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Milí sousedé,

máme zde prosinec. Nový tým ve vedení radnice se 
velmi rychle seznamuje s agendou. Vzhledem k to-
mu, že jsem byl díky vám opět zvolen starostou, za 
což vám velmi děkuji, je zde zachována kontinuita. 
To nám umožňuje tento proces nejen urychlit, ale 
některé zaběhnuté postupy i zefektivnit. Mám z to-
ho opravdu radost.

První adventní neděli jsme již tradičně rozsvítili naše 
vánoční stromy a také novou dekoraci na již osvědčených místech. Letos 
je kromě neodmyslitelných tří stromů na Polyfunkčním domě hlavním 
motivem sova s posezením v parku před naší základní školou. Slavnostní 
akce rozsvícení se zúčastnilo mnoho z vás a já mohu říct, že to bylo velmi 
pohodové podvečerní setkání. Měl jsem možnost s mnohými prohodit pár 
slov a probrat, co vás u nás trápí anebo naopak baví. Díky za slova uznání  
a chvály, která potěší. Celý náš tým pečlivě zapisoval nedostatky, ať mů-
žeme příště akci ještě vylepšit.

Dostávám dotazy na osvětlení přechodu u Útesu. Nemohu sám uvěřit 
tomu, že dodavatel není schopen dodat výzbroj světel. Ale je to tak. Má-
me každopádně příslib, že do konce roku by mělo být osvětlení vyřešeno. 
Výpadky v dodávkách patrně ještě nějakou dobu budou smutným připo-
menutí dob covidových, které jsou snad definitivně za námi.

Nejspíš jste si všimli výkopů podél komunikací či chodníků. Někdy to vy-
padá a působí divoce. Máme zde totiž nyní souběh několika staveb. Potě-
šitelné je ale především to, že se nám daří nalézat shodu a navázat spo-
lupráci s dodavatelem optických rozvodů dle námi slibovaného záměru 
digitalizace Újezda do plné optiky. A to co nejrychleji. Nyní probíhá fáze 
posílení páteří pro DSLAMy a vy tak můžete využít navýšení rychlosti i na 
stávajícím vedení. První oblastí je lokalita kolem ulice Na Božkovně. Na  
adrese https://zrychlujemecesko.cz si můžete ověřit maximální teoretic-
kou rychlost vaší přípojky. Budeme vás samozřejmě pravidelně informovat  
o průběhu a postupu. Na stránkách MČ a mém facebookovém profilu sta-
rosty, který se skrývá v přiloženém QR kódu, vždy naleznete aktuální in-
formace a velmi rád zde s vámi budu o tématech komunikovat. Stejně tak 
jsou připraveni naši noví radní komunikovat své gesce v Diskuzní skupině 
MČ Praha 21. Tento trend jsem nastavil v roce 2018 a mám radost, že se  
k tomu noví radní připojí.

Blíží se nám Vánoce. Ať jsou pro nás všechny pohodové. Dostal jsem do-
taz, co bych si sám přál. Já mám dlouhodobě naprosto jasno. Mé největší 
přání je být zdravý a žít v zemi, kde je mír a fungují základní principy 
státu. To samé přeji i vám. Tedy především spokojenost, štěstí a zdraví.

Končí nám pomalu velmi náročný rok 2022. Brzy se ujme vlády nový rok 
2023. Než se tak stane, chtěl bych vás opět požádat o rozumné zacházení  
s pyrotechnikou v období Nového roku. I letos totiž uspořádáme již tra-
diční Novoroční ohňostroj, který vždy vzbudí emoce a na který můžete 
přispět opět i vy. Jsme přesvědčeni, že profesionální odpal ve stanovený 
den a čas je nejen bezpečný a předem zveřejněný, ale je i nejlepším kom-
promisem. Ročník 2023 bude navíc poprvé v historii spojením všech MČ 

na území Prahy 21. K již tradiční trojici Újezd – Bě-
chovice – Koloděje se poprvé připojí Klánovice pod 
novým vedením radnice.

Těším se na vás nejen tam, moji milí Újezďáci. Jsme 
tu pro vás.

Milan Samec

váš starosta
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Vážení občané, srdečně vás zveme na

jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 21,

které se uskuteční 

19. 12. 2022 od 14 hod.
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.
Program bude uveřejněn na úřední desce

a na webových stránkách MČ Praha 21. 
Všichni jste srdečně zváni.

Na svém druhém zasedání se rada MČ sešla 25. 10. Mimo 
obvyklých provozních záležitostí projednala níže uvedené 
body:
• schválila rozdělení kompetencí členů rady, najdete je 

na webu MČ
• ustavila nové komise rady a zvolila jejich předsedy a ta-

jemníky
• schválila záměr pronájmu vývěsních skříněk u budovy 

úřadu MČ politickým stranám a hnutím a též místním 
spolkům a organizacím, a to z důvodu skončení nájem-
ních smluv

Třetí zasedání rady MČ proběhlo 8. 11., kdy projednala 
tyto záležitosti:
• schválila vyhlášení programových dotací pro podporu 

aktivit újezdských spolků a sportovních klubů na rok 
2023 a vyčlenila na ně 500 tisíc Kč

• schválila uzavření smlouvy na zimní údržbu komunikací 
a ostatních ploch v Újezdě nad Lesy pro zimní období 
2022-23 se společností URBANstav

• schválila výsledek poptávkového řízení na zhotovitele 
stavby „Zahrada MŠ Sluníčko – 2.etapa” a uzavření smlou-
vy se společností Severočeská silniční a stavební s.r.o.

• v souladu s návrhem bytové komise ze dne 18. 5. 2022 
schválila valorizaci nájemného u části bytů svěřených 
MČ s nejnižším nájemným. I po zvýšení bude nájemné 
v těchto bytech značně nižší, než je v místě a čase ob-
vyklé.

• souhlasila s realizací a zahájením přípravy 4. roční-
ku participativního rozpočtu a schválila jeho pravidla. 
Na participativní rozpočet pro rok 2023 byla vyčleněna 
částka 2 000 000 Kč.

• prodiskutovala nominace a jmenovala členy komisí rady.

• schválila účinkující na akci Čarodějnice 2023 a výši 
vstupného na tuto akci.

• schválila žádost předsedy spolku OKO z.s. o spoluúčast 
MČ P21 na uspořádání koncertu Ireny Budweiserové 
9. 12. 2022 v divadelním sále MZŠ ve výši 10 000 Kč.

Na svém čtvrtém zasedání dne 22. 11. rada MČ:
• souhlasila s nabídkou PRE a. s. na dodávku elektřiny na 

období 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023 pro stávající odběrná 
místa MČ Praha 21

• schválila návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2023, 
stejně jako návrh pravidel rozpočtového provizoria MČ 
Praha 21 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 
MČ Praha 21 na roky 2024 až 2028.

• projednala a schválila výsledek poptávkového řízení 
a  následné uzavření smlouvy na provedení osvětlení 
malého fotbalového hřiště v ul. Pilovská od podnikatele 
Martina Metlera v hodnotě 96 000 Kč.

• nesouhlasila se žádostí spol. GREPA Group o pronájem 
objektu Ideal Lux, zejména z důvodu možného vyššího 
dopravního zatížení dotčené oblasti.

