX_519-SESTAJOVICE_inzerce_183x132_B_FINAL.indd   1 19.7.2017   17:40:13

INZERCE

formovali v letním dvojčísle ÚZ. Odsou-
vání termínu stavby ale není tím hlav-
ním. Újezd a Koloděje společně bojují 
za zachování mimoúrovňové křižovat-
ky v  Květnici, jejíž zrušení nejnovější 
posudek projektanta stavby, firmy PU-
DIS, favorizuje.
 Druhým velkým dopravním téma-
tem je kontrola průjezdnosti kamionů 

spolu se zřízením odstavné plochy. 
Pokud chce totiž policie nákladní vozy 
porušující zákaz vjezdu pokutovat, má 
k  tomu jediné místo, kde lze kamion 
bezpečně zastavit – obratiště autobusů 
na Rohožníku. Jenže i tam je v době do-
pravní špičky třeba nechat volné místo 
na několik autobusů. Problém se zatím 
ukazuje jako neřešitelný – podél hlavní 

silnice ani ulicích, které do ní ústí, volné 
plochy nejsou. 
 S  dopravou souvisí také otázka ře-
šení parkování aut u  nádraží. Ve hře 
je několik různých konceptů, včetně 
vybudování P+R podél nástupiště ve 
směru do Kolína. Ani toto řešení ale 
nemusí být pro obyvatele naší měst-
ské části nakonec přínosem – Újezd 
se totiž potýká s  nárůstem aut „přes-
polních“, pro něž je jízda na klánovické 
nádraží logickou volbou.
 Největším překvapením studie je 
zřejmě druhé místo. Čtvrtina dotá-
zaných Újezďáků si myslí, že by obci 
slušelo koupaliště. Ve věkové skupině 
18-24 let je to dokonce problém nejpal-
čivější. Obecní plovárna kdysi stávala 
na Újezdském rybníku, zanikla ale krát-
ce po konci druhé světové války.
 Touha po koupališti by alespoň 
zčásti mohla být naplněna napřesrok. 
V  sousedních Úvalech se chystají ote-
vřít zrekonstruované koupaliště, které 
by mělo být napojené i na novou cyk-
lostezku. Cestu si sem jistě najde – tak 
jako na starou plovárnu – i mnoho Úje-
zďáků. Blahoslav Hruška



KULTURA

Srpen nám utekl jako voda a já dělám 
poslední přípravy, abych vás opět při-
vítala v kavárně a galerii Zelený Dům. 
Program od září 2017 až do příštího 
roku stojí opravdu za to. Hned 6.9. 
od 18 hod. si udělejte čas a  přijďte 
se podívat na vernisáž výstavy malíře 
Jiřího Chadimy. Jeho díla se vyznačují 
zasněnou atmosférou krajiny kolem 
Vltavy. Oblíbeným tématem je sa-
motná Praha, náplavka, mosty, ply-
noucí řeka. Harmonií svých obrazů 
okouzlil japonské publikum, protože 
se blíží jejich tradičnímu zpodobová-
ní krajiny. Tlumené barvy s výrazněj-
ším akcentem… to jsou obrazy Jiřího 
Chadimy.
 V sobotu 30. 9. od 14 hod. se hoď-
te do gala! Prohledejte skříně, šuplí-
ky a  nebo zapojte vlastní kreativitu. 
V kavárně se sejdou dámy v nejorigi-
nálnějších kloboucích, za které se ne-
musíte stydět ani vedle anglické krá-
lovny a pánové v motýlcích, až každý 
elegantní gentleman zbledne závistí. 
Přijďte posedět s přáteli a trumfnout 
je svými modely.  Nejlepší model bu-
de samozřejmě odměněn.
 V  říjnu vás kromě vernisáže čeká 
i  „Burza toho nejlepšího“, co doma 
leží a nemáte srdce to vyhodit. Urči-
tě tím nemyslím oteplovačky po šesti 
dětech, sbírku pivních tácků ani léty 
nasbírané dárky od vnoučat.  Mám 
na mysli kabelky, které léty nabývají 
na kráse, luxusní, stylové a zajímavé 
kousky oblečení, kvalitní porcelán, 
křišťálové sklo… kousky, které se mo-
hou bez ostudy nabízet v galerii.
 Při dobrém počasí se bude burza 
konat na zahrádce kavárny. Počítat 

ovšem musíme s omezeným prosto-
rem, a  proto si dovoluji vyhradit si 
právo vybrat ty nejstylovější kousky, 
aby se dostalo na co nejvíc zájemců. 
 A teď to nejlepší. Kdo byl na verni-
sáži Zdeňky Holejšovské si určitě pa-
matuje na skvělý hudební doprovod 
Justina Lavashe. Tento skvělý kyta-
rista bude mít v naší galerii koncert 
19.10. Pamatujte prosím na včasnou 
rezervaci.
 Další ze série přednášek o  ran-
ném středověku vás tentokrát za-
vede do kuchyně. Dozvíte se, kde 
a  z  čeho naši předci vařili a  přede-
vším budete mít možnost ochutnat 
jedno z  jídel připravené nefalšova-
ným vikinským válečníkem a kucha-
řem.
 V prosinci připravuji adventní ve-
čírek s prodejní přehlídkou výtvarní-
ků, kteří už v galerii vystavovali a ne-
bo vystavovat budou. Pořiďte letos 
o  trochu originálnější dárek místo 
obvyklých mýdlových sad nebo py-
žam.
 A  nakonec ještě plány na rok 
2018. Hned  po Novém roce se se-
jdeme na vernisáži paní Blanky Boh-
danové. Těšit se můžeme na pana 
Kodeta, pan Jiří Suchý přislíbil vysta-
vovat v květnu. Známých a slavných 
jmen mám v seznamu mnoho, pro-
storu pro psaní málo. Proto nezapo-
mínejte pečlivě sledovat a  pročítat 
každé nové číslo ÚZ. Byla by ško-
da přijít o  cokoli zajímavého, co se 
u  nás v  Zeleném domě bude pořá-
dat. Těším se na vaši návštěvu, ať už 
přijdete kdykoli.

Martina Schiffmannová

Noviny v Zeleném domě

Újezdská akademie

KNIHY PRO DOSPĚLÉ 
  Jan Bauer – Krvavé léto
  Kristina Bauerová -  Zeleni-

nová zahrada po celý rok
  Bruce Cameron – Psí poslání
  Michael Dobbs – Dům z karet
  Dawn Frenchová – Rossia metoda
  Dana Gringelová – Náš nejmladší  

má 4 tlapky
  Dana Hlavatá – Musíš mi věřit
  Miloš Hoznauer – Lodní kufr
  Alena Hrachovcová – Do žížal  

se nekouše!
  Raymond Khoury – Koncová hra
  Jaroslav Kuťák – Josefovská krev
  Charlotte Linková – Podvedená
  Terry Pratchett – Pastýřská koruna
  Ludmila Vaňková – Život na rozhraní 

věků
  Michal Viewegh – Bůh v renaultu

KNIHY PRO DĚTI
  Petra Braunová – Kuba nechce číst
  Jindřich Balík – Tatínku, jeď opatrně
  Daniela Fischerová – Pohádky  

z Větrné Lhoty
  Ute Haderleinová – Příběhy  

o malém medvídkovi
  Jeff Kinney – Deník malého  

poseroutky 1. – 11. díl
  Tomáš Končinský – Překlep a Škraloup
  Zuzana Pospíšilová – Chechtavé 

pohádky
  Ester Stará – Strč prst skrz krk
  Jitka Vítová – Kamarádi z lesa,  

Květuška se vrací

Místní knihovna přeje všem svým 
čtenářům pohodové prožití babího 
léta a dětem příjemný start do nového 
školního roku

Nové knihy
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Petr Mach

Újezdské muzeum srdečně 
zve na výstavu fotografií

Václav Vícovský - Tenerife 
a Gomera

Vernisáž 5. září 2017  
v 18 hod., 

kytara a zpěv Veronika Vícovská

Výstava potrvá do 30. 9. 2017, 
otevřeno každou sobotu 

13 – 17 hod.

Újezdské muzeum, 
v přízemí Polyfunkčního domu

Nový cyklus Újezdské akademie, tentokrát na téma Umělci 
a jejich města, lektorkou bude Dr. Jana Jebavá. Začátky vždy 
v 10 hod. v Polyfunkčním domě (bývalý Level).

PROGRAM:
11. 9. - Praha magická
18. 9. - Paříž: město malířů, básníků a milenců
25. 9. - Řím: věčné město
2. 10. - Benátky: město na lagunách
9. 10. - Florencie: perla renesance
6. 10. – Londýn: město s romantickým patosem
23. 10. - Vídeň: město snů a naposledy
30. 10. - Jeruzalém: svaté město

Přihlášky jsou v podatelně Úřadu MČ Praha 21,  
odevzdejte je, prosím, do 7. 9. 2017.



HISTORIE

V září slaví újezdský Sokol hned 
dvě výročí. První z  nich jsou 
úctyhodné devadesátiny. Dne 
17. září 1927 proběhla mimo-

řádná valná hromada, která dala vznik 
samostatné jednotce sokolů. Česká 
obec sokolská v Újezdě působila od lé-
ta 1926, kdy také na Strahově proběhl 
VIII. Všesokolský slet. Podle tehdejších 
regulí ale místní organizace nemohla 
působit hned, nejprve musela projít 
jakousi zkušební dobou coby pobočka 

existující jednotky. Tou byla v případě 
Újezda ta sousední, běchovická. 
 O  vznik újezdského Sokola se za-
sloužil především historik a  archivář 
dr. Bedřich Jenšovský, který se stal také 
sokolským starostou. Angažmá ve pro-
spěch tělocvičné organizace protknu-
té vlasteneckým duchem se mu stalo 
osudné. V  rámci nacistického zátahu 
na činovníky Sokola byl dr. Jenšovský 
zadržen gestapem a v  lednu 1942 ze-
mřel na úplavici v  koncentračním tá-

boře v Osvětimi (o jeho osudech jsme 
psali v březnovém ÚZ).
 Druhé výročí souvisí s  novodobým 
konstituováním Sokola po roce 1989, 
i když je spíš „papírové“.  Před čtvrt sto-
letím, 18. září 1992, ministerstvo vnitra 
zaregistrovalo Tělovýchovnou jednotu 
Sokol Újezd nad Lesy. 
 Chloubou újezdského Sokola zůstá-
vá areál ve Veletovské ulici, který za 
přispění MČ Praha 21 prošel v posled-
ních letech rekonstrukcí. Jsou tam ne-
jen čtyři kurty, ale i multifunkční hřiště, 
které slouží široké veřejnosti během 
celého roku (malá kopaná, tenis, no-
hejbal, odbíjená, házená). V brzké době 
přibude i posilovna pod širým nebem, 
tzv. street workout. Takže jak by řekl 
Miroslav Tyrš, jeden z otců-zakladatelů 
sokolského hnutí: Tužme se!
 B. Hruška

rok 1717 - (300 let) Bedřich Ond-
řej Klauser (1656 - 1721), vytvořil 
první mapu tehdejšího Újezda, 
kde je zobrazen i kostel sv. Bar-
toloměje se hřbitovem a  farou. 
Klauser, byl právníkem, filoso-
fem, zemským zeměměřičem 
a autorem zemských map a plá-
nů Židovského města pražského.

rok 1912 - (105 let) Na dnešní 
Staroújezdské ulici, vedle tehdej-
ší rolnické usedlosti Josefa Bar-
toše, stojí žulová zvonička, kte-
rá byla postavena v  roce 1912, 
za finančního přispění občanů 
a Okrašlovacího spolku.
 
rok 1927 - (90 let) Na mimořádné 
valné hromadě, byla dne 17. září 
1927 ustavena samostatná jed-
notka Sokola v  Újezdě nad Lesy 
a  prvními činovníky byli zvoleni, 
starostou Dr. Bedřich Jenšovský 
a  jednatelem Jaroslav Jenšov-
ský. V  Újezdě byla založena 29. 
července 1926, pobočka Sokola 
s  mateřskou jednotou v  Běcho-
vicích. Podle tehdejších stanov, 
bylo nutné nejdříve zřídit poboč-

ku některé již dříve ustavené jed-
noty.

rok 1932 - (85 let) Pro lepší spoje-
ní Blatova s železniční zastávkou, 
byla zřízena se souhlasem lich-
tenštejnské správy lesní pěšina, 
1200 m dlouhá. Náklady obce 
činily 3.175 Kč. V  roce 1936, po-
stoupila správa pěšinu do veřej-
ného statku obce. V témže roce, 
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„Sedmičková“ výročí v Újezdě
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Dvojí výročí Sokola

Areál ve Veletovské ulici.