• schválila uzavření smlouvy se společností smsticket.cz, 
která umožní on-line distribuci vstupenek na akce pořá-
dané MČ Praha 21.

• schválila výsledek poptávkového řízení na dodavatele 
stromů k výsadbě a povýsadbové péči v Újezdě nad 
Lesy a výběr spol. Ondřej Kokiš. Bude vysazeno celkem 
25 nových stromů v oblasti Rohožníku, v ulici Oplanské 
a u Blatovského rybníku.

Příští zasedání rady MČ se koná 6. 12.  Za celou radu bych 
rád všem popřál klidné Vánoce a vše dobré v novém roce.

Michal Hazdra, 
místostarosta

Zprávy z rady

Programové dotace 
Rada MČ Praha 21 na začátku listopadu vyhlásila programové dotace pro rok 2023. Podrobnější informace 
i  s  formuláři jsou uveřejněny na webu úřadu https://www.praha21.cz/informace/grantove-rizeni-mc-praha-21. 
Celková částka na programové dotace bude opět 500 tisíc Kč. Pokračujeme tak v podpoře aktivit v oblasti sociální, 
kultury, sportu, školství a životního prostředí. Žádosti můžete podávat od 9. 12. 2022 do 8. 1. 2023.

Michal Hazdra,
místostarosta

Klubovna pro seniory
ve středu 14. 12. od 9:30 do 11 hod.

v přízemí Polyfunkčního domu, 

Staroklánovická 2300

Přijďte se pobavit nad společnými 

aktivitami, zahrát si společenské hry 

nebo si jen tak popovídat.
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3. 12. Adventní výlet do Pardubic,3. 12. Adventní výlet do Pardubic,
 pořádá KAS, více na str. 24. pořádá KAS, více na str. 24.

3. 12. Jak Anča a Barča chytaly3. 12. Jak Anča a Barča chytaly
 kapra aneb Malé vánoční kapra aneb Malé vánoční
 koledování, divadelní sál ZŠ, koledování, divadelní sál ZŠ,
 od 15:30 hod. od 15:30 hod.

8. 12. Vycházka SPCCH na pražské8. 12. Vycházka SPCCH na pražské
 trhy. Více na str. 23. trhy. Více na str. 23.

8. 12. Vánoční dílna,8. 12. Vánoční dílna,
 zdravotní středisko  zdravotní středisko 
 na Rohožníku, od 14 hod.  na Rohožníku, od 14 hod. 

9. 12. Vánoční dílna,9. 12. Vánoční dílna,
 Polyfunkční dům, od 16. hod. Polyfunkční dům, od 16. hod.

9. 12. Vánoční koncert 9. 12. Vánoční koncert 
 Ireny Budweiserové  Ireny Budweiserové 
 s J. Rackem a K. Mikawou, s J. Rackem a K. Mikawou,
 divadelní sál ZŠ, divadelní sál ZŠ,
 od 19:30 hod. od 19:30 hod.

10. 12. Vánoční posezení 10. 12. Vánoční posezení 
 pro seniory, pro seniory,
 Polyfunkční dům, od 16 hod. Polyfunkční dům, od 16 hod.

10. 12. Purple Mania a hosté,10. 12. Purple Mania a hosté,
 divadelní sál ZŠ, od 20 hod.  divadelní sál ZŠ, od 20 hod. 

14. 12. Klubovna pro seniory,14. 12. Klubovna pro seniory,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 9:30 hod.  od 9:30 hod. 

15. 12. Vánoční zpívání 15. 12. Vánoční zpívání 
 se Sovičkami, se Sovičkami,
 dvůr ZŠ, vchod z Čentické ul., dvůr ZŠ, vchod z Čentické ul.,
 od 17:30 hod. od 17:30 hod.

16. 12. Ladovská zima,16. 12. Ladovská zima,
 vystoupení hudebních  vystoupení hudebních 
 kroužků, kroužků,
 Polyfunkční dům, od 18 hod. Polyfunkční dům, od 18 hod.

17. 12.  Radujme se, veselme se,17. 12.  Radujme se, veselme se,
 vánoční pohádka, vánoční pohádka,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

17. 12. Koncert Soviček 17. 12. Koncert Soviček 
 s K. Gibišovou, s K. Gibišovou,
 Zelený dům, od 19 hod.  Zelený dům, od 19 hod. 

23. 12. Betlémské světlo,23. 12. Betlémské světlo,
 skautská klubovna  skautská klubovna 
 na Rohožníku, od 18 hod.  na Rohožníku, od 18 hod. 

1. 1. Společný novoroční 1. 1. Společný novoroční 
 ohňostroj, ohňostroj,
 trojmezí trojmezí
 Újezd-Koloděje-Běchovice Újezd-Koloděje-Běchovice
 od 18 hod.  od 18 hod. 

Kalendárium na prosinecKalendárium na prosinec

S novým rokem přichází i nové výzvy. Jednou z nich je bezesporu účast na parti-
cipativním rozpočtu s názvem „Měníme Újezd“. Přijměte naše pozvání na jeho již 
4. ročník a pojďte společně s námi měnit Újezd. Rada MČ Praha 21 pro rok 2023 
vyčlenila v rozpočtu částku 2 mil. Kč na vaše nápady. Participativní rozpočet je 
proces, v rámci něhož je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu měst-
ské části a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu.
Městská část Praha 21 v celém procesu plní funkci organizátora, asistenta a po-
radce občanům a garanta realizace vítězných projektů. Právě vy nejlépe víte, co 
vám v okolí schází, je potřeba vybudovat nebo opravit. Zašlete nám svůj návrh 
nejpozději do 28. 2. 2023 a třeba to bude zrovna váš nápad, který začneme 
příští rok realizovat. Jsou to právě občané Újezda, kteří si v hlasování v termínu 
od 1.-21. května 2023 zvolí vítězný projekt.
Pojďte do toho s námi a pošlete nám svůj návrh.  A jaké jsou podmínky? De-
tailněji se s nimi můžete seznámit na webu www.praha21.cz nebo na webu 
www.menimeujezd.cz.
Zásadní body z podmínek jsou:

• podat návrh může osoba starší 15 let žijící v MČ Praha 21
• má dostatečnou podporu v okolí – má alespoň tři garanty projektu starší 

18 let žijící v MČ Praha 21
• zamýšlená lokalita realizace by měla být na pozemcích ve vlastnictví či správě 

MČ Praha 21 a musí být veřejně přístupná
• návrh musí být detailně popsaný, doplněný o fotodokumentaci a vizualizaci, 

včetně vyčíslení odhadovaných nákladů na realizaci

Své návrhy nám můžete zasílat přes www.menimeujezd.cz nebo nám je doručit 
na podatelnu úřadu MČ Praha 21.  Pokud máte nápady a nevíte si rady, jak nám 
je zaslat, je vám k dispozici naše koordinátorka Helena Gryčová, tel: 608 358 759, 
email: helena.grycova@praha21.cz.