MUZEJNÍ RADA ÚJEZDSKÉHO MUZEA 
SPOLU S ÚMČ PRAHA 21,

 ZVOU  VŠECHNY OBČANY NA VÝSTAVU

Újezd nad Lesy a okolí
na starých pohlednicích a 

fotografiích

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ SE KONÁ
7. října 2017 v 10.00 hod. v muzeu

Výstava potrvá do 15. listopadu 2017 

TIP: Přijďte se podívat na exhi-
bici borců ve street workoutu. 
Ukázka posilování pod širým ne-
bem proběhne 15. 9. od 15 hod. 
v areálu Sokola ve Veletovské ul.



OD ZÁPADU NA VÝCHOD

V  Zalešanské ulici, kousek od 
stanice autobusu Sudějovic-
ká, v nenápadné, ale poměr-
ně rozlehlé a  přitom intimní 

zahradě, se nachází restaurace s ná-
zvem Petra, která poskytuje své služ-
by nejen pro ubytované v penzionu, 
ale i široké veřejnosti.
 Majitelem je pan Jan Hrubej, kte-
rý se do oblasti Újezda nad Lesy do-
stal po vojně v roce 1974 (přiženil se 
z Horních Počernic), takže jej lze po-
važovat za starousedlíka.
 „Já jsem původně pracoval jako 
zvukový a  osvětlovací technik pro 
známé hudebníky a rockové a popo-
vé skupiny a na dlouhou dobu se to 
stalo mojí profesí,“ říká pan Hrubej. 
„Toto období bylo plné aktivit a  ná-
padů, ale také věčného cestování. 
Pohyboval jsem se v  zahraničí v  ho-
telích a  restauracích, a  to mě inspi-
rovalo, když po roce 1989 začalo do 
České republiky cestovat daleko více 
turistů. V té době jsem pracoval v Ho-
landsku, kde jsem se poučil z tamní-
ho pohostinství a  tak jsem v  tomto 
stylu přestavěl garáž na restauraci 
holandského typu. V Praze najednou 
chyběla kapacita pro ubytování, tak 
jsme začali provozovat penzion ve 
volném patře našeho domu a pro po-
třeby penzionu i ostatních návštěvní-
ků jsme začali vařit doma v kuchyni,“ 
vzpomíná majitel a pokračuje: „Dnes 
má restaurace 30 míst a novou kapa-
citou je zastřešená terasa do dvaceti 
míst. Hlavně pro rodiny s dětmi je na 
zahradě k dispozici i dětské hřiště.“ 
 Na jaké myšlence pan Hrubej svůj 
podnik postavil? „Nad filosofií naše-
ho podnikání jsme dlouho nepřemýš-
leli. Začali jsme nabízet ubytování ty-
pu B+B (bed and breakfast) a k tomu 
zároveň teplé večeře. Máme klienty 
turisty, Čechy i cizince, ale i klienty fi-
remní, kteří dostali v Praze práci, ale 
museli by dojíždět. Jsme pár kroků 
od stanice autobusu, a  ten jezdí na 
vlakové nádraží. Hosté bydlí v  klidu 
a tichu na vesnici a mají to půl hodiny 
pohodlné cesty do centra,“ pochvalu-
je si pan Hrubej. 
 K aktivitám penzionu a restaurace 
v širším měřítku majitel říká: „Umíme 
i rauty, oslavy a organizujeme svatby. 
Některé svatební hostiny pořádáme 
i  s  obřadem, neboť dokážeme zajis-
tit obřadníka přímo k nám. Zahrada 
je obrostlá vysokým a hustým živým 
plotem, takže tu vládne nerušená at-
mosféra. Pro novomanžele připravu-

jeme speciální svatební pokoj se sek-
tem, růžemi, svícemi a  podbarvující 
hudbou. V  případě nepřízně počasí 
zajistíme na zahradě speciální stany.“

VLASTNÍ PSTRUZI
Když se ptám na provoz penzionu, 
pan Hrubej vypočítává: „Pokojů má-
me sedm, jedno- až třílůžkové.  Na-
bízíme českou i mezinárodní restau-
raci. Specialita jsou bifteky a  k  nim 
saláty. Na zahradě máme malý bazén 
s živými pstruhy, kde si klienti mohou 
vybrat a my jim pak vybraný kus pod-
běrákem vylovíme a  připravíme na 
jeden z  několika nabízených způso-
bů. To se samozřejmě neobejde bez 
spousty legrace a  focení,“ směje se 
pan Hrubej. „Já nakupuji maso přímo 
na jatkách, ryby a zeleninu v Makro. 
Mám tak záruku kvality a  čerstvosti, 

což je dnes naprostý základ,“ souhla-
sí pan Hrubej se současným kuchař-
ským trendem.
 „Samozřejmě, chodí a  jezdí sem 
za mnou bývalí kolegové a kamarádi. 
Jsou zvědaví, jak se mi daří, jak jsem 
se přeorientoval na obor pohostin-
ství. Také padá řada vtipů. Ale po-
chutnají si. Čerstvé maso nebo ryba 
a  pivo Bernard. Fotografie z  těchto 
setkání jsou v  restauraci na nástěn-
ce.“
 „Jako specialitu třeba pro prochá-
zející turisty, cyklisty nebo řidiče na-
bízíme domácí bezinkovou limonádu 
z bezinek vlastnoručně nasbíraných. 
Lidé si sem chodí i pro stáčenou do 
láhve,“ doplňuje pan Hrubej.
 „Penzion a  restaurace Petra jsou 
uprostřed obce, provozujeme ji 25 let 
pro stálé hosty, ale i pro ty nové, kte-
ré tímto srdečně zveme, “ dokončuje 
svou zpověď pozváním majitel, pan 
Jan Hrubej.

Pavel Moudrý,
člen redakční rady

14

Penzion a restaurace Petra
Zalešanská 679 

www.petra-penzion.cz
tel. 281 971 555,  

602 610 200 (penzion),  
602 386 751 (restaurace)
info@petra-penzion.cz

Parkování: ano
Otevírací doba:  

Po– So 17- 23 hod.

Ze zvukaře restauratérem



INZERCE

FITNESS CLUB

UJEZD
www.fitnessclubujezd.cz

Zavedený autoservis 
v Praze-Běchovicích hledá ASISTENTKU

Náplň práce: Objednávky materiálu,vedení pokladní 
knihy, fakturace, komunikace s klienty

Požadujeme: Základy práce s počítačem: Word, Excel, 
aktivní přístup, spolehlivost

Nabízíme: Dobré finanční ohodnocení, pružnou 
pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku 

Více info na www.autowolf.cz, tel.: 608 330 050
Váš životopis zašlete na autowolf@seznam.cz
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

 

  Jazykové kurzy 
  pro každého  
   
 

    
 
  Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice: 
   11., 13., 18., 20., 26. 9. 2017 vždy 17-19h 
 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,  
  FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, 
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 
 
 

 
 

     tel.: 733 392 675    www.deltaschool.cz 
     DELTASCHOOL@LTITEK.COM 

Nově otevřené KADEŘNICTVÍ 
v Újezdě nad Lesy, Kynická 1285 

(vchod z ul. Vlkanovská)
kontakt: 733 131 316

VOLEJTE MAKLÉŘE
Martina Kozová

777 263 316, www.kozova.eu

Prodej krásného domu 5+1 se zavedenou 
vzrostlou zahradou v Újezdě nad Lesy!
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Zkušená lektorka nabízí výuku 
angličtiny a ruštiny pro Čechy i cizince. 

wellness.lea@centrum.cz 
tel. 721 041 330.
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Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – Ne 14,00 – 18,00 

 

 

 

 
 

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat 

na 
Vernisáž 

 Jiřího Chadimy 
Obrazy 

 
Dne 06.09.2017 od 18,00 hod. 

Podrobné informace 

• VÝTVARNĚ KREATIVNÍ RECY KROUŽEK 

• KOUZELNÝ VOSK 

• BARVÍNEK EM 

Školní rok  

2017/2018 

TVOŘÍLEK EM HLEDÁ NOVÉ KAMARÁDY(KY)  

Email: tvorilek@gmail.com 

Originální tvoření 

www.tanecni-ujezd.cz
OC Blatov, Oplanská 2614, Újezd nad Lesy, tel.: +420 605 284 171

• taneční kurzy pro dospělé a mládež – začátečníci až pokročilí
• zaměřeno na ženy - zumba, pilates, body forming, kondiční

p-class, portdebras, bodytoning, interval trénink a další
• street dance, MTV style, roztleskávačky, taneční průprava
• taneční přípravka a klub závodního tancování standard/latina
• kurzy pro všechny věkové kategorie od 3 let
• angličtina

…zápis na kurzy 
od září 2017

9 let s Vámi v Újezdě
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LISTÁRNA

Listárna
KYNOLOGOVÉ 
OPĚT V OFSAJDU
„Věřím pouze průzkumům, které si 
zfalšuji sám,“ prohlásil kdysi sir W. 
Churchill. V červnovém ÚZ jsem vyjád-
řil obavu, aby vítězný požadavek obča-
nů na zachování Kynologického cvičiš-
tě, vzešlý z Veřejného fóra, neodsunul 
našimi radními dodatečně objednaný 
„nezávislý průzkum“ až na samé dno. 
Stalo se. Nebylo to sice úplné dno, ale 
pěkné 11. místo ze šestnácti.
 Tento „nezávislý průzkum“ jde ov-
šem proti smyslu celého Veřejného 
fóra. Na něj se totiž dostaví občané, 
kteří mají zájem o dění v Újezdě, udě-
lají si čas a  nebojí se veřejně vyjádřit. 

To ale vadí našim radním, kterým je na-
víc nesouhlasný názor občanů s  jejich 
konáním nepříjemný. Zejména rad-
nímu Jeníčkovi, který celé to křižácké 
tažení proti kynologické organizaci ve 
skutečnosti vede. Naproti tomu velmi 
pochybný „nezávislý průzkum“ prová-
děný anonymně, aniž by bylo zřejmé, 
kteří občané a  podle jakého klíče byli 
osloveni, to je přesně to, co naši radní 
potřebují. A když se ještě tazatelé na-
směrují na „správné“ lidi, mohou zpoví-
dat třeba manželku pana Jeníčka, nebo 
Roušara a dalších radních.
 Tím ale získají tazatelé, resp. naši 
radní hezkou řádku negativních hlasů 
vůči kynologům, což je přesně to, co 

potřebují. Zaštítit se proti veřejně vy-
slovenému názoru občanů „nezávislým 
průzkumem“. A bude-li někdo namítat, 
že vítězný požadavek z Veřejného fóra 
zněl „Zachovat ZKO na kynologickém 
cvičišti“, vytáhnou výsledky „nezávislé-
ho průzkumu“ a je to.
 Odkaz sira Churchilla je v  Újezdě 
stále velmi živý.

J. Lameš

Poznámka šéfredaktora ÚZ – Uvedený 
průzkum v žádném případě pochybný ne-
ní a tazatelé na žádné konkrétní respon-
denty nasměrováni nebyli. O  tom, jak 
průzkum vznikal a  jakou má vypovídací 
hodnotu, si můžete přečíst na str. 10.

Dne 29. září 2017 se dostává pan Karel Šimek k významné-
mu místu v knize života, už k 80. listu. Tento den je příleži-
tost Ti přát … Náš báječný táto a dědečku, hodně slunečního 
světla a laskavého tepla. Ať si ještě dlouho ve zdraví můžeš 
dopřávat všech radostí, které Ti přináší podzim života, pro-
tože jsi stále mužem mnoha zájmů a profesí. 
    Ať můžeš i nadále brouzdat ranní rosou po zahradě a když 
léto přestane rozpalovat chodníky, spěchat do lesů, které 
tak krásně šeptají a  voní. Ať všechno dobré, co rozdáváš, 
vrátí se Ti nastokrát. Dobrá nálada ať Ti neschází a humor se 

Ti neztratí. Jsi výjimečný člověk, který rozdává radost po celý svůj život. Máme Tě 
moc rádi! Řada gratulantů opět není malinká. Vše srdečně Ti přejí Jája, Kája, Ája, 
Klárka, Ludvík, Aninka, Snížek, Tobík a malá Elinka.

VAROVÁNÍ 
PŘED ŘEMESLNÍKEM

V ÚZ inzeruje řemeslník, který nabízí různé práce, i jako 
hodinový manžel - kontakt v inzerci uvádí tel. číslo 604 
690 317. Tohoto řemeslníka jsem si na základě inzerá-

tu objednala na likvidaci staré dřevěné pergoly, opravu dře-
věného podbití pod střechou a smontování nové hliníkové 
pergoly, kterou už jsem měla zakoupenou. Moje zkušenost 
s ním - zamrzl někde v  totalitním období, vůči zákazníkovi 
je drzý a svou práci odvádí fušersky. Nedrží slovo (ani jeden 
den nedorazil v domluvenou ranní hodinu, ale po mých te-
lefonických urgencích až okolo poledne), vyžadoval vaření 
jídla (poroučel si stylem „pani, k  obědu bych chtěl polívku 
a svíčkovou“), v okolí prací rozšlapal a polámal rostliny, ne-
chal po sobě špínu a nepořádek. Navíc práci odvedl hrubě 

nedbale. Při montáži nové pergoly vynechal několik šroubků 
a do dlažby pro upevnění pergoly vyvrtal dvě díry málo hlu-
boké pro danou velikost hmoždinek - vyřešil to tím, že půlky 
vyčnívajících hmoždinek uřezal a šrouby zašrouboval tak, že 
jich polovina trčí ven. To ale zamaskoval listy, takže jsem na 
to přišla až následující den - tedy až po zaplacení. Zůstalo pár 
drobnějších dokončovacích prací jako např. začištění děr ve 
zdi po původní pergole, které přislíbil dodělat hned další den 
ráno, ale opět na smluvenou hodinu nedorazil. Na mou tel. 
urgenci odpověděl, že nepřijede. Při tomto tel. hovoru jsem 
ho také upozornila na zjištěné nedostatky se šrouby - na to 
řekl, že to předělávat nebude. 
 Pokud potřebujete práci podobného druhu a  zaujal by 
vás jeho inzerát v ÚZ  - nedoporučuji.

M. Čechurová

POHODA NA JADRANU
Chtěla bych poděkovat paní Ireně Krajzingrové za zorganizování báječ-
né dovolené, kterou jsem po celoroční práci ve zdravotnictví akutně po-
třebovala. Musím vyzdvihnout především její výběr lokality i termínu.
 Byla jsem u  Jadranu několikrát, ale Biograd na Moru mě opravdu 
překvapil svou atmosférou. Moře čisté a teplé, přijatelné množství lidí 
na pláži, ubytování odpovídající ceně (k moři jen v plavkách), jídlo dobré 
a v dostatečném množství.
 Ocenila jsem i pohodovou partu lidí, která se sešla v naší vile. Všichni 
si pobyt užívali a doufám, že se příští rok zase u moře a dobrého dal-
matského červeného vínka všichni potkáme.

Zuzana Krejčová
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Oznamujeme všem přátelům a známým, že 
dne 23. 7. 2017 zemřel po těžké nemoci ve 
věku 79 let pan Miroslav Theer ze Sibřiny.
Vzpomínají manželka Milena, děti Milena 
a Miroslav a vnuci Michal, Daniel a Filip

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 30. 7. 
2017 zemřel ve věku 85 let pan ing. Jiří Formá-

nek. Jménem rodiny Martina s maminkou.

AD DOPRAVNÍ KOMISE

Zastupitel M. Hartman upozornil 
redakci na dvě zavádějící infor-
mace v příspěvku Podporuje 

dopravní komise jen automobily?, 
který byl uveřejněn v ÚZ č.7-8/2017. 
První se týká neúplné definice moto-
rových vozidel, druhý pak faktu, že 
členové dopravní komise nejsou vo-
leni, ale jmenováni. Plné znění jeho 
reakce najdete ve webové verzi ÚZ, 
ke stažení na www.praha21.cz.

B. Hruška
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Vážení spoluobčané.
K první otázce  - jako člen opozice, stejně jako občané, 
neprosadím vůbec nic. Nástupem staronové koalice 
k moci došlo opět k tvrdému negování opozice. V úvahu 
jsou brány pouze koaliční názory, na veřejnost a opozici 
není brán zřetel. Pokud ano, jde o názor podporující koa-
lici. Když se liší, tak ho příslušná nezávislá agentura upra-
ví. Většina koaličníků se nedávno přistěhovala a snaží se 
ztvárnit svojí představu žití zde. Bez ohledu na realitu, 
na historii. Jeden má vlastní představu flory, tak zaujat 
lesoparkem nahrazuje stromy v lese odpadkovými pytli 
a  rychle trouchnivějícími lavičkami, další má problémy 
s faunou, tak mu vadí koně, psi, ryby a podobně. I já jsem 
se roku 1972 přistěhovala. A musela jsem se přizpůsobit. 

Přiznám se, že nesnáším zeleninové zahrádky. Mám ji. 
Co upustím, vyroste (aktuálně „cuketa 100x jinak“). A ač 
jsem v zastupitelstvu od sametové revoluce, nikdy jsem 
se nesnažila zrušit zahrádkáře. 
 Plány: ráda bych, aby se  vrátila doba, kdy zastupi-
tele zajímaly potřeby městské části, aby slovo otevřený 
neznamenalo zamknutý na sedm západů se ztraceným 
klíčem, aby občané, kteří  hovoří o  svých problémech, 
nebyli umlčováni s  odkazem na vyčerpání času či fre-
kvence, aby se úřad vrátil k   řešení problému občanů 
a přestal vyplňovat stohy nesmyslných hlášení a formu-
lářů, aby peníze  nebyly vyhazovány na studie pro studie 
A aby bylo zachováno to, co funguje. Upřesňovat raději 
nebudu. Překážka: koalice.

Doufám, že poslední rok mandátu zastupitele bude 
konstruktivní a že se na jednání zastupitelstva dokáže-
me shodnout na projektu rekonstrukce budovy Ideal 
Luxu v  moderní polikliniku. Tento záměr považuji za 
stěžejní pro občany Újezda nad Lesy.
 Také dále jako dosud budu pracovat v Komisi vzdělá-
vání a výchovy. Vzhledem k počtu mladých rodin a dě-

tí v  naší MČ se oblast školství dotýká téměř každého 
z  nás. Byla bych velmi ráda, kdyby se podařilo zlepšit 
komunikaci a  zejména posílit vzájemnou důvěru mezi 
zástupci školy, zřizovatelem a rodiči.
 Osobně mám obavy, že bude spolupráce mezi zastu-
piteli napříč politickým spektrem negativně ovlivněna 
předvolební kampaní. Přeji vám příjemné babí léto.

Pan šéfredaktor položil zastupitelům podivnou otázku. 
Přece sám dobře ví, že prosadit nějaký plán z opozice 
je pod současným politickým vedením radnice de facto 
nemožné. Maximálně se občas podaří prosadit nějaký 
ojedinělý bod, nikoliv plán.
 Položení otázky je ale v souladu s pravidly pro vydá-
vání ÚZ a je-li položena všem zastupitelům, jsou tím sou-
časně zbaveni možnosti psát ve svém sloupku, co chtějí. 
Aha… Takže rád bych třeba prosadil odstranění tohoto 
kryptocenzorského reliktu zavlečeného do pravidel pa-
nem Roušarem v době jeho starostování. Nevolený šéf-
redaktor přece nemůže určovat zvoleným zastupitelům 
vzešlým z  veřejné volební soutěže, co mají psát. To je 
nedemokratické!
 Rád bych, aby i ZŠ vydávala necenzurovaný časopis. 
Ale jestliže důvodem nezveřejnění „pozastavené“ ver-

ze 3. čísla bylo to, že zveřejnění požadoval zastupitel 
Duchek (viz pí uč. Jančová v minulém ÚZ), tak ve škole 
panují opravdu pokřivené poměry. A  ty žádná evoluce 
neodstraní, jedině výměna...
 Rád bych prosadil, aby pí Čechová vzhledem k absen-
ci vzdělání neměla v gesci školství, aby pan Slezák ne-
zneužíval procedurální návrhy na zastupitelstvu k parti-
kulárním zájmům, aby se pan Hartman a jeho povedená 
parta nesnažil „násilně“ ovládnout kontrolní výbor za-
stupitelstva a všichni zastupitelé aby měli možnost zís-
kat co nejvíce informací v  kauze výpovědi kynologům 
z cvičiště i o „nezištných“ zájmech radního Jeníčka v této 
kauze.
 A co mi v prosazování brání? Většinou neochota sou-
časné koalice preferovat zájmy občanů nad osobními 
zájmy.

MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)

MUDr. Barbora Diepoltová (Nezávislý kandidát) 

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

Letní měsíce jsou dobou školních prázdnin a dovolených, a tím pádem chudé  
na aktuální témata. Újezdský zpravodaj proto oslovil všech 17 zastupitelek a zastupitelů 

MČ Praha 21 se dvěma otázkami. Zněly takto:
Zanedlouho započne poslední rok vašeho řádného mandátu. 

Jaké plány byste rád ještě prosadil/a a co vidíte jako největší překážku v jejich realizaci?
Reakce těch zastupitelek a zastupitelů, kteří zaslali odpověď, jsou uvedeny jako vždy 

v abecedním pořadí podle příjmení autora.
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V souvislosti s obchvatem bych se chtěl podílet na ma-
ximálním využití příležitosti při minimalizaci negativ pro 
naši městskou část. Byl jsem překvapen, že na první 
jednání s ministrem a primátorkou přišli jen zastupitelé 
Otevřeného Újezda. Kdy půjde opět čerpat z miliard na 
kompenzační opatření stavby, která tu bude, ať už je vyu-
žijeme či nikoli? // Rád bych přispěl k dotažení vlakového 
nádraží, aby vypadalo alespoň jako na straně Klánovic: 
okrasná zeleň, upravené plochy, obecní informační sys-
tém, stojany na kola. // V  Hodkovské slibovala radnice 
(ANO) podporu cyklistiky (výslovně potvrzeno vedoucím 
odboru majetku a investic). Stav je dnes takový, že ulicí 
sice vede v pražské cyklomapě doporučená trasa, v pra-
xi ale znemožňují na několika místech průjezd dopravní 

značky. Podobně chaoticky to vypadá v mnoha oblastech 
činnosti MČ. To by se mělo změnit především. Smutné 
jsou „moderní“ výtoky kanalizace do lesa. Potíže má i po-
třebný přechod pro chodce z Plhovské k Penny.
 Hlavní překážkou je dlouhodobé podceňování pláno-
vání a systematičnosti v řadě oblastí fungování MČ. Voliči 
se bohužel nezajímající o detaily. Ani nesledují konstruk-
tivní práci zastupitelů. Volí většinové celostátní trendy 
nebo nevolí vůbec. Zastupitelstvo pak nemá potřebné 
složení k  prosazení užitečných a  dobře promyšlených 
změn. V nových vítězných stranách se objevují recyklo-
vané vlivové skupiny, které pod měnícími se značkami 
bojují o totéž: zachování moci a minimálních změn v MČ, 
která z jejich pohledu funguje desítky let v dobrém.

Věcí, které bychom do konce volebního období chtěli 
stihnout, je velká řada, zmíním pouze některé z nich. Na 
začátku příštího roku by se měla začít budovat cyklostez-
ka do Koloděj, navazující na ulici Oplanská. Návazně na 
plánovanou cyklostezku by ještě letos měla být zahájena 
oprava komunikace Oplanská včetně chodníku, což by 
mělo přispět k větší bezpečnosti i plynulosti dopravy v té-
to části Újezda. 
 V areálu Masarykovy ZŠ v Polesné ulici by měly vznik-
nout kryté stojany pro kola a  snad se podaří realizace 
úpravy ulice Staroklánovická při výjezdu z ulice Čentická, 
kde by měl vzniknout bezpečnostní ostrůvek, druhý pře-
chod pro chodce...
 V  oblasti územního rozvoje velmi aktivně spolupra-

cujeme s  Magistrátem hl. m. Prahy na přípravě projek-
tu, který by měl ozelenit jižní část Újezda v oblasti kolem 
plánované silniční přeložky I/12. Prosazujeme, aby se 
kolem této dopravní stavby vysadil les a propojil se pod 
sídlištěm s Klánovickým lesem. Je to obrovský projekt na 
řadu let, protože magistrát bude muset vykoupit velkou 
řadu pozemků. Ještě letos by měla být dokončena studie, 
která by následně měla být předložena ke schválení radě 
a zastupitelstvu magistrátu. V rámci lesního porostu by 
mohl v  jižní části Újezda vzniknout i  sportovní areál, síť 
cyklostezek a inline okruh. Myšlenku založení lesa na jižní 
části Újezda osobně považuji z dlouhodobého hlediska za 
klíčový projekt. Přeložku Újezd potřebuje a les kromě své 
rekreační funkce pomůže odstínit její negativní vliv.

Je to těžká otázka pro opozičního zastupitele, čímž 
vlastně odpovím nejprve na její poslední část. Nej-
větší překážkou v prosazení čehokoliv je pro mne být 
v Újezdě v opozici. Pokud bude následující rok mého 
mandátu mým posledním, pak by mne velmi potěšilo, 
kdyby se v Újezdě podařilo posunout politickou kultu-
ru a alespoň nastartovat spolupráci koalice s opozicí. 
V  tu chvíli by se rázem posunul celý Újezd tam, kde 
jsou okolní městské části a obce. 
 Bohužel si po prožitých zkušenostech myslím, že to 
není v Újezdě v současném složení zastupitelstva mož-
né, ale zkoušet stále dokola to musíme. Chtěla bych 
také dokončit svou práci v  komisi územního rozvoje 
a komisi pro vzdělávání. V posledním roce se nám po-
vedlo uhlídat několik věcí, které nebyly pro újezdské 
občany příliš prospěšné a výhodné a společně s ob-
čany prosadit jiná řešení a to nás velmi potěšilo. No, 
a pokud se příští rok rozhodnu, že zkusím svůj mandát 
v zastupitelstvu obhájit, pak se samozřejmě naše i mé 
konkrétní plány dozvědí občané v  předvolebním ob-
dobí. Plánů by bylo dost a zkušeností již taky, jen najít 
ty správné partnery se stejným elánem k  jejich pro-

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami

Přijímáme nové pacienty
Endokrinologie - Diabetologie

Praha – Klánovice, Axmanova 131

Endo: 734 130 778

Dia: 604 887 365

www.dia-endopraha9.cz

www.diabetologiepraha9.cz

INZERCE

sazení. Prozatím tedy hlavním plánem na příští rok je 
zůstat „hlídacím psem“ újezdských občanů a nepolevit.
 Dětem i  jejich rodičům přeji úspěšný začátek školy 
a krásné babí léto.