Helena Gryčová,
odbor školství a kultury

Měníme Újezd. 
Již po čtvrté a společně
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První adventní neděli byl v parku před 
školou snad celý Újezd. Atmosféra 
byla neskutečná. Svařené víno teklo 
proudem, pod domácími dobrotami 
se prohýbaly stoly. Užili jsme si krás-
nou vánoční hudbu nejen od našich 
Soviček, podpořili jsme Světlušku 
a  absolutně nás nadchli Fire Lovers 
se svou dynamickou ohnivou show. 
Již tradičně byl újezdský první advent 
spojen s charitou. Nechyběla dražba 
krásných obrazů, prodejní jarmark 
s výrobky dětí ze školy, sladké i slané 
napečené jejich maminkami a našimi 
kolegyněmi z úřadu. Letos jsme se na 
konci dne dopočítali k neuvěřitelné 
částce 118 146 korun, kterou posí-
láme Světlušce z Újezda. Jsme velmi 
hrdí, že Újezd umí podpořit dobrou 
věc. A jak vypadá letošní újezdské 
vánočné osvětlení? Určitě se shod-
neme, že předčilo všechna očekává-
ní. Rozsvítili jsme celý park a přidali 
originální světelný 3D prvek ve tvaru 
sovy. Na závěr bychom rádi poděko-
vali všem, kteří se na této krásné akci 
spojené s charitou podíleli. Všem ko-
legům z úřadu, Masarykově základní 
škole a jejím učitelům, žákům a jejich 
rodinám, našim dobrovolným ha-
sičům, vystupujícím, dárcům, i vám 
všem, kteří jste s námi byli. Děkuje-
me, jste úžasní! Přejeme vám krásný 
a klidný adventní čas, milí Újezďáci. 
Za všechny organizátory 

Milan Samec, 
starosta

Rozsvítili jsme společně Újezd
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Šťastné a veselé z úřadu
Vážení občané, milí Újezďáci. Dovolte mi, abych vám za 
celý úřad a všechny naše zaměstnance popřála krásné 
a požehnané Vánoce a úspěšný vstup do roku 2023. 
V uplynulém roce se nám povedlo dokončit rekonstrukci 
části budovy úřadu. Nově můžete využívat bezbariérové 
přístupy, přepážková pracoviště a zmodernizovali jsme 
nejen vyvolávací systém pro klienty, ale také jsme pro-
vedli digitalizaci, která není na první pohled vidět, a přes-
to pomáhá zvýšit efektivitu práce celého úřadu. Koncem 
roku dojde k drobným omezením provozu, proto sleduj-
te náš web a sociální sítě, kde najdete aktuální informa-
ce. Celý rok jsme se snažili pracovat pro vás s dobrou ná-
ladou a úsměvem, tak snad se nám to v většině případů 
povedlo. Budeme se na vás, naše občany a klienty, těšit 
v novém roce. Šťastné a veselé! 

Šárka Zátková,
tajemnice
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V souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zá-
konů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji informaci 
o době a místě konání voleb prezidenta České republiky. 
Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky 
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.
Na základě tohoto rozhodnutí oznamuji, že v MČ Praha 21, proběhnou volby dne: 
                                          v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin
                                          v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin  
                                          případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023
Vážení občané, srdečně vás jménem MČ Praha 21 i jménem svým zvu do volebních místností. 

Milan Samec
                                                                                                                                                                 starosta

Volba prezidenta České republiky

okrsek č.: 21001 
Masarykova ZŠ, II. stupeň, vchod z ulice Čentické 
Polesná 1690
Barchovická; Bečvářská; Bělušická; Borovská; Brzická; 
Budčická; Čankovská; Čekanovská; Čenovická 190, 472, 
1026, 1027, 1085, 1140, 1400, 1445, 1589, 2167, 2316, 2340, 
2654, 2672; Čížovská 382, 1211, 1212, 1252, 1253, 1264, 
1265, 1503, 1787; Načeradecká; Načešická; Nadějovská; 
Nahořanská; Nechvalická; Nesměřická; Nespecká; Ne-
tínská; Netušilská; Novohradská; Novolhotská; Pilov-
ská 322, 324, 325, 333, 370, 374, 377, 379, 408, 411, 420, 
511, 1256, 1405, 1578, 1729, 1730, 1731, 2438, 2547, 2649, 
2820, 2827; Polepská; Polesná E45, 181, 195, 197, 264, 
265, 2653; Poličanská; Starokolínská 302, 306, 307, 308, 
309, 312, 313, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403, 1078, 1143, 
1144, 2230, 2685, 2707, 2774 

okrsek č.: 21002
Masarykova ZŠ, II. stupeň, vchod z ulice Čentické 
Polesná 1690 
Cerhýnská; Církvická; Ctiněveská; Čelkovická; Čeno-
vická 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2144, 
2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2511; 
Čentická 209, 502, 503, 1314, 1385, 1391, 1457, 2064, 
2065, 2066, 2067, 2204, 2205, 2222, 2335, 2648, 2758, 
2856; Čížovská 35, 145, 159, 193, 199, 255, 990, 993, 1042, 
1074, 1352, 1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 2317, 2603, 
2625, 2658; Dědická 34, 205, 211, 212, 240, 243, 287, 293, 
483, 987, 1418, 1455, 1575, 2832; Dobrovická 233, 1894; 
Dobřichovská E53, 73, 82, 253, 256, 257, 258, 435, 466, 
485, 486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547, 2543, 2851; 
Domanovická 39, E57, 71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 
1206, 1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 
1225, 1282, 1465, 2341, 2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 
2481; Ochozská; Okenská; Onšovecká; Oplanská 160, 
161, 163, 169, 1443, 1862, 2170, 2216, 2245, 2246, 2333, 
2349, 2389, 2441, 2545, 2554, 2614, 2767; Pilovská E41, 
133, 156, 194, 216, 254, 445, 1288, 1359, 1364, 1557, 2026; 
Plhovská; Podlužanská; Polenská; Polesná 1690; Pole-
šovická; Políkenská; Poříčská; Račiněveská 176, 235, 
296, 1282, 1329, 2444, 2535, 2536, 2541, 2542, 2544, 2566, 
2567; Radimská; Ranská; Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 
88, 110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 1151, 2287, 2350, 
2699, 2812; Ratajská 89, 1254, 1255, 1274, 1344, 1585, 
2556, 2739, 2740, 2768; Starokolínská 8, 32, 40, 101, 131, 
132, 174, 178, 183, 192, 220, 238, 242, 292, 310, 311, 315, 
317, 407, 425, 1305, 1488, 1510, 1568, 1685, 1816, 2221, 
2529, 2592, 2716, 2741, 2783, 2811 

okrsek č.: 21003
Obřadní síň ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260