V  minulé listárně (ÚZ 7-8/2017) reagoval „nešťastným a  možná až hloupým 
způsobem“ pan Brouček na můj sloupek zastupitele prosazující přechod pro 
chodce z Plhovské k Penny a označující upřednostňování autobusů a aut pod-
porou „cestování motorovými vozidly“. „Jakou souvislost mají zastávky s jízdou 
vozidel?“ napadá mne pan Brouček. No jednoduchou, pane Broučku, není snad 
autobus motorové vozidlo? Je s podivem, že to člen dopravní komise neví.
 Jistě je lepší autobus než auto, pokud to jde.  Ne však na úkor pěších a kol. 
Vybudovat v´místě, kde se dnes masivně přechází, místo přechodu zastávky, 
mě neuspokojuje.
 Prý dehonestuji práci „řádně zvolených členů komise“, což je opět zavádě-
jící tvrzení. Členové nejsou voleni, ale jmenováni Radou MČ. Její zájmy repre-
zentují. Opravdu řádně zvolený zástupce veřejnosti je zastupitel. Komise by 
měla zastupitelům v klidu naslouchat. Nikoli dehonestovat jejich práci výpady. 
Nechtěl jsem to říkat, ale většina občanů, se kterými jsem se jako zastupitel 
setkal, krom nezbytnosti přechodu, má za to, že nové zastávky v takové blíz-
kosti Rápošovské jsou zbytečná investice. A budou jen prodlužovat jízdu MHD.  
Osobně jsem pro integrované řešení, ale dobře promyšlené a v širších souvis-
lostech. V případě „buď a nebo“ preferuji stejně jako občané přechod.
 Škoda, že v závěru pan Brouček neuvedl žádné konkrétní příklady, jak do-
pravní komise pomáhá rozvoji neautomobilové dopravy, abychom obstáli ve 
srovnání s ostatními MČ.  Rád se potěším dobrými zprávami.

M. Hartman

JE AUTOBUS MOTOROVÉ VOZIDLO?



Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

7. října -  Církvická x Ochozská 
Holšická x Sudějovická

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje Odbor životního prostředí (OŽPD) Úřadu MČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

9. září -  Rohožnická (u prodejny Albert) 
Starokolínská (park na Blatově)

23. září -  Toušická (u spořitelny) 
Dědická x Ranská

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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ulice Toušická – u spořitelny
ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňo-
vány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není 
možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvo-
du výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat 
a až poté do něj odložit odpad. 
 Martin Švejnoha, OŽPD

O nedělích ve dnech 15. října, 12. listopadu a 26. listopadu 2017 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod velkoobje-
mové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká  1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická  1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická  1730 - 1750

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská  1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská  1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A
středa 6. září

Martin Švejnoha, OŽPD

SBĚRNÝ DVŮR Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, televize, rádia, 
sporáky, počítače, videa atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, 
stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³ zdarma), papír, sklo, plasty a ne-
bezpečný odpad včetně sběru lednic. 
Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus

Limit přijatého odpadu je pouze u stavební suti, kdy množství nad 1m³/osobu/měsíc 
můžete stále odevzdat, ale bude zpoplatněno. U všech ostatních odpadů může fyzická 
nepodnikající osoba odevzdávat odpad v jakémkoliv množství zadarmo. OŽPD

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

Vybírání kontejnerů 
je přestupek
Odpad, který je odložený do kon-
tejnerů na tříděný odpad se stává 
vlastnictvím svozové společnosti. 
Upozorňujeme, že vybírání odpadu 
z kontejnerů na stanovišti tříděné-
ho odpadu je majetkovým přeči-
nem, za který hrozí pokuta do výše 
1000 Kč. 
 Martin Švejnoha, OŽPD

Napojení na dešťovou kanalizaci
Upozorňujeme majitele nemovitostí, které přiléhají k ulici Novolhotská a nižší Sta-
rokolínská, že dne 2. 8. 2017 byl vydán kolaudační souhlas na dešťovou kanalizaci 
v úseku ulice Novolhotská – nižší Starokolínská po propustek pod ulicí Nadějov-
ská směrem k Běchovickému potoku (v celkové délce 324,99 m a otevřený příkop 
v délce 119 m). Pokud budou chtít dešťové svody ze svých nemovitostí napojit 
do této dešťové kanalizace mohou se obrátit na ÚMČ Praha 21 Odbor životní-
ho prostředí a dopravy – vodoprávní úřad (kancelář č. 7 v 1. patře), kde je k dis-
pozici projektová dokumentace skutečného provedení této dešťové kanalizace. 
S podrobnostmi, které se týkají udělení územního souhlasu na dešťovou přípojku 
k nemovitosti se obracejte na Odbor stavební úřad ÚMČ Praha 21.
  Jana Gurovičová, OŽPD



21

plast vývoz sklo vývoz papír vývoz tetrapak vývoz kovy vývoz
počet počet počet počet počet

1  Staroújezdská xDruhanická 2 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x týdně - -
2 Holšická x Sulovická 2 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
3 Zálešanská x Lomecká 2 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
4 Žárovická 1 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
5 Oplanská proti čp. 1443 x Domanovická 2 3x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
6 Ochozská proti č.p. 478 x Církvická 2 4x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
7 Pilovská vedle čp. 1731 3 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x za 2 týdny 1 1x za 6 týdnů
8 Hulická čp. 508 3 3x týdně 1 1x měsíčně 3 3x týdně 1 1x za 2 týdny 1 1x za 6 týdnů
9 Toušická vedle č.p. 200 2 4x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -

10  Žehušická x Machovická 2 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
11 Žíšovská 1627 1 4x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
12 Žíšovská 1628 2 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x týdně - -
13 Živonínská 1629 1 4x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
14 Žlebská u čp. 1623 1 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x za 2 týdny 1 1x za 6 týdnů
15 Zbýšovská x Lišická 1 4x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
16 Velebného 2 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
17 Lstibořská 1 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
18 Hořejšího x Šlitrova 2 3x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x týdně - -
19 Kojická x Všeňská 1 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
20 Hrádková x Sudějovická 1 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
21 Valdovská vedle č. 340 x Hulická 2 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x za 2 týdny 1 1x za 6 týdnů
22 Malešovská 1651 2 3x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
23 Polesná x Čenovická 1 4x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
24 Dobrovická č. 524 2 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
25  Nadějovská x Bělušická 1 4x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
26 Staroklánovická před hájov. 1 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
27 Velimská u lesa x Hodkovská 1 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně 1 1x za 6 týdnů
28 Chabeřická x Týnecká 2 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x týdně - -
29 Nadějovská č. 1181 2 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x za 2 týdny - -
30 DomanovickáxStaroújezdská 1 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x týdně - -
31 Žehušická č. 1643 1 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
32 Druhanická x Rozhovická 1 3x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
33 Čentická x Polešovická 1 4x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
34 Račiněveská 131 1 4x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x týdně - -
35 Luníkovská 1 2x týdně 1 1x měsíčně 1 3x týdně 1 1x týdně - -
36 Borovská x Nahořanská 1 3x týdně 1 1x měsíčně 2 3x týdně 1 1x týdně - -

Kontejnery na tříděný odpad
Umístění#

Kontroly kotlů stále platí
Ústavní soud v červenci letošního roku zamítl návrh 
skupiny poslanců na zrušení ustanovení zákona na 
ochranu ovzduší, které umožňuje za určitých pod-
mínek kontrolu zdroje spalování přímo v  domác-
nostech. Nadále tak platí, že pokud spalujete coko-
liv, co není výrobcem zdroje označeno jako vhodné 
palivo a znečišťujete tak ovzduší v okolí, můžete být 
po opakovaném upozornění navštíveni kontrolou 
úřední osoby. Pozor, oprávněná úřední kontro-
la v  domácnosti je jen taková, kdy jste již byli 
opakovaně písemně upozorněni na problém se 
spalováním ve vašem zdroji, o návštěvě kontroly 
jste byli předem informováni a oprávněná úřed-
ní osoba se vám prokáže orazítkovaným průka-
zem. OŽPD

Opustíš-li mne, zahynu
Začíná to nevinně – jedním koťátkem pod stromečkem či křeč-
kem za vysvědčení, ale než se rok s  rokem sejde, čeká kočka 
už druhý vrh koťat a  invaze křečků vytlačuje rodinu z bytu. Ale 
pozor!! Rozhodně nevítané přírůstky neodkládejte v  krabicích 
nebo nevypouštějte do přírody - dopouštíte se tak především 
opuštění zvířete, což je posuzováno a trestáno jako týrání! Dále 
pak můžete tímto konáním porušit např. zákony č. 166/1999Sb. 
o  veterinární péči, zákon č. 258/2000 o  zdraví lidu či zákon č. 
114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny šířením nepůvodního 
druhu (např. u hlodavců).
 Předejít této situaci můžete včas pečlivým výběrem jednotliv-
ců či zákrokem regulujícím porodnost. Pokud již dojde k neplá-
novaným přírůstkům, najděte jim raději nový domov např. přes 
facebook či na stránkách sdružujících chovatele příslušného dru-
hu. Jen málokteré z opuštěných zvířat přežije. OŽPD

V reakci na časté dotazy ohledně vývozu tříděného odpadu jsme vytvořili tabulku s vývozy a počty kontejnerů.
Jak se vyváží tříděný odpad



...ani kapku nazmar!

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných 
a bytových domů na využití srážkové a odpadní 
vody v domácnosti i na zahradě. 

www.dotacedestovka.cz

800 260 500

info@sfzp.cz

Zeptejte se,
pomůžeme vám!

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

Požádejte o dotaci
elektronicky na webových 
stránkách programu 
od 7. září 2017

Kromě podrobných informací, které jsou 
k dispozici na webových stránkách, můžete 
využít také bezplatnou telefonní linku. 
Ve všech krajských městech máte navíc 
možnost využít osobních konzultací 
na krajských pracovištích Státního fondu 
životního prostředí ČR.

* maximálně však 50 % z celkových způsobilých 
výdajů; celkové způsobilé výdaje = výdaje přímo 
spojené s realizací podporovaných opatření

Jak získat dotaci 
v šesti krocích
 seznamte se s podmínkami programu,
  nechte si od dodavatele nebo autorizovaného 
projektanta zpracovat jednoduchý projekt,

  podejte elektronickou žádost – z pohodlí 
domova a bez front,

  doručte na kterékoli krajské pracoviště SFŽP ČR 
žádost a povinné přílohy v listinné podobě,

  doložte dokončení realizace systému,
 podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci.

Výhody programu
 rychlá administrace,
 možnost opravy žádosti v případě zjištění 
nedostatků,

 doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace 
žádosti.

Akumulace srážkové 
vody pro zálivku zahrady 

dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

pro stávající domy v lokalitách zasažených 
akutním nedostatkem vody

Akumulace srážkové 
vody pro splachování WC 
a zálivku zahrady 

Využití přečištěné 
odpadní vody s možným 
využitím srážkové vody 

dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím 
srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace 
s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže 
+ 10 000 Kč na projektovou přípravu*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

čištěné odpadní 
ným využitím 
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srážkové vody 
vání WC 
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vé vody 
dy 
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1  jímání šedé vody 
2  čištění šedé vody 
3  akumulace přečištěné šedé 

vody
4  řídící jednotka – přepínání zdrojů

5  voda na splachování WC
6  voda na zálivku
7  zachytávání srážkové vody
8  fi ltrace srážkové vody
9  akumulace srážkové vody

1  zachytávání srážkové vody 
2  fi ltrace srážkové vody 
3  akumulace srážkové vody
4  řídící jednotka – přepínání 

zdrojů

5  voda na splachování WC
6  voda na zálivku

1  zachytávání srážkové vody 
2  fi ltrace srážkové vody 
3  akumulace srážkové vody
4  voda na zálivku

1
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6
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Co chystá Masarykova ZŠ

Sehnat učitele není snadné

Masarykova ZŠ chystá v právě začínajícím školním roce ně-
kolik novinek. První změny proběhly ještě před nástupem 
žáků do školy – patří mezi ně třeba malování tříd nebo vý-
měna osvětlovacích těles za úspornější.
 Škole se podařilo zajistit dotace EU. V následují-
cích dvou školních letech se Masarykova ZŠ stane 
realizátorem projektu Škola pro budoucnost, v rám-
ci něhož se většina učitelů bude vzdělávat ve čte-
nářské, matematické a jazykové gramotnosti, naučí 
se pracovat s novým technickým vybavením i soft-
warem. Celková výše podpory je 2,3 mil. Kč. V rám-
ci dalšího projektu se škola uchází o dotaci EU, v rámci níž 
vznikne v roce 2018 nová jazyková počítačová učebna. Mělo 
by jít o 2,5 mil. Kč, z čehož 90 procent poplyne z EU.
 Pokračuje cyklus „Vím, co jím“, kde jsou aktéry děti, ro-
diče, učitelé i zaměstnanci školy. Škola se přihlásila do pro-
jektu „Kdo umí, umí“ kdy v rámci pracovního vyučování žáci 
7. ročníku poznají a zkusí si na odborném učilišti celkem 8 

Společnost chce od pedagogů mnoho změn za málo peněz, 
říká ředitelka Masarykovy ZŠ Alena Sochůrková

Jaké jsou největší novinky, které na žáky v novém škol-
ním roce čekají?
Podle mě je to projekt Kdo umí, umí. Žáci 7. ročníku si dí-
ky zapojení do něj v  rámci pracovního vyučování vyzkou-
šejí osm řemesel na plně vybaveném středním odborném 
učilišti. Kromě získání zručnosti představuje projekt přínos 
i v rámci volby povolání. 

Co bude škola financovat z programu EU Škola pro bu-
doucnost?

Částečně zafinancujeme speciálně pedagogické centrum - 
jednoho psychologa a speciálního pedagoga a zřídíme škol-
ního asistenta. Program nám umožní v jednom ročníku do-
učování, pro školní klub pak díky němu nakoupíme deskové 
hry. Hlavně však peníze z EU umožní většině pedagogů další 
vzdělávání v oblasti jazykové, čtenářské a matematické gra-
motnosti. Zároveň se doplní vybavení školy nákupem nové-
ho software a hardware.

Co podle vás přinesl průzkum Mapa školy, který prová-
děl SCIO? Byl pro vás překvapením?
Výsledky mě moc nepřekvapily, příjemné bylo zjištění spo-
kojenosti a nadprůměrně dobrých vzájemných vztahů vět-

řemesel. Projekt vznikl ve spolupráci s Hospodářskou komo-
rou. Škola je partnerem v projektu KIPPR, kde je příkladem 
dobré praxe práce s integrovanými žáky a spec. ped. cent-
ra. Připraven je program prevence šikany, nemalé šance má 
újezdská škola v soutěži o získání titulu Ekoškola roku. 

    Mezi novinky patří obnovení obhajoby žákov-
ských závěrečných prací v 9. ročníku, Od následu-
jícího školního roku pak otevření nultého ročníku 
pro děti s odkladem školní docházky. Výhledově se 
bude nabízet alternativní program Montessori pro 
děti na 1. stupni – pro realizaci se proškolí dvě paní 
učitelky. Mentoring má pomoci učitelům, kteří o to 
stojí, zkvalitnit jejich práci a poskytnout jim zpět-

nou vazbu.
 Uskuteční se vybudování nového vstupu do budovy v Po-
lesné spolu se vstupními prostory a orientační tabulí. Zatím 
je ve fázi projektu, stavět se bude zřejmě napřesrok. To sa-
mé platí o kolostavu u budovy Polesná. Výhledově se zva-
žuje nákup programu Komens, který umožňuje hromadnou 
komunikaci mezi pedagogy, žáky i rodiči. (red)

115 tisíc Kapek naděje
V květnovém Zpravodaji jsme vás informovali o charitativním jarmar-
ku pro Kapku naděje. Charitativní jarmark má na naší škole více jak 
desetiletou tradici, neboť škola má nejenom vzdělávat, ale i vycho-
vávat …
 O konkrétním využití celkové částky (115 tisíc Kč) si děti rozhodly 
samy společným hlasováním, které proběhlo na besedě se zaklada-
telkou a prezidentkou fondu Vendulou Pizingerovou.  Beseda, které 
se zúčastnili žáci čtvrtých a pátých tříd, proběhla v samotném závěru 
školního roku, a to jak v budově I. stupně, tak i v budově II. stupně. 
Děti dostaly na výběr ze tří variant. První variantou byl přístroj, který 
monitoruje životní funkce pro Nemocnici na Bulovce nebo pro Fa-
kultní nemocnici v Olomouci. Další variantou pak bylo věnovat pe-
něžní částku na výzkum onkologických onemocnění.
 Je zajímavé, že se starší děti přikláněly spíše k variantě výzkumu, ty 
mladší raději volily variantu monitorovacího přístroje pro Nemocnici 
na Bulovce. Po sečtení hlasů tedy zvítězila Bulovka.
 Slavnostní předání šeku proběhne na Galakoncertu Kapky nadě-
je 15. prosince 2017. Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli na 
dobrou věc. Především dětem a jejich pedagogům za přípravu a čas, 
který této akci věnovali, rodičům a  přátelům školy za finanční pří-
spěvky.

Eva Hegyiová, Masarykova ZŠ
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K čemu slouží Mapa školy
Projekt P21-MAP (Místní akční plán) si klade za cíl zmapování 
stavu vzdělávání ve správním obvodu Praha 21, tj. v Běcho-
vicích, Klánovicích, Kolodějích a Újezdě nad Lesy. 
 Ke správnému odhadu potřeb ve vzdělávání do roku 2022 
byla zpracována Demografická studie. Dalším pomocným 
nástrojem k  mapování vývoje vzdělávání je studie klimatu 
škol od nezávislého zpracovatele – SCIO s názvem Mapa ško-
ly.
 Po shledání finanční náročnosti a četných diskuzích s od-
bornou veřejností i s rodiči žáků byla u SCIO zadána studie 
u 2. stupně + 5. tříd základních škol (v Kolodějích jen 3.-5. 
třídy) a to na základě následujících argumentů:

 Na konci 5. tříd začíná hlavní pohyb žáků z kmenových 
škol na víceletá gymnázia a specializované ZŠ - zajímaly nás 
důvody.
 Druhý stupeň je vnímán jak žáky, tak rodiči kriticky, škola 
a učitelé tento problém tolik nevnímají - zajímala nás příčina 
rozdílného vnímání.
 Újezdský 2.stupeň by nově měl být spádovou školou pro 
přesun žáků z Koloděj. Ti ale často raději volili jiné ZŠ v okolí. 
Zajímalo nás, jak tuto novinku uvést do života.
 ZŠ Klánovice si, jako jediná, pravidelně zadává zpracování 
studie klimatu školy, v ostatních ZŠ správního obvodu se tak 
doposud nečinilo, zajímaly nás výsledky takové studie, kdy-
by se zadala všem školám správního obvodu.
 Mapa školy sleduje i klima v rámci pedagogického sboru, 
oblast, která zajímala nejen náš projekt z hlediska mapování 
migrace učitelů, ale i ředitele škol.
 SCIO také hodnotí stupeň vybavenosti škol, oblast, která 
zajímala zřizovatele.
 
Výsledky šetření (výstup určený rodičům a  veřejnosti na-
jdete spolu s poděkováním těm, kdo se zúčastnili, na www.
praha21.cz/map) jsme dostali v době, kdy Újezdem rezono-
vala ožehavá situace na 1.stupni, sepisovaly se různé petice 
a  zakládaly spolky rodičů. Studie Mapa školy byla zadána 
mnohem dříve, než k turbulencím došlo a je možné, že kdy-
bychom zadávali studii o něco později, zahrnuli bychom, na-
vzdory finanční zátěži, do zpracování i 1. stupně ZŠ.
 Máme tedy výsledky a je otázkou, co s nimi dále. Celko-
vé výsledky studie jsou pro pro-
jekt MAP vodítkem pro výhled do 
budoucnosti a  odpovědí na řadu 
(i  předem nevyslovených) otá-

zek. Pro ředitele škol jsou cenným nástrojem pro vytváření 
strategie školy a pro další manažerskou práci. A to je, co se 
týká kompletních výsledků studie, vše! Zkráceně řečeno - 
nemůžeme vytrhnout z kontextu výsledky jedné školy, aniž 
bychom zveřejnili výsledky celé studie, a to navíc nelze bez 
souhlasu zúčastněných škol a Řídícího výboru projektu. Ne-
ní důvod ke hledání senzací, ale celkové výsledky nechceme 
zveřejňovat. Jde zde o  důvěru dotazovaných – kdopak asi 
příště odpoví, bude-li vědět, že se jeho odpovědi budou ve-
řejně přetřásány? V tomto případě také nejde o „tvrdá data“, 
ale subjektivní názory respondentů. Laický čtenář si neuvě-
domí, že to, co vidí ve výsledcích, není „kvalita výuky“, ale 
„názor respondentů na kvalitu výuky“, což spolu sice nějak 
souvisí, ale nikoli přímo...
 Tím nechci říct, že výsledky ankety nejsou důležité, na-
opak - jen je třeba je správně chápat. Například pro ředitele 
ZŠ Klánovice Mgr. M. Černého, jsou důležité především vý-
razné (pozitivní nebo negativní) odlišnosti od výsledků všech 
zkoumaných škol z ČR. Je jasné, že větší děti baví (v globálu) 
škola méně než ty menší. Pokud ale výuka baví děti stejné 
věkové kategorie méně než v ostatních školách, je nutné se 
nad tím zamyslet. A pozor - objektivně nudná výuka je pouze 
jedním z možných výkladů!

Poznámka: P21-MAP je financován je z 95% z fondů EU a z 5% 
z prostředků MČ Praha 21. Ve své činnosti spadá pod řídící vý-
bor, zřízený MŠMT. Funkčním řídícím orgánem celého projektu 
je Řídící výbor MAP. Bez souhlasu Řídícího výboru není možné 

s výstupy projektu disponovat. 

Lucie Černá, 
odborný garant projektu

V září se za podpory a v rámci projektu MAP budou 
konat tyto aktivity:

6. 9. - 7. Klánovický veletrh kroužků  
a volnočasových aktivit 

18. 9. – ČESKÁ ŠKOLSKÁ INSPEKCE – tématické setkání 
pro ředitele a zástupce ředitelů základních a mateř-

ských škol na téma „Kritéria Kvalitní školy“. 
20. 9. – EDUCOFFEE na téma Vzdělávání dětí a žáků se 

speciálními potřebami a dětí a žáků nadaných
22. 9. – 23. 9. – Workshop pro učitele a lídry z mateř-

ských a základních škol z celého správního obvodu 
Praha 21

Aktivity MAP

šiny zaměstnanců, negativně jsem vnímala hlavně neshodu 
žáků, jejich rodičů a pedagogů v cílech vzdělávání. Také sku-
tečnost, že dotazník vyplnilo nízké procento pravděpodobně 
těch méně spokojených rodičů, vnímám neradostně. Navíc 
byly výsledky naší školy ne dobře zpracované, opravované 
a mnoho otázek dle názoru pedagogů nejen z naší školy ne-
bylo šťastně formulováno. Shrnuté kvantitativní výsledky je 
nutné vždy spojit se souvisejícími okolnostmi a škola, kde se 
realizuje mnoho změn včetně výměny vedení, je pod větším 
drobnohledem, než ta zajetá.

Školy se všude potýkají s nedostatkem pedagogů. Jak je 
na tom újezdská škola?

Nedostatek pedagogů je nejkritičtější zejména v  okrajové 
Praze a prstenci okolo Prahy - je to dlouhodobá situace. Ply-
ne z nedobrého finančního ocenění, stále náročněji úkolova-
ných pedagogů, od kterých žádá společnost realizaci mnoha 
změn za málo peněz. Také existuje nevůle absolventů učit 
a  sbory stárnou. Shánění pedagogů je opravdu nesnadné, 
ne vždy se povede napoprvé vybrat z  malé nabídky učite-
lů toho správného. Ale je to vždy o zpětné vazbě od rodičů 
žáků směrem k vedení školy tak, aby se s tím dalo pracovat. 
Podařilo se mi obsadit všechny uvolněné posty a věřím, že 
ke spokojenosti nás všech - žáků, rodičů i kolegů. Přeji všem 
hezký nový školní rok. 

(red)
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Prázdniny nám ukázaly, jak může 
být počasí proměnlivé, od tropických 
veder až po skoro podzimní teploty, 
které nikdo z nás v tak rychlém sledu 
nečekal. V  těch tropických vedrech 
zahrádkář prakticky jen zaléval a zalé-
val, obloha nám mnoho vláhy nedala. 
V  září pomalu připravujeme zahradu 
na zimu a užíváme si ještě její krásy. 
Zatímco nástup jara či léta vítá větši-
na lidí s nadšením, příchod podzimu 
už takovou jednoznačnou radost ne-
přináší. Stačí si vzpomenout na rčení, 
že stáří je podzim života. Ale i tak se 
najde dost těch, kteří mají podzim 
pro jeho klid a barvy rádi. V září si při-
jdou na své houbaři, sadaři, ale i ry-
báři. Hlavně zahrádkáři finišují, aby 
stačili všechno uklidit a sklidit než za-
čnou ty pravé podzimní dny s mlhou 
a deštěm a třeba i prvním sněhem.