Čentická 1470, 2442; Hodkovská E77, 280, 496, 1015, 
1331, 1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, 2558; Hol-
šická E240, 262, 288, 290, 477, 1012, 1013, 1088, 1090, 
1171, 1172, 1173, 1244, 1327, 1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 
1413, 2666, 2801; Hrádková E166, E183, 530, 531, 532, 539, 
547, 1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 
1328, 1345, 1497, 1558, 1594, 1599, 1803, 2194, 2550, 2755, 
2799; Hulická E194, 241, 260, 271, 508, 523, 538, 548, 
1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374, 1449, 1468, 1469, 1535, 
1576, 2393, 2620, 2738; Chabeřická; Chmelická 510, 578, 
579, 580, 581, 601, 613, 614, 615, 619, 630, 697, 1033, 1070, 
1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 2345, 2562; 
Chotěnovská E244, 604, 606, 607, 634, 635, 644, 680, 
997, 999, 1054, 1154, 1155, 1337, 1343, 1351, 1369, 1376, 
1381, 1424, 1441, 1453, 1533, 1543, 1565, 1566, 1822, 2526, 
2540; Chotouchovská; Chvalečská 1258; Novosibřinská 
97, 100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140, 173, 206, 210, 459, 
588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 1296, 1341; Po-
lesná 90, 2229; Soběšínská; Staroklánovická; Staroko-
línská 22, 48, 84, 85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 
182, 184, 189, 224, 477, 482, 2684; Sudějovická E207, 406, 
1389, 1399, 2602, 2640, 2664, 2813; Toušická 568, 569, 
570, 572, 573, 574, 575, 1077, 1152, 2304, 2700, 2720, 2819; 
Třebětínská; Tuchotická; Týnecká; Velebného 1034, 
1035, 1036, 1037, 1142, 1821, 1899, 2306, 2670, 2687; Za-
říčanská 597, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 651, 652, 
653, 686, 1166, 1250 

okrsek č.: 21004 Mateřská škola Sedmikráska, pavilon 1, 
Lišická 1502
Hodkovská E67, E69, E72, E73, E80, E88, E89, E92, E95, 
E96, E97, 245, 286, E401, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 
1189, 1190, 1198, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852, 1856, 
2332, 2405, 2518, 2559, 2572, 2598, 2682, 2704, 2711, 
2730; Holínská; Holšická E129, E130, E132, E134, E141, 
E144, E146, E149, E160, E162, E163, 259, 436, 492, 535, 720, 
757, 1010, 1021, E1021, 1024, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 
1174, 1332, 1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 
1541, 1542, 1551, 1552, 1593, 2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 
2233, 2382, 2553, 2574, 2594, 2630, 2659, 2690, 2715, 2721, 
2773, 2778; Hrádková E164, E167, E175, E176, E177, E178, 
248, 275, 294, 467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 1095, 1111, 
1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 1294, 1354, 1355, 1406, 1409, 
1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 2169, 2174, 2179, 2247, 2299, 
2303, 2362, 2447, 2533, 2597, 2655, 2746, 2764, 2826; Hu-
lická E186, E187, E189, E190, E191, E192, E195, E198, E229, 
246, 279, 285, E410, 456, 494, 515, 516, 517, 977, 980, 981, 
1131, 1153, 1158, 1220, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 
1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415, 1537, 1814, 
2360, 2641, 2642, 2728, 2742, 2775, 2776, 2782; Kácov-
ská; Kalská; Klešická; Kojická; Kynická; Novosibřinská 



102, 103, 105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 153, E359, E383, 
E384, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 
973, 978, 1014, 1104, 1229, 1277, 1315, 1318, 1320, 1383, 
1467, 1475, 2236, 2361, 2798; Sudějovická 251, 1162, 1428, 
2226, 2353, 2380, 2705; Sulovická; Svojšická; Valdovská; 
Valská; Vanická; Veletovská; Velimská; Veská; Vlka-
novská; Vranická; Všeňská 

okrsek č.: 21005
Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300
Bromova; Dědická 57, 63, 67, 142, 150, 270, 1179, 1534, 
1579; Dobrovická E55, 58, 177, 524, 1591, 1595; Dobři-
chovská 147, 148; Domanovická 83, E405, 512, 513, 527, 
1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122, 1125, 1126, 1732, 1733, 
1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 
1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1889, 2595; Donínská; 
Dražická; Druhanická; Dubinská; Hořejšího; Chmelic-
ká 75, 92, 552, 553, 556, 576, 1129, 2473, 2800; Chotěnov-
ská 200, 215, 1484, 1485, 1546, 2546; Chvalečská 1259; 
Chyjická; Ježovická; Na Božkovně; Novosibřinská 2227; 
Oplanská 278, 284, 2291, 2339, 2636, 2665; Račiněveská 
1887; Rápošovská 108, 979, 1884, 2311; Ratajská 143, 
146, 149, 221, 222, 270, 464, 504, 505, 507, 1267; Ratboř-
ská; Ročovská; Rohozecká; Roklova; Rozhovická; Rož-
mitálská; Starokolínská 42, 54, 59, 66, 506, 2300; Sta-
roújezdská; Šlitrova; Talmberská; Toušická E247, E248, 
E251, E253, E254, E255, E256, E257, 546, 550, 557, 558, 560, 
562, 564, 565, 566, 1310, 1452, 1473, 2555, 2691, 2803; Ve-

lebného 1961, 1962, 1963, 1964; Vobrubova; Weissova; 
Zaříčanská E261, 654 

okrsek č.: 21006
Mateřská škola Sedmikráska, pavilon 2, Lišická 1502 
Lánovská; Lišická; Lomecká; Lozická; Lstibořská; Lu-
kovská; Luníkovská; Lutínská; Novosibřinská E375, 
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 722, 723, 728, 
729, 733, 734, 735, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 
863, 864, 865, 1107, 1199, 1236, 1245, 1380, 1501, 2266, 
2571, 2808, 2809; Rohožnická 261, E295, E297, 600, 801, 
802, 803, 804, 866, 867, 869, 870, 1257, 1260, 1270, 2600, 
2708, 2790, 2791, 2792, 2793; Zalešanská; Zámělská; Zá-
polská; Zaříčanská 657, 659, 664, 693, 1819, 1866, 1895, 
2354, 2397,2398, 2446, 2537/11, 2539/13; Zbyslavská; 
Zbýšovská; Zbytinská; Zlivská 

okrsek č.: 21007
Zdravotní středisko Rohožník, prostory osobní hygieny, 
Živonínská 1630
Měšínská; Miletická; Rohožnická 1601, 1602, 1603, 
1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609; Žíšovská; Živonínská; 
Žiželická; Žlebská 

okrsek č.: 21008
Mateřská škola Rohožník, Žárovická 1653 
Machovická; Malešovská; Malotická; Novosibřinská 
E386, 2295; Žárovická; Žehušická; Žeretická; Žherská; 
Žichlínská

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost 
a státní občanství České republiky
• platným občanským průkazem
• platným cestovním pasem 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství po-
třebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Do-
poručujeme občanům, kteří se chtějí voleb zúčastnit, aby 
si zkontrolovali datum platnosti svého občanského prů-
kazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali 
o vydání nového dokladu.
Voličem je
• občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 

18 let
• ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 

28. ledna 2023 dovrší věku 18 let
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vy-
tištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede 
dnem prvního kola volby (10. ledna 2023).
Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až 
ve volební místnosti.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřed-
ní obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu 
komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič ode-
brat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku 
do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro 
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací 

lístek se nijak neupravuje.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze 
jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Úřad městské části Praha 21 může vydávat voličské prů-
kazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 9 – Újez-
du nad Lesy.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání volič-
ského průkazu je pátek dne 6. ledna 2023 v 16:00 hodin.
Konec lhůty pro osobní žádosti o vydání voličského prů-
kazu je středa dne 11. ledna 2023 v 16:00 hodin.
Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům 
je čtvrtek dne 29. prosince 2022.
Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je možné 
podat u odboru občansko správního ÚMČ Praha 21, 
úsek občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence 
obyvatel, budova B, přízemí.
Na voličský průkaz může volit volič v jakémkoli volebním 
okrsku na území ČR nebo na zastupitelských úřadech ČR 
v zahraničí.
PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, Úřad MČ Praha 21 (do pátku 13. ledna 
2023 do 12:00 hod., tel.: 281 012 952) a v době ko-
nání voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pou-
ze v  územním obvodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. 
Aktuální informace jsou k dispozici na webu Úřadu MČ 
Praha 21, kde také najdete kompletní seznam domov-
ních čísel s vyznačením volebních okrsků.