KVĚTINOVÁ 
A OKRASNÁ ZAHRADA
Odstraňujeme letničky - již nebývají 
pěkné. S výjimkou trvalek, které kve-
tou později na podzim, můžeme v zá-
ří dělit a přesazovat všechny květiny. 
Při přesazování dbáme na to, aby 
oddělené trsy byly dostatečně veliké, 
pevně zasazené ve správné hloubce 
a dobře zalité. Zkracujeme kořeny na 
polovinu. Koncem září můžeme pře-
sadit jednotlivé rostliny ze záhonů či 
truhlíků do květináčů a těšit se z jejich 
květů ještě doma. Takové přesazení 
dobře snáší muškáty, fuksie, begonie. 
 Pokud se u  listopadek špatně vy-
víjejí pouta, je to nedostatkem vody, 
je dobré se vyvarovat zalévání celé 
rostliny, protože to podporuje vznik 
plísní, zaléváme pouze ke kořenům. 
Odkvétající gladioly vyrýváme ze ze-
mě, odstraňujeme brut – malé hlízky, 
nadzemní část odřízneme asi 10 cm 
nad hlízou a dáme do suché větrané 
místnosti, kde dobře oschnou. Září je 

i měsícem vysazování cibulovin - sně-
ženek, bledulí, modřenců, kosatečků, 
šafránů, ozdobných česneků, pokra-
čujeme narcisy a tulipány. 
 Pokud chceme, aby jehličnany pře-
čkaly dobře zimu, musíme již v  září 
bez ohledu na počasí zásobit rostliny 
vodou. Odpařování totiž probíhá po 
celý rok i v zimě. Koncem měsíce se 
již mohou vyskytnout přízemní mra-
zíky a tak pokud jsme letnili kaktusy 
a sukulenty, musíme je dát do bezpe-
čí a zároveň omezit zálivku. Některé 
okrasné keře jsou na podzim obsypá-
ny krásně zbarvenými plody, ve vět-
šině případů jedovatými. Varujeme 
hlavně děti, aby je nejedly ani netrha-
ly. Jedná se zejména o plody břečťa-
nu, lýkovce, dřišťálu obecného, pus-
torylu = jasmín, brslenu a štědřence. 
 Dozrávají bezinky a jeřabiny, které 
můžeme v  celých plodenstvích sušit 
pro ptactvo na zimu. Bezinky jsou 
výborné i pro naši spotřebu, češeme 
je tehdy, když jsou plodenství mod-
ročerná. Zpracováváme okamžitě po 
otrhání a  vždy tepelně. V  syrovém 
stavu obsahují glykosid sambunigrin, 
který se teplem odbourává. Rovněž 
odstraňujeme stopky, které ovlivňují 
chuť. Nevěděla jsem, ale dočetla se, 
že plody mahonie se dají využít do 
marmelád, kde vylepšují chuť, lépe je 
nejdříve vyzkoušet. Syrové jsou ne-
bezpečné. 

OVOCNÁ ZAHRADA
Končí období pro očkování broskvo-
ní, ovšem jen tehdy, pokud podnože 
mají dostatek mízy.
 Keře angreštu a rybízu prosvětlíme 
vyřezáním starších, již málo plodných 
větví. Postupně podle zralosti sklízí-
me jádroviny. Uskladňujeme je nej-
lépe v  jedné vrstvě. Kazící plody dá-
váme do sanační jámy a zasypáváme 
prachovým páleným vápnem a zemí. 

Tato likvidace je velmi jednoduchá, 
a přesto vidíme tolik zkažených plodů 
pohozených v  lese, polích a  volných 
plochách. V  místech, kde housen-
ky píďalek působí na jaře holožír na 
ovocných stromech, opatříme kmeny 
i opěrné kůly lepovými pásy - tím za-
bráníme samičkám v přístupu do ko-
runy a  kladení vajíček, z  nichž se až 
na jaře líhnou housenky.

JAHODY
Záhony s  jahodníkem podle potřeby 
zavlažujeme, přihnojíme, okopáváme 
a plejeme. 

ZELENINOVÁ ZAHRADA
Pokud je příznivé počasí, pokraču-
jeme v  ochraně rajčat proti plísni 
bramborové. Rostlinolékař Jaroslav 
Rod radí neošetřovat Kuprikolem 
(ochranná lhůta 21 dnů), ale použít 
Ridomil Gold MZ 68 WP, který má 
výbornou účinnost a ochrannou lhů-
tu pouze 3 dny, jemu příbuzný je Ri-
domil Gold Plus 42,5 WP, s  lhůtou 7 
dnů. Další vhodný přípravek je Ortiva 
– ochranná lhůta 3 dny. 
 Špenát pro jarní sklizeň vyséváme 
do 15. září. Stále větší oblibu získává 
rebarbora a právě září je nejvhodněj-
ší doba na její přesazování či dělení 
trsů, to provádíme v době, kdy jí ze-
žloutnou listy. Místo, kam rebarboru 
sázíme, by mělo být zpracováno na 
hloubku dvou rýčů a hojně zásobeno 
humusem, a také ji musíme zabezpe-
čit dostatečný prostor, spon výsadby 
je minimálně 1x1 m.
 Uvolněné záhony osejeme rost-
linami na zelené hnojení. Koncem 
měsíce již začínáme s  rytím, podle 
osevního plánu hnojíme organický-
mi hnojivy (chlévská mrva, kompost, 
rostliny na zelené hnojení) nebo váp-
níme. V září je také poslední možnost 
ještě před příchodem mrazíků pro 
zimní potřebu usušit listy libečku, 
petrželky a i jiných bylin jako tymián, 
saturejka, meduňka, máta. Zásadně 
nesušíme na slunci, ztratily by aro-
ma.
 
TRÁVNÍK
Zdrnovatělý trávník prořežeme nožo-
vými hráběmi nebo použijeme pro-
vzdušňovač, abychom odstranili od-
umřelou část a zlepšili jeho životnost.

Blanka Exnerová,
Základní organizace Českého  

zahrádkářského svazu Újezd n. L.
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17. června jsme navštívili trochu opo-
míjenou část naší republiky - Krušné 
hory. První zastávka byla v porcelán-
ce Thun v Nové Roli, kde jsme si prošli 
celou výrobu porcelánu od surovin 
po finální výrobky. Po obědě nás če-
kal Jáchymov – historické hornické 
město na úpatí Krušných hor. Pro-
hlédli jsme si nejstarší dochovanou 
památku – kostel Všech svatých, na-
zývaný Špitální, založený v roce 1516.
 Nedávnou dobu totality připomí-
nají pracovní tábory na Jáchymovsku 
a Křížová cesta ke svobodě, odhalená 
v roce 1996. Je to ústřední pískovcová 
plastika „Brána svobody“ od Romana 
Podrazského, na kterou navazuje řa-
da pamětních kamenů. Jsou umístě-
ny před kostelem svatého Jáchyma 
a svaté Anny a tvoří součást naučné 
stezky s názvem Jáchymovské peklo. 
Je to velmi působivé místo.
 Na Klínovec nás z  Jáchymova vy-
vezla lanovka. Na nejvyšší hoře Kruš-

ných hor pořádně foukalo, přesto 
většina z  nás zdolala i  výstup na 24 
metrů vysokou rozhlednu. Pak jsme 
se rádi přesunuli do vlídnějšího pro-
středí cukrárny na Božím Daru. Tam 
náš vydařený výlet skončil.
 Koncem června jsme vyjeli do 
Chorvatska k  moři. Bylo nás 21, ne 
všichni z Újezda a ne všichni senioři. 
CK WES pro nás poslala autobus, do 
kterého jsme u Lidlu nastoupili a asi 
po třinácti hodinách vystoupili v Bio-
gradu před vilou Marií, kde většina 
z nás byla ubytovaná. Čtyři rekreantky 
bydlely ve vile Boni. Obě jsou to krás-
né apartmánové vily v  klidné části 
města, 40 a 70 m od moře. Apartmá-
ny jsou pohodlně zařízené, kuchyňky 
dobře vybavené – elektrický sporák, 
mikrovlnka, lednice, varná konvice. 
Menší obchod je za rohem, velký su-
permarket asi pět minut chůze.
 No a před námi bylo 10 dní úžas-
né pohody, sluníčka, koupání v  čis-

tém a teplém moři, to vše zpestřené 
zajímavou přednáškou majitelky CK 
o  Chorvatsku, hudebním odpoled-
nem a  možností vybrat si některý 
z  atraktivních zájezdů např. na Kor-
naty, k  vodopádům řeky Krka, do 
Zadaru, Šibeniku a  další. Biograd je 
vzdálený asi 15 minut. Najdete v něm 
obchody, kavárny, ale také historické 
památky. Když k  tomu všemu při-
počteme dobré jídlo české kuchyně 
v  množství, které se nedalo sníst, 
maximální péči delegátů CK o  naše 
pohodlí, a to vše za velice slušnou ce-
nu, lze konstatovat, že tahle dovolená 
neměla chybu. 
 Proto se tam chceme příští rok vrá-
tit. Pojeďte s námi, nebudete litovat. 
A neváhejte, objekt je třeba zamluvit 
už v září. Bližší informace: I. Krajzin-
grová, tel.: 246082247, A. Vlková, tel.: 
281972390, mob.: 723823903.

Irena Krajzingrová, KAS

Senioři na horách i u moře

Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu 

Praha 21 - Újezd nad Lesy, 
Staroújezdská 495 

„Areál zahrádkářů“ 
150 m od křižovatky směren 

na Koloděje
oznamuje, že započne

MOŠTOVÁNÍ JABLEK
od 16. září 2017 do odvolání

každou sobotu v době 8 – 11 hodin. 

Kontakt pro zájemce: Ing. Dvořák 
281971928, 737434226 

 
UPOZORNĚNÍ!

Obsluha zařízení moštárny prosí zákaz-
níky, aby jablka o průměru nad 8 cm 

rozkrojili, neboť je drtič nepojme. 

Naše moštárna

SPOLKY

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Praha 21 - ÚJEZD NAD LESY

VÝSTAVA 2017 
„OVOCE A ZELENINA“

srdečně zveme naše členy, občany i přátele,  
k účasti i návštěvě tradiční podzimní výstavy  

letošních výpěstků (i nezdařilých pro poučení).

PŘÍJEM VÝPĚSTKŮ: každý je vítán !
čtvrtek 5. 10. od 14 – 17 hod.

VÝSTAVA SE KONÁ  
v prostorách klubového „AREÁLU SNŮ“ – Staroújezdská 

495,150 m od křižovatky směrem na Koloděje. 

Program:
pátek 6. 10. dopoledne 8-12 h. pro děti ze škol

pátek 6. 10. od 14 – 17 hod. (pro veřejnost)
sobota 7. 10. od 8 – 16 hod.

neděle 8. 10. od 10 – 14 hod.
 … neděle od 14 hod. výdej exponátů… 

Výstava dětských prací
Ve spolupráci s místními školami bude na naší výstavě opět 

probíhat prezentace dětských výtvarných děl. 

Výtvarná soutěž 2017
Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 25. ročník výtvarné soutě-

že na téma „Zahrádka pro všechny generace“.
 

Těšíme se na vás!
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S  letními prázdninami přichází i  vyvrcholení skautského 
roku –tábor. Už koncem června vyrazil předvoj odvážlivců 
na naše tradiční tábořiště v Přestanicích na Šumavě, aby 
ze začátku nehostinnou louku připravil na pobyt našich 
malých svěřenců. Jak se jim to podařilo a jak vlastně náš 
tábor vypadá, si můžete prohlédnout na přiložené foto-
grafii.  
 Část předvoje se letos proměnila na truhláře a vyrobila 
několik nových stolů do jídelny, takže jsme se nemuseli 
u jídla přetlačovat lokty a ještě zbyl „nábytek“ na vybavení 
venkovní jídelny pro pikniky pod širým nebem za pěkné-
ho počasí. Materiál na tyto stoly spolufinancovala i naše 
městská část, děkujeme!
 První prázdninový víkend přivítal v  táboře dívčí oddíl 
Kasiopea a 22. chlapecký oddíl. Celkem 24 dětí zde strávi-
lo další dva týdny naplněné programem na téma historie 
českého skautingu – „Rychlé šípy“. V polovině tábora se 
vydaly na několikadenní putování po Šumavě a  na ná-
vštěvní víkend naopak přijeli někteří naši odchovanci i se 
svými rodinami.
 Po dvou týdnech se osazenstvo vystřídalo a do tábo-
ra přijelo 13 mladších členů oddílu Šídel. Nenechte se ale 
zmýlit jejich nižším věkem, i oni měli náročný program. Na 
deset dnů se proměnili na Lichožrouty, tajemná stvoření, 
která požírají chybějící – liché– ponožky. Já jednu, ty jednu, 
tak je to přeci fér.
 Po druhém táborovém běhu už zbývalo jenom zabalit, 
uklidit tábořiště a vydat se domů. Pro některé to byl ná-
vrat do civilizace po měsíci bez elektřiny, internetu a auto-
matické pračky, bez jejich nasazení by tábor vůbec nebyl 
možný.
 V září začíná další skautský rok, nejlepší období, ve kte-
rém mohou noví zájemci okusit náš program. Pokud je za-
ujme, stihnout se do léta naučit vše, co budou na dalším 
táboře potřebovat – stanovat, vařit nebo třeba požírat li-
ché ponožky. Více informací je k dispozici na našem webu 
douglaska.cz.

Zprávy z Douglasky

SPOLKY
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Změna programu zájezdu
KAS dává na vědomí účastníkům zájezdu 16. září, 

že plavbu lodí z Děčína nelze uskutečnit. Náhradou 
proto bude návštěva výroby čokolády a pivovárku 

Falkenštejn v Krásné Lípě. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Vlasta Novotná, KAS

Klub českých turistů, odbor Pohoda Praha, vás 
ve spolupráci s Masarykovou ZŠ a za finanční 
podpory MČ Praha 21 v rámci projektu „Tý-
den zdraví“ zve na 1. ročník turistického po-
chodu Za loupežníkem DrHolcem, který se 
koná v sobotu 9. 9. 2017 se startem od 8 do 
10 hodin od Masarykovy ZŠ, Polesná 1690, 
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy (v loňském 
roce se 0. ročníku zúčastnilo přes 300 domá-
cích a přespolních turistů).
 Na všechny z vás čekají velmi zajímavé trasy 
– loupežnická (5 km), lovecká (7 km), královská (11 
km) a pro zdatné kupecká (25 km), které se dají projet i na 
různých odrážedlech a kolech, krátké trasy vedoucí lesem 
jsou i pro kočárky. 
 Na trasách nebudou chybět opět naše loupežnice, kte-
ré budou mít připraveny nová zajímavá razítka a  různé 
soutěže pro děti. V cíli po absolvování trasy a úkolů budou 
připraveny ceny pro děti, školní saláty, tvořivá dílnička 
a další zajímavý program. Možné bude podpořit Nadační 
fond Českého rozhlasu Světluška, v letošním roce probíhá 
již 15. ročník celorepublikových sbírkových dní. Propozice 

pochodu vyšly v  prázdninovém dvojčísle Újezd-
ského zpravodaje, ke stažení jsou na www.kct.

cz, www.zspolesna.cz, www.praha21.cz. V le-
tošním roce je pochod součástí Pohodové-
ho trojboje (Courání Prahou, S Pohodou za 
jarní přírodou, Za loupežníkem DrHolcem), 
odměnou jsou turistické sběratelské vizit-
ky.

    Těšíme se na vás, na viděnou na pochodu.

Klára Zezulová - KČT pohoda Praha, 
Eva Danielová - Masarykova ZŠ

Za loupežníkem DrHolcem

Akce pořádané SPCCH
Svaz postižených civilizačními chorobami zve 

v září na tyto akce 

úterý 12. září
Tematická vycházka Klánovice - 

jejich historie a výstavné vily 
Sraz zájemců je v 14, 15 hod.  

u restaurace „U Dašů“

středa 13. září
Začíná Podzimní běh 

trénování paměti seniorů
od 14 hod. v zasedací místnosti  

MČ Praha 21 – v rámci Týdne zdraví
Nadále bude pravidelně 2. pondělí v měsíci  
v tu samou hodinu a místnosti, tzn. 9. října,  

13. listopadu a 11. prosince 2017
Zájemci, nezapomeňte si papír a tužku, a hlavně 

chuť něco pro sebe udělat. Lektorka E. Štrasmajro-
vá SPCCH

sobota 30. září 
Divadlo Semafor, představení 

„Začalo to Westpocketkou“
Představení začíná v 16 hodin, společný autobus 

z Rohožníku pojede ve 14, 30 hod.
Zájemci hlaste se u svých důvěrnic.
Tato akce je finančně podpořena  

firmou Kolektory Praha

čtvrtek 5. října
Přednáška Srí Lanka – Perla Indického oceánu
Vyprávět bude paní Ing. Mirka Branžovská a své 

vyprávění doprovodí fotografiemi
15, 30 hod. v kulturním sále Masarykovy ZŠ
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Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728230831 J. Vrbka

INZERCE

Výzva zahrádkářům
Újezdští zahrádkáři tradičně každoročně ukončují 

svůj pěstitelský rok výstavou ovoce a zeleniny. 
Letos to bude již 61. výstava v historii naší organi-
zace a věříme, že bude tak úspěšná, jako ty před-
cházející. Zároveň je letos opravdu velmi špatná 

úroda jádrovin. Proto prosíme a vyzýváme všechny 
naše příznivce, aby nám pomohli svými výpěstky 

v realizaci výstavy. Naše přání je jediné - aby i letos 
bylo dostatek exponátů, a to jak zdařilých, tak 

i těch nepovedených. Právě na těch se poučíme, 
kde jsme udělali chyby a jak je napravit.

 Výstava se koná v našem „Areálu snů“ – Staro-
újezdská 495. Příjem výpěstků je ve čtvrtek 5. 10. 

od 14 – 17 hod.

Blanka Exnerová 



SPORT
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Taneční kroužek Ambra funguje již 20 let

Staň se posilou újezdského taekwondo

Vzniku tanečního kroužku Ambra 
předcházelo založení taneční skupi-
ny Grip, proto mi na úvod dovolte její 
krátké představení. Před 25 lety jsme 
se jako nadšené spolužačky újezdské 
základní školy začaly o velkých přestáv-
kách scházet v  tělocvičně a  tancovat. 
Choreografie jsme si vymýšlely samy, 
kostýmy jsme si tvořily, jak se dalo 
a na soutěže a taneční přehlídky nám 
doprovod dělala úžasná paní učitelka 
Olina Grešlová, která nás v našem ta-
nečním nadšení neuvěřitelně podpo-
rovala, se vším nám pomáhala a držela 
nad námi ochrannou ruku. Dodnes na 
ni s láskou a úctou vzpomínáme a čím 
jsme starší, tím víc si uvědomujeme, co 
všechno pro nás Olinka dělala. Nebýt jí, 
možná by naše tancování zdaleka ne-
mělo tak dlouhého trvání. 
 Jak jsme rostly, dostávaly jsme se 
postupně na střední školy, maturovaly 
jsme, odcházely jsme na vysoké školy 
a následně promovaly, stěhovaly jsme 
z a zase zpět do Újezda, založily jsme 
rodiny a při tom všem jsme se byť již 
v menším počtu stále scházely v  tělo-
cvičně naší základní školy v  Polesné, 
abychom si společně zatančily. 

 S  vedením tanečního kroužku Am-
bra jsme začaly coby středoškolačky. 
Kromě choreografií tvoříme pro děv-
čata z  Ambry i  kostýmy, mixujeme 
hudbu, sháníme možnosti vystoupení, 
ať už na soutěžích a tanečních přehlíd-
kách, kam jim děláme řidičky, nebo na 
místních kulturních akcích v  Újezdě 
a okolí. Jednou ročně pro ně pořádáme 

víkendový taneční seminář. Všechno to 
děláme ve svém volném čase, přičemž 
největší a  zároveň jedinou odměnou 
nám je radost a  nadšení našich „Am-
braček“. Snad i  proto u  nás většina 
děvčat vydržela několik let. Naše nej-
věrnější tanečnice, které k nám poprvé 
přišly coby žačky místní základní ško-
ly, studují v  současné době vysokou 
a  jsou nám již spíš kamarádkami než 
„svěřenkyněmi“. I jejich zásluhou vlád-
ne v našem kroužku přátelská a veselá 
atmosféra, během tréninků se děvčata 
vzájemně motivují, pomáhají si a pod-
porují se, a pro nás je radost s nimi pra-
covat.
 S novým školním rokem vstupuje 
do nové sezóny i náš taneční kroužek. 
Každý čtvrtek od 18 hod. se k  nám 
do malé tělocvičny ZŠ v Polesné uli-
ci může přijít podívat každý, komu je 
alespoň deset let a chtěl by s námi začít 
tancovat. Dostane od nás přihlášku, 
a  když se mu prvních pár tréninků 
bude líbit, rády ho přijmeme do svých 
řad. 

Lenka Murtingerová,
Ambra

Do minulého čísla se vzhledem k  datu uzávěrky 
nevešly naše úspěchy z  mistrovství ČR. Dovolte, 
abychom vám o  nich krátce poreferovali nyní. 
Červnové Czech Open začaly kategorie kadetů 
a juniorů, kde se Kačce Chejnové a Aničce Velebo-
vé podařilo vyhrát své zápasy a získat zlato. Další 
se k děvčatům přidal Kuba Vaníček, který byl svůj 
první zápas celou dobu ve vedení. Ten skončil již 
po druhém kole, kdy Kuba vyřadil svého soupeře 
technickým K. O. Svůj finálový zápas vyhrál kontu-
mačně, a tudíž se mohl potřetí za sebou radovat 
z titulu Mistra ČR. Dále se předvedl Denis Vlačiha, 
jenž bezkonkurenčně porazil všechny své soupeře 
a i on si došel pro nejcennější kov.
 Později odpoledne konečně nastal čas i na ka-
tegorie seniorů – ty nejobsazenější a divácky neja-
traktivnější. Nejvíce se zadařilo Dominiku Urichovi, 
který v obrovské konkurenci prošel hladce svými 
úvodními koly. Až ve finále narazil Dominik na rov-
nocenného soupeře, kterého po skvělém zápase 
porazil na napomínání. 
 Naše celoroční snaha byla oceněna skvělými 
výsledky jednotlivců, ale hlavně týmu. V kategorii 
dětí a kadetů jsme měli jen osm závodníků. Přesto 
se nám podařilo obsadit třetí místo. K tomu přidali 
junioři a senioři druhé místo a celkově jsme jako 
tým obsadili 3. místo, čímž jsme se stali jediným 

KANGSIM DOJANG 
TAEKWONDO WTF - PRAHA, ÚJEZD NAD LESY 

WWW.KANGSIM.CZ 
Marek Doxanský, tel.: 776 700 496, e-mail: marek@kangsim.cz 

 
KANGSIM DOJANG Vás srdečně zve na EXHIBIČNÍ VYSTOUPENÍ spojené s náborem, které se uskuteční v SOBOTU 

16. ZÁŘÍ 2017 OD 16:30 v multifunkčním sportovišti (skate park vedle Masarykovy ZŠ), Čentická 1628, Újezd nad Lesy. 
Letos si s námi můžete přijít zasoutěžit i v neděli 10. 9. od 15 do 18h na dětský den v rámci Týdne zdraví (tamtéž). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exhibiční vystoupení i dětský 
den probíhají v rámci akce 
Týden zdraví, který pořádá 
MČ Praha 21.  
 

Tréninky začátečníků budou 
probíhat: 

 mladší začátečníci (6-8 let) 
ST 15 – 16 hodin 

 starší začátečníci (9-13 let) 
ČT 15 – 16 hodin 

 nejstarší začátečníci (14+) 
ST+ČT 17 – 18 hodin 

Tréninky vedou trenéři Maroš 
Novák (2.dan), Pavel Pospíšek 
(3.dan), Lukáš Sládek (2.dan), 
Martin Skolil (2.dan), Ondřej 
Pfrogner (1.dan) a Martin Horák 
(3.dan). Hlavní trenér Marek 
Doxanský (5.dan). 
 

Na dětském dni zažijete: 
 soutěže pro male i velké 
 den v kůži bojovníka 
 spoustu zábavy 

 
Na exhibici uvidíte: 
 přerážení dřevěných desek 
 sebeobranu 
 cvičení se zbraněmi 
 ukázku sestav a zápasu 

týmem v ČR, kterému se podařilo umístit na stupních vítězů na mist-
rovství republiky jak v kyorugi (boj), tak v poomsae (sestavy).
Stále ještě probíhá nábor. Začátečníky nabíráme do následujících 
skupin: 
Mladší začátečníci (středa 15-16 h): 6 - 8 let
Starší začátečníci (čtvrtek 15-16 h): 9 - 13 let
Nejstarší začátečníci (středa a čtvrtek 17 - 18 h): 14 a více let
 Pavel Pospíšek



Cvičení v Sokole
V  pondělí 11. září 2017 začíná cviče-
ní žen pod vedením Líby Maškové (tel. 
774  214  317) ve velké tělocvičně v  ZŠ Po-
lesná a  ve čtvrtek 14. září se v  malé tělo-
cvičně na vás zase těší Iva Kleinhamplová 
(tel. 605 377 716), Jana Holubová (tel. 606 
568 262) a   Marcela Sechterová (tel. 777 
200 257).