9

Volební manuál



10

V průběhu minulých měsíců jsme vás informovali, jak 
postupuje výstavba nové budovy mateřské školy v Čen-
tické ulici. Po překonání komplikací v průběhu stavby 
jsme v  druhé polovině září školku úspěšně zkolaudovali 
a  společně s paní ředitelkou a jejími kolegy jsme naplá-
novali stěhování na nejvhodnější termín. Většina nábytku 
a vybavení byla namontována úplně nová. Se stěhováním 
v průběhu října pomohli kolektivu MŠ jak stěhovací firma, 
tak také zaměstnanci úřadu. Máme velkou radost, že jsou 
naši nejmenší již od 31. 10. 2022 v nových krásných pro-
storách. Budova má celkovou kapacitu 100 dětí, které jsou 
rozděleny ve čtyřech třídách. I přes lehké zpoždění se nám 
podařilo zrealizovat stavbu tak, aby poskytovala maximál-
ní komfort nejen dětem, ale také pedagogům a dalším 
zaměstnancům školky. Děkujeme celému týmu paní ředi-
telky Plašilové za to, jak stěhování zvládli a také, jak krásně 
školku během krátké doby vyzdobili. Velké díky patří také 
všem našim kolegům, kteří se na realizaci stavby podíleli 
a zejména Magistrátu hl. města Prahy za finanční podpo-
ru, bez které by nebyla výstavba možná.
Školku jsme společně s jejími zaměstnanci slavnostně ote-
vřeli 3. 11. 2022 přípitkem a při této příležitosti pan staros-
ta Milan Samec popřál všem, aby se jim v nové školce líbi-
lo. V současné chvíli ještě probíhá dokončování školkové 
zahrady, která by měla být hotová v krátké době.
Jistě vás zajímá, jaké plány má městská část s prostory pů-
vodní mateřské školy, které se nám díky této nové stav-
bě podařilo uvolnit. Jedná se o celé horní patro v budo-
vě 2. stupně základní školy, které MČ plánuje využít pro 

Montessori třídy a tím vyřešit současné potíže s kapacitou 
základní školy.
Za úřad MČ Praha 21

Šárka Zátková, 
tajemnice

Nová školka Sluníčko již slouží dětem

Úřad MČ Praha 21 pronajme
Prodejnu nepotravinářského charakteru
Nebytový prostor o výměře 15,7 m2, 
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.
Bližší info: Jaroslava Bendová, 
tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz

Reklamní plochu
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm 
(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní 
bez DPH 600 Kč, nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz
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TÉMA

Spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život a 
Svaz postižených civilizačními chorobami 

                                  pořádají 

                                        Vánoční  
posezení pro seniory 

Vystoupí děti  
z MŠ Sluníčko a 
hvězda české 
dechovky  

Jiří Škvára  
Ochutnáte i  
vánoční cukroví  

Sobota 10.12.2022 od 16 hodin  
DDM – Level, Staroújezdská 2300 



K období mezi Božím hodem vánočním a Hromnice-
mi neodmyslitelně patří stavění betlémů. Jak doma, tak 
v kostelích. Na ten nejbližší se můžete zajet podívat do 
sousedních Koloděj, pro ty, kdo se beztak chystají na 
vánoční vycházku do centra, tu máme malé putování po 
pražských betlémech. 
Začít můžeme na Loretánském náměstí na Hradčanech. 
Sem dojdeme pohodlně od zastávky tramvaje Pohořelec, 
ještě lépe je ale vystoupit již na Brusnici a dojít na náměstí 
uličkami Nového světa. Naší první zastávkou je kapucínský 
kostel Panny Marie Královny andělů, součást kláštera, kde 
mimo jiné sídlí prezidentská ochranka. Uvnitř kostela naj-
deme největší český betlém co do velikosti postav. Těch 
lidských je 32 a dosahují výšky až 175 centimetrů, měřítko 
je tedy téměř 1:1. Nejstarší části betléma jsou z 2. čtvrtiny 
18. století, pravděpodobně jde o import z Neapole, řadu 
figur ale dotvořil již v Čechách někdo, kdo se vyznal v tech-
nice práce s papírovinou a kašírovanými textiliemi. 
Úvozem a Nerudovou ul. sejdeme z kopce k malo-
stranskému kostelu sv. Tomáše. Zdejší jesle jsou vel-
mi tradiční, i se světlem vycházejícím z chléva. Betlém 
pochází z přelomu 19. a 20. století a jde o práci tyrolských 
řezbářů. Hned o dům vedle je kostel sv. Josefa. Popravdě 
umělecky tamní betlém ničím nevyniká, je ale doplněn tře-
ba o obyčejný moderní domek a chce nám tak vlastně říct, 
že Ježíšek pocházel z docela normální rodiny a kdyby jeho 
rodiče nemuseli být uprchlíky, třeba by se právě v obyče-
jném domku narodil… Byla by škoda vynechat nedaleké 
Pražské Jezulátko. V „jeho“ kostele mají betlém deskový, 
a navíc venkovní. Zavítejte ale i dovnitř, většinou tu bývá 
hned několik betlémů, které o adventu vytvořily děti.
Z Malé Strany to můžeme vzít po Karlově mostě, kus za 
ním již na staroměstské straně najdeme v Klementinu 
kostel Nejsvětějšího Salvátora  – původně dominikánský, 

později jezuitský, dnes studentský. Je to místo, kde byl 
roku 1560 vystaven vůbec první betlém, nejen ten pražský, 
ale na sever od Alp. Ten původní se nedochoval, namís-
to něj farníci počátkem 20 stol. zakoupily základní figury 
betlému z dílny řezbáře Jana Procházky z Příbrami. Tuc-
tová produkce to ale není, již jen díky tomu, že se betlém 
průběžně doplňuje a každý rok tak vypadá trochu jinak.
Poslední zastávkou může být Týnský chrám, v adventním 
a vánočním čase v obležení rušného trhu. Zdejší jesličky 
jsou svým způsobem typické: nemají autora a těžko se da-
tují. Základ, tedy Svatá rodina, pochází zřejmě z 19. století, 
figury pastýřů na krajích jsou nejmladšího data. Legenda 
praví, že je nenechavci často kradli, zatímco na Ježíška 
umístěného uprostřed už nedosáhli. 
Nakonec ještě tip na cenově dostupné a příjemné os-
věžovny po cestě: zkuste U Dvou slunců v Nerudově ul. 
nebo Skautský institut v ústí Staroměstského náměstí.