V pátek 15. září začíná cvičení žáků a žá-
kyň (všeobecná průprava, hry) s   Luckou 
Vlasákovou (tel. 721 744 211) od 17 do 18 
hod. ve velké tělocvičně.

V  pondělí 11. září pokračuje sportovní 
gymnastika pro dívky 1. - 5. třídy pod 
vedením Hanky Rosové (tel. 777  025 822) 
a Stáni Babuškové od 16 do 18 hod. v malé 
tělocvičně.

Těšíme se na vaši návštěvu. Přijďte pro-
táhnout svoje těla!

TJ Sokol Újezd nad Lesy
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Čas a místo odjezdu: v 9.15h z Újezda nad Lesy 

(sraz v parku u Masarykovy ZŠ) – vyrazíme do Běchovic (u 
rybníčku cca v 9.30h); odtud do Dolních Počernic, v parku 
před restaurací Léta Páně se sejdeme i s přáteli z Počernic 
a v 9.45h společně vyrazíme k cíli. Začátek je od 11.00h. 

Aktivity pro ženy, které pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:

druh pohybu den hodina tělocvična  
v ZŠ Polesná

cvičení ženy (aerobic, pilates, 
posilování,...) pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična

volejbal ženy (pokročilé) středa 20,00 – 21,00 velká tělocvična
cvičení ženy (aerobic, pilates, 

kalanetika, posilování...) čtvrtek 20,00 – 21,00 malá tělocvična

CVIČENÍ POŘÁDANÁ SPCCH

pro kardiaky s prvky jógy 
pondělí- tělocvična ZŠ v parku od 18 hod., 

první lekce 11. 9., poslední 11. 12. – 14x

středa- tělocvična ZŠ Polesná od 16 hod., 
první lekce 13. 9., poslední 13. 12. – 14x

plavání a cvičení v bazénu Wellness Kossuth 
úterý – plavání, první lekce 3. 10., 

poslední 11. 12. – 11x

pátek - plavání a cvičení, první lekce 6. 10., 
poslední 15. 12. – 11x

zájemci o bazén hlaste se 
u paní  Marie Tomaidesové tel. 775 377 769, 

email: marytomaides@seznam.cz

Tyto akce jsou finančně podpořeny 
grantem poskytnutým MČ Praha 21



PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 

druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových 
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč 
nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, 

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

Domex Prag sr.o, Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz
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INZERCE

Petra Malinská - zakázkové krejčovství, 
opravy a úpravy oděvů. 

Tradice a kvalita od roku 1992! 
Tel.: 602 791 277



Se zahájením školního roku přichází pra-
videlně čas na Mladé Běchovice. Letos to 
bude již 52. ročník tohoto běžeckého zá-
vodu pro děti od jednoho roku do 18 let. 
Ty nejmenší čeká padesátimetrový úsek 
na fotbalovém hřišti. Nejstarší závodníci 
běží hned po zahájení v 8:50 hod. pět koleček, takže celkem zdolají 1300 
metrů. Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře na www.mla-
debechovice.cz do pátku 15. září 17.00 hodin. Pokud přijdete až ráno, 
získáte číslo také, ale nebudete se moci zúčastnit naší tipovací soutěže 
o sportovní kameru. Tu získá ten, komu se podaří tipnout přesný počet 
závodníků, kteří proběhnou cílem.
 Pro milovníky Čtyřlístku budeme mít opět zapůjčené kostýmy jejich 
oblíbenců, se kterými se budou moci vyfotit. Díky sponzorům a grantu 
hl. m. Prahy čeká na závodníky množství pěkných cen, medaile a poháry. 
Vylosovaný závodník odjede na kole od firmy IPEX. 
 Těšíme se na vás v sobotu 16. září při 52. ročníku závodu Mladé Bě-
chovice.
 V neděli 24. září 2017 proběhne tradiční závod Česká spořitelna Bě-
chovice-Praha, který je oficiálním mistrovstvím České republiky v silnič-
ním běhu na 10 km. Nejstarší nepřerušený běh v Evropě s  jedinečnou 
atmosférou odstartuje letos již po 121. Padne letos český rekord, který 
již úctyhodných 41 let drží s časem 28: 35,2 Vlastimil Zwiefelhofer?
Přihlášky a další informace naleznete na www.bechovice-praha.cz.

Jan Jech, ředitel závodu Mladé Běchovice

Květnická studánka, která leží jen několik set metrů vzduš-
nou čarou od Sídliště Rohožník, vyhrála soutěž Živé studán-
ky, kterou pořádala společnost Toma Natura spadající pod 
koncern Pepsico. Zastřešený pramen vody stojící na okraji 
Škvorecké obory se tak dočká rekonstrukce, v rámci níž stu-
dánka získá novou střechu a krovy. 
 Květnická studánka v soutěži získala díky hlasům zasíla-
ným po internetu 2334 body, což jí posunulo nejen na prv-
ní místo v Praze a Středočeském kraji, ale i na druhé místo 
v rámci celého Česka. 
 Studánka původně sloužila jako zdroj pitné vody pro 
obyvatele nedalekého zaniklého hradiště. První obnovy se 
dočkala za Lichtenštejnů, kteří škvorecké panství vlastnili do 
roku 1937. 

(red)

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Běžci míří do Běchovic
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7. KLÁNOVICKÝ  
VELETRH  KR OUŽK Ů 
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
45 vystavovatelů, přes 100 zájmových aktivit   
pro děti i dospělé 

 
 
 
 
 
 
  6. září 2017, 16:00 až 19:00 hod. 

u sportovní haly ZŠ Masarykova 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 
 
       

 
Doprovodný program: 
Bohatá tombola 
Ukázka práce psovodů  
Obrázkové testy 
Chování chodců a cyklistů 
Policejní a požární technika 
 

 
 

 
BOHATÉ OBČERSTVENÍ  
podle domácích receptů 

 
  
 

Pořadatelé a sponzoři:  

                                        

          

 
           

              

         
          

Běchovice

Tradiční běh Mladé Běchovice letos proběhne  
již po 52. Sníme je z loňského závodu.  
Foto: Luděk Jandus.

Studánka vyhrála soutěž
Květnice



KULTURA
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VÝSTAVA MĚSÍCE
MILAN MARŠÁLEK: KÁVA V  ZA-
HRADĚ  - Život v zahradě zachycen 
pomocí štětce, kávy a kávové sedli-
ny (technika zvaná Sedimento Art), 
jak ho vidí umělec M. Maršálek. Vý-
stava je prodejní a potrvá do konce 
září.

FILMOVÝ KLUB
4. 9. pondělí, 20:00 
VÁŽENÝ OBČAN - Ozvěny KVIFF 
v našem kině! Nositel Nobelovy ce-
ny za literaturu se vrací do rodné 
vesnice, kterou před 40 lety opus-
til. Z  jeho návštěvy se rychle stává 
groteska, která postupem času ješ-
tě více hořkne. Argentina, Šp/2016/
drama, komedie/117 min/s českými 
titulky

BĚH 
6. 9. středa, 18:00
PROBĚHNUTÍ 10 KM TRASY - KLÁ-
NOVICKÝ 1/2MARATON - Přijďte si 
vyzkoušet část trasy připravované-
ho KLÁNOVICKÉHO 1/2MARATONU. 
Poběží se mimo jiné s  Jitkou Faro-
novou, zkušenou trenérkou a vodič-
kou. Rozdělení do 2-3 skupin, aby 
každý mohl běžet svým tempem. 
Možnost uschování věcí a  občerst-
vení v KC Nová Beseda.

KINO 
8. 9. pátek, 19:00
PO STRNIŠTI BOS - Film čerpá ze 
vzpomínek na dětství, které prožil 
Zdeněk Svěrák za války na venko-
vě. Svým námětem zapadá do řady 
filmů Obecná škola, Kolja a  Vratné 
lahve. ČR, SR, Dánsko/2017/drama, 
komedie /111 min

KONCERT 
9. 9. sobota, 15:00-22:00
KLÁNOVICKÝ HUDEBNÍ MINIFESTI-
VAL - Přijďte na tradiční a již 7. ročník 
Klánovického hudebního minifesti-
valu. Na venkovním podiu vystoupí: 
Martin Kratochvíl a  Jazz Q, Quarter 
21, Nevereasy, The Landscapes, BA-
BYlon Band, Ester Valtrova, Dominik 
Kučera. Těšit se můžete na výborné 
grilování po celou dobu festivalu.

KINO 
10. 9. neděle, 16:00
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
- Legendární hrdinové, které dobře 
znáte, přicházejí v animované kome-
dii pro celou rodinu. ČR/2017/animo-
vaný, komedie/85 min

PŘEDNÁŠKA 
12. 9. úterý, 19:30
Další z cyklu přednášek Vlasty Červa.

KINO 
13. 9. středa, 20:00 
DUNKERK - Drama Ch. Nolana vychá-
zí z  událostí evakuace obklíčených 
francouzských, britských a belgických 
vojáků z  pláží severofrancouzského 
Dunkerku na jaře 1940. Dle kritiků 
nejlepší válečný snímek několika de-
setiletí! VB, NL, FR, USA/2017/akční, 
drama, válečný /106 min

KONCERT 
14. 9. čtvrtek
každý 2. čtvrtek v měsíci, 19:30 
BLUES JAM SESSION - Blues Jam Se-
ssion je akce pro všechny, kteří mají 
chuť si zahrát se spřízněnými dušemi 
bluesové standardy.

KINO 
15. 9. pátek, 20:00 
SVĚTÁCI - Tuto již kultovní komedii 
pro Vás do programu vybrala „star-
térka“ Andrea Hoffmanová. Nenech-

te si ujít příležitost znovu vidět herec-
ký koncert J. Sováka, J. Bohdalové, V. 
Brodského, I. Janžurové, J. Jiráskové 
a  J. Libíčka na velkém plátně v  digi-
tální kvalitě! Československo/1969/
komedie/99 min

DIVADLO PRO DĚTI 
17. 9. neděle 
16:00 a 18. 9. pondělí, 10:00
KOCOUR MIKEŠ - Kouzelné vyprávě-
ní o mluvícím kocourkovi ze ševcov-
ské chaloupky podle námětu Josefa 
Lady v  nastudování Divadla Prima 
den pohladí a hlavně pobaví. 

KINO 
18. 9. pondělí, 20:00
PO STRNIŠTI BOS - Film čerpá ze 
vzpomínek na dětství, které prožil 
Zdeněk Svěrák za války na venkově. 
Svým námětem zapadá do řady filmů 
Obecná škola, Kolja a  Vratné lahve. 
ČR, SR, Dánsko/2017/drama, kome-
die /111 min

KINO 
20. 9. středa, 20:00 
NAPROSTÍ CIZINCI - Sedm dlouho-
letých přátel se sejde na večeři a vy-
myslí novou hru –  všichni dají své 
mobily doprostřed stolu a  jakékoliv 
SMS a  příchozí hovory se musí řešit 
nahlas. Najednou se tak začne vyno-
řovat spousta informací a zpráv, kte-
ré měly navždy zůstat utajené.
 Itálie/2016/komedie, drama/93 
min/s českými titulky

DIVADLO 
22. 9. pátek, 19:30 
PŘÍBĚHY ZE STARÉHO ZÁKONA II - 
Příběh Mojžíšův, Davida a  Goliáše, 
Šalamounův, Jonášův a  další, které 
znáte. S humorem sobě vlastním vy-
právějí Josef Somr a Barbora Munza-
rová.

KINO 
25. 9. pondělí, 20:00
PĚKNĚ BLBĚ - Chytrá romantická ko-
medie. USA/2017/komedie, roman-
tický/119 min

KURZY 
26. 9. úterý, 19:00 
SOCIAL CLUB - poklábosení v anglič-
tině 

BĚH S BESEDOU
 - Každou středu a sobotu

PROGRAM září 2017

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

KAVÁRNA Beseda Café je otevřena 
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha 
a MČ Praha 21 za pomoc a finanční podporu hudebních, filmo-
vých, divadelních představení pro děti i dospělé.



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

*Uvedené ceny s DPHwww.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  

NOVÉ GENERACE NGA od 399,- Kč*

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí, 
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím, 
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými 
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v 
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také 
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY. 
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet 
kvalitní produkt, ten my máme. 

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,  
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

NGA (new gneration access) - přístup k internetu pomocí moderních technologií  
s nízkou agregací, vysokou dostupností služby a nízkým poměrem stahovaní a nahrávání dat.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.  
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky. 



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

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 212 m2, pozemek 618 m2,
Sedmikrásková ul., Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 182 m2, pozemek 532 m2,

Úzká ul., Nehvizdy

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRONÁJEM - průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul., Jirny,
cena 250.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRODEJ – průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul. Jirny,
cena 49.000.000,-Kč

Poslední 2 pozemky
v projektu v Kolodějích

875m2 a 947m2

www.kolodeje-pozemky.cz
PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí

2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,

Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

cena 8.400.000,-Kč

cena 7.790.000,-Kč

cena 7.990.000,-Kč cena 8.990.000,-Kč