Blahoslav Hruška
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Putování pro pražských betlémech

Advent a Vánoce jsou pro hudebníky časem, kdy se ne-
zastaví. Nejinak je tomu i v případě našeho školního 
pěveckého sdružení Sovičky, které vystupují pod ve-
dením paní učitelky Daniely Janoušové. Zazpívají hned 
třikrát, pozvánky najdete na předchozí straně. V sobotu 
17. 12. je ale v Zeleném domě čeká i vystoupení s mladou 
a velmi nadějnou klavíristkou Klárou Gibišovou (jejíž 
tatínek mimochodem vyrůstal v Újezdě). Klárce je teprve 
dvanáct let, na koncertních pódiích u nás i v zahraničí je 
ale jako doma. Koncertovala mimo jiné v Obecním domě 
nebo katedrále sv. Víta a mezi její mentory patří i klavírní 
virtuóz Ivo Kahánek. 
Koncert je součástí akce Splněná přání. Zelený dům se totiž 
o Adventu tradičně stává základnou, kam si můžete přijít 
pro kartičku s vánočním přáním a pořídit vytoužený dárek 
některému z újezdských seniorů. Předávání splněných přání 
proběhne právě 17. 12. během koncertu. Ti, kteří si pro dárek 
přijít sami nemohou, o něj ale samozřejmě nepřijdou. O den 
později, v neděli 18. 12., startuje od Zeleného domu průvod 
se Sovičkami, které dárky osobně roznesou až domů. A jistě 
také zazpívají. Malé zpěváky nemine na závěr sladká odmě-
na  - Zelený dům je, jak známo, nejen galerie, ale i kavárna 
s cukrárnou… Akce je otevřená pro každého, adventní na-
dílku pro seniory můžete absolvovat se Sovičkami.

Blahoslav Hruška

Sovičky, nadějná klavíristka a splněná přání
INZERCE
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KULTURA

Sedíme v „garáži“ iRadia 21. Já, Petr Pilař a Eliška Dvorská, 
houslistka ze String Ladies, což je kapela, která působí na 
naší hudební scéně od roku 2005. Je to spojení atraktivní-
ho vzhledu s virtuozním hraním na smyčcové nástroje, jak 
klasické, tak elektrické Povídáme si o koncertě, který pro-
běhne v sobotu 10. 12. od 20 hod. v divadle Masarykovy ZŠ.  
Začne Purple Mania, pak budou hrát svůj set holky ze 
String Ladies (tedy Eliška na housle a Kateřina Zíková na 
violoncello) a nakonec všichni společně.

Eliška: Zahrajeme J. Lenona, M. Carey, M. Jacksona, z  ji-
nýho soudku pro zpestření Vivaldiho, Brahmse, Smetanu 
a samozřejmě vlastní skladby. 

String Ladies vystupují na různých společenských 
a prestižních akcích. Můžeš některé jmenovat?
Eliška: Turné s Danielem Landou, jazzrockový festival 
Avantin po boku Laca Decziho, také významné projekty 
České televize, například Souboj hitů, nebo Eurosong, ví-
ce máme na našem webu. A málem jsem zapomněla na 
Projekt/Objekt, pražské vystoupení před superbandem, 
v kterém hrají doprovodní muzikanti Franka Zappy. 

Co uslyšíme od Purple Manie?
Petr: Nebudeme hrát jen Deep Purple, bude to takový 
průřez muziky od 60. let. Lidi se můžou těšit na to, co znají 
od Beatles, Led Zeppelin, v repertoáru dále máme třeba 
Metallicu, Steppenwolf, Whitsnake a vybereme něco od 
Jimmyho Hendrixe. 
Na druhý den jsem domluvený s Karlem Jenčíkem, bube-
níkem Purple Manie na rozhovoru po telefonu. 

Karle, řekni mi něco o muzikantech, se kterými si hrál.
Karel: Je to jako v jiných oborech lidské činnosti. Ti, kte-
ří jsou dobří, až vynikající, bývají skromní. Já jsem si vždy 
vybíral podle té neměřitelné chemie, která mezi lidmi, 
a muzikanty zvlášť, panuje. Hrál jsem s řadou výborných 
muzikantů a jsem jim vděčný za to, co mi dali. Za všechny 
mohu uvést Luboše Andršta, s nímž jsem často jezdil jako 
spolujezdec na vystoupení. Během cest jsme si povídali 
o muzice a já jsem se třeba o přístupu ke hře na bicí od něj 
dozvěděl hrozně moc, ač je to „pouhý“ kytarista. 

Tímto zdravíme Luboše do rockovýho nebe. V jakých 
kapelách si tehdy byl vidět a slyšet? 
Karel: Za ta léta toho bylo hodně: koncertů stovky, Benefit, 
Energit, skupina Karla Černocha, Orient, Karamel, a taky 
Arakain, turné v roce 2016, kde nejoriginálnějším prvkem 
celého koncertu byl vždy společný blok Arakain & Dymyt-
ry, kde se utkali oba bubeníci v battlu.

Tak bych si prosil jedno Karlovo „sólíčko“ 12. 10., nejen 
pro mě, ale hlavně pro diváky, šlo by? Přimluvím se u Pet-
ra Pilaře a zaplatím Ochrannému svazu autorskému.
Karel: Uvidíme, vezmu s sebou moje nejlepší bicí, ale taky 
nejtěžší. 
Pomůžu ti s nima do výtahu. 

Vstupenky na koncert můžete pořídit v místech, kde je 
předprodej: Chovatelské potřeby na Rohožníku, v knihku-
pectví na křižovatce, nebo v podatelně Úřadu MČ, možno 
také přes iradio21@iradio21.cz . Při dotaci MČ Praha 21 je 
vstupenka za pouhých 220 Kč, nebo ji zkuste vyhrát v sou-
těži na Facebooku – iRadio21. Za iRadio21 a spolek Vamos

Jaroslav Zajpt 

Purple Mania & hosté 

1100..1122..2200..0000
hhoodd

PPrraahhaa  99--ÚÚjjeezzdd  nn//LL

VVssttuuppnnéé::  222200..--  KKčč

Předprodej: Knihkupectví Újezd n/L, Chovatelské potřeby Rohožník,
Podatelna MÚ. Koncert je finančně podpořen z grantu MČ Praha 21.

Internetový prodej:  tel. 602 313 840iradio21@iradio21.cz,

DDiivvaaddlloo  MMaassaarryykkoovvyy  šškkoollyy

HOSTÉ VEČERA: Eliška Dvorská - housle, Kateřina Zíková - violoncello (String Ladies)

V novém roce odstartuje již XXXIV. cyklus Újezdské 
akademie volného času. Tentokrát projdeme kapitoly 
z dějin římské kultury, lektorem bude PhDr. Pavel 
Titz, Ph.D.
Přednáškový cyklus bude sledovat vývoj materiální kultury 
antického Říma od jeho počátků v době železné až po 
zánik Západořímské říše - archeologické památky, vývoj 
římské kultury z pohledu veřejné i soukromé, sakrální 
i profánní architektury, sochařství, malířství i drobného 
umění - včetně módy, šperku, skla i keramiky.

I. 9. 1.  studium antického Říma (smysl a vývoj)
II. 16. 1. mýty a legendy římského světa v konfrontaci 

s archeologickými nálezy
III. 23. 1. Římané ve službách bohů (Cultus Deorum)
IV. 30. 1. mezi Řeky a Etrusky
V. 6. 2. Řím doby královské
VI. 13. 2. republika na cestě k ovládnutí Itálie
VII. 20. 2. krize republiky a proměna římského světa
VIII. 27. 2. Augustův Řím a Augustova říše.

Petr Mach

Nový cyklus 
Újezdské akademie



11. listopadu si celý svět připomněl 
104. výročí ukončení 1. světové války. 
Symbolem Dne válečných vete ránů 
jsou vlčí máky, které inspiro  valy vojen-
ského lékaře podplukovníka Johna 
McCrae po smrti jeho přítele v roce 
1915 k napsání básně Na flanderských 
polích. Ke 100. výročí konce války 
jsme 11. 11. 2018 v 11 hodin slavnost-
ně zasadili před újezdským hřbitovem 
válečným veteránům, vojákům, ale 
i jejich matkám, ženám a vdovám 
Lípu Republiky. Každý rok je k tomuto 
výročí ozdobena novým vlčím mákem 
a trikolorou, a na podzim k zemi „hází 
svá srdce ze zlata“. Na Dnech zdraví 
navázalo Újezdské muzeum spoluprá-
ci s  Komunitním centrem pro válečné 

veterány a od ledna bude v muzeu ke zhlédnutí putovní výstava 
„Andělé v zeleném“ k 80. výročí vstupu prvních žen do armády 
(více informací naleznete v lednovém zpravodaji).
Letos jsem se s Janou Synkovou, vnučkou gen. Stanislava Krause, 
zúčastnila 11. listopadu díky pozvání 252. protiletadlového rake-
tového oddílu gen. S. Krause pietního aktu ke Dni válečných vete-
ránů ve Strakonicích. V místních kasárnách jsme se setkaly s po-
tomky gen. J. Selnera a plk. K. Mathese (po nich je pojmenován 
251. protiletadlový raketový oddíl a prapor podpory) a s vojáky, 
mezi nimiž byli i ti, kteří představovali v říjnu našim žákům a zá-
jemcům z Újezda vojenskou techniku na farní louce. Společně 
jsme vyslechli přednášku historika PhDr. J. Plachého z Vojenského 
historického archivu o Československém lehkém protiletadlovém 
pluku 200 – Východním, ke kterému se strako nický pluk hlásí a od 
roku 2011 nese čestný název Tobrucký, a poté vzpomenuli ve vo-
jenské kapli modlitbou na válečné vete rány.

Eva Danielová
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Připomínka Dne veteránů

Knihy pro dospělé
 Lisa Regan - Nečekané přiznání 
 Elizabeth Berg - Příběh Arthura Truluva 
 Joy Fielding - Slepá ulička
 Jo Nesbö - Krysí ostrov a jiné povídky 
 Tim Weaver - Stín ve dveřích 
 Simona Bohatá - Klikař Beny
 Stefan Ahnhem - Poslední hřebík 
 Harlan Coben - Drž se blízko 
 Jacek Dukaj - Led 
 Iveta Toušlová - Toulavá kamera
 Torey L. Hayden - Přehlížená holka 

Novinky z knihovny

 
Zveme Vás na putovní výstavu 

Výstava probíhá v knihovně  
v listopadu a prosinci 2022 

Jaká nejpodivnější věc se může přihodit při čtení knížky? David 
se snažil nacpat do regálu útlou knížku, knihovna se naštva-
la a spolkla ho i s jeho kocourem Koniášem. Tím začne do-
brodružná výprava do knižní historie! Vypravte se tam s nimi. 
Navštivte knihovny šlechtické i klášterní, potkejte knihovníky, 
učence i písaře. 
Jak to všechno dopadne se stále ještě můžete podívat v naší 
knihovně. Zveme vás na putovní výstavu knihy spisovatelky 
Kláry Smolíkové Spolkla mě knihovna s komiksy a ilustracemi 
Vojtěcha Šedy, která probíhá až do 23. prosince 2022.

Spolkla mě knihovna! 

 Gail Honeyman - Eleanor se má vážně skvěle 
 Tomáš Jadlovský - Otec na útěku 

Knihy pro děti
 Vojtěch Matocha - Prašina: křídový panáček
 Ljuba Štíplová - Dobrodružné příběhy Čtyřlístku 
 Mirek Vostrý - Kreslené vtipy pro děti 
 Jiří Žáček - Nesedejte na ježka! 

Všem čtenářům přejeme klidné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví do nového roku 2023.

Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová,
knihovnice
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Působíte v Ústavu jaderné fyziky 
Akademie věd, ale přiznám se, že 
z abstraktů vašich odborných prací 
jsem si nedokázal dovodit, čemu se 
věnujete.

Pracuji v oblasti fyziky, která je na roz-
mezí jaderné fyziky a fyziky elemen-
tárních částic. Asi víte, že základními 
stavebními kameny nukleonů v já-
drech atomů, které patří do velké ro-
diny hadronů, jsou kvarky. Jenže ně-
které hadrony se chovají „podivně“, 
svým způsobem „žijí“ mnohem déle, 
než se původně předpokládalo. Jejich 
studium začalo v 50. letech minulého 
století a ukázalo se, že důvodem je 
skutečnost, že obsahují kvark, který 
nazýváme podivným. Ve své práci se 
zabývám právě takzvanými podivný-
mi hadrony, které tento kvark obsa-
hují, a jejich interakcemi s nukleony 
a atomovými jádry. 

Můžete dát nějaký praktický pří-
klad? Jinými slovy: k čemu ten vý-
zkum bude v praktickém životě?
Jde o základní výzkum, takže tato 
otázka je předčasná. Je to jako když 
se vám narodí dítě. Můžete mít různá 
přání, ale také nevíte, co bude jednou 
v životě dělat, jak bude prospívat. 
Základní výzkum je běh na dlouhou 
trať. Vezměte si třeba radioaktivi-
tu. Ta byla objevena už kolem roku 
1900, praktické uplatnění v podobě 
první jaderné elektrárny však přišlo 
až o 60 let později. Nebo termojader-
ná fúze: vodíkovou bombu již lidstvo 
sestrojilo, ale udržet kontrolovanou 
fúzi, která by měla sloužit k výrobě 
čisté energie bez jaderného odpadu, 
to je stále hudbou budoucnosti. Zá-
kladní výzkum je hlavně o rozšiřování 
našich znalostí, o pochopení toho, jak 
funguje náš svět. Často nelze předem 
říci, kdy a jak budeme schopni nabyté 
znalosti uplatnit v praxi.

A není vám trochu líto, že výsledky 
vaší práce nikde nejsou vidět?
Pro mě je základní výzkum naopak 

fascinující, i když možná jen zlomek 
z  něj se v budoucnu nějak zúročí. 
Pořád můžete udělat skutečné obje-
vy, přijít s něčím, co je pro nás zcela 
nové, posunout naše znalosti o fun-
gování světa kousek dál. V aplikova-
ném výzkumu je něco takového skoro 
nemožné.

Jste také jedním z nestorů českých 
hráčů původně čínské deskové hry 
go. Jak jste se k ní dostal?
Za nestora českého go se určitě ne-
pokládám, go se u nás začalo hrát 
přibližně v době, kdy jsem se na-
rodil. Osobně jsem se s touto hrou 
seznámil jako středoškolák na sou-
středění řešitelů matematické a fy-
zikální olympiády. Později jsem hrál 
již jako student Matematicko-fyzi-
kální fakulty UK, odkud se rekruto-
valo mnoho hráčů go. Dříve jsem 
hrál velmi aktivně, jezdil na hodně 
turnajů, teď se však věnuji spíše 
organizaci. Jsem předsedou spolku 
Pagoda, který hru propaguje a pra-
videlně pořádá mezinárodní turnaj 
O pohár korejského velvyslance, v 
posledních letech největší turnaj 
u nás. V 90. letech jsem rovněž pro 
Evropskou go federaci vymyslel sys-
tém mezinárodního ratingu, podob-
ný systému ELO v šachu, který se v 
evropském go používá dodnes. 

Kolik lidí se go u nás věnuje?
Organizovaně tak dvě, tři stovky. Niž-
ší tisíce pak hrají jen občas, nesou-
těžně. Obecně je ale region střední 
a východní Evropy velmi silný a tvo-
ří špičku evropského go. Elitní hrá-
či v  Asii jsou sice pořád silnější, ale 
i v Evropě se najdou lidé, kteří se go 
věnují profesionálně, uživí se jím. Jez-
dí po turnajích, kde jsou slušné ceny 
za umístění, pořádají výukové kurzy 
pro slabší hráče, komentují hry.

Co vás na go fascinuje? V čem je ta 
hra jiná než třeba o hodně rozšíře-
nější šachy?
Go je hra s největším počtem mož-

O podivnostech a harmonii

ných kombinací, a přestože má vel-
mi jednoduchá pravidla, je mnohem 
komplexnější než jiné hry. Jiný je i 
samotný princip. V šachách začínáte 
se všemi figurkami v poli, postup-
ně soupeře eliminujete a hra končí 
matem, smrtí soupeřova krále. V go 
nemáte na začátku na desce nic, ka-
meny postupně přidáváte. Cílem ne-
ní totální porážka soupeře, vítězství 
v go znamená, že prokážete převahu 
nad soupeřem, aniž by přišel úplně 
o vše. 

Pomáhá vám nějak to, že jako fy-
zik máte strukturovanější, analy-
tičtější myšlení?
Neřekl bych. Třeba někdejší několika-
násobný mistr ČR neměl ani maturi-
tu. Strategie a taktika jsou sice důle-
žité, v lokálním boji se využije i dobrý 
propočet několika tahů dopředu, ale 
často hrajete jen podle své intuice. 
Ti nejlepší hráči mnohdy sledují pře-
devším harmonii svých kamenů, to, 
jak dobře kameny položené na des-
ku spolupracují. Hra go tak má blízko 
i k estetickému cítění a možná právě 
proto je tak krásná. 

Blahoslav Hruška

LIDÉ

Aleš Cieplý je teoretický fyzik a spoluautor desítek odborných studií, které 
vycházejí v prestižních světových časopisech. Vedle bádání nad tím, jak fun-
gují jádra atomu, co je drží pohromadě a jak interagují s jinými částicemi, se 
věnuje i svému koníčku, kterým je hra go. O podivnostech ve fyzice a har-
monii, která je předpokladem dokonalého zvládnutí této původem čínské 
hry, si povídal s ÚZ.

RNDr. Aleš Cieplý, CSc. (58) vystu-
doval Matematicko-fyzikální fakultu 
UK, jako postdoktorant působil na 
Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. 
Pracuje v Ústavu jaderné fyziky 
AV ČR v Řeži. Je předním českým 
hráčem a organizátorem deskové 
hry go. S rodinou žije na Blatově. 
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BLAHOPŘÁNÍ
Paní Ing. Alena Hanišová patří k našim 
významným vědeckým osobnostem. Dlouhá 
léta pracovala ve šlechtitelské stanici ve Stu-
picích, kde usilovala o zlepšení genetických 
vlastností obilovin, zejména pšenice. Je au-
torkou mnoha odborných publikací, spo-
lupracovala se šlechtitelskými ústavy a fir-
mami ve světě, přednášela na univerzitách 
a odborných konferencích nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Za svou vědeckou činnost obdržela řadu 
ocenění, mezi mnohými i Mendelovu medaili od vědecké 
rady Mendelovy univerzity v Brně.
Paní Ing. Hanišová v prosinci oslaví neuvěřitelných 90 let 

v plné duševní a svěžesti. Stále udržuje kon-
takt s oborem a sleduje vývoj vědeckých 
poznatků v oblasti šlechtitelství.
Navíc má bohaté kulturní zájmy. Navštěvu-
je Univerzitu třetího věku, miluje vážnou hud-
bu, má velké znalosti v literatuře a výtvarném 
umění. Věnuje se své zahradě, kterou má ve 
vzorném pořádku. Paní Alenka přitom vyniká 
nesmírnou skromností a přátelským chováním.
K významnému životnímu jubileu přejeme 

Ing. Hanišové hodně zdraví, radosti ze své rodiny, upřím-
né lidi kolem sebe, aby si užívala přízně zemědělské i vě-
decké veřejnosti, která se těší z plodů její práce.

Marie Podlipná

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi a pracovnicím odboru 
občansko-správního za milé přání k mým naro-
zeninám. Vyjádření díků patří také Klubu ak-
tivních seniorů. 

Pavel Kovanic

Děkujeme vedení MČ Praha 21 za milé přání 
a dárky k našim narozeninám.

Haňkovi

OMLUVA
Eva Danielová patří mezi kmenové autorky ÚZ, což ovšem nezna-
mená, že by se tiskařský šotek nebo editorská nepozornost jejím tex-
tům vyhnula. V minulém čísle větu začínající slovy „I my, dospělí, rádi 
posloucháme“ automatická oprava textu změnila na „I my. Dospělí. 
Rádi posloucháme“. V čísle 10 se správné „Újezdských“ změnilo a malé 
ú. Za tato nepříjemná „vylepšení“ patří autorce samozřejmě omluva.  

Blahoslav Hruška,
šéfredaktor ÚZ

LISTÁRNA

EVA NÁS NAVŽDY OPUSTILA
7. listopadu po dlouhé těžké nemoci zemřela paní Eva 
Štras majrová. Eva pocházela z Klánovic, ale přes 50 let žila 
v Újezdě. Dvaatřicet let byla členkou SPCCH a posledních 
12 let i předsedkyní tohoto početně největšího spolku 
v obci. Za jejího působení se zvýšila členská základna na 
300 členů. Díky její aktivitě a nápadům, jako jsou ozdravné 
pobyty, rekondiční pobyty pro kardiaky, plavání a cvičení 
v  bazénu, cvičení v tělocvičnách s prvky jógy, výlety, 
besedy, divadla, trénování paměti a jiné aktivity, našla řa-
da starších újezdských občanů chuť se setkávat a nezůstá-
vat mezi čtyřmi stěnami doma. Ve svém rozhodování byla 
rázná a výbor SPCCH, který jí v aktivitách pomáhal, řídi-
la pevnou rukou. V roce 2019 převzala osobní ocenění, 
„Cenu starosty“ za obětavou práci pro občany.
Evo, budeš nám chybět, budeme vzpomínat. Za členy SPCCH

Marie Tomaidesová

KONDOLENCE Z ÚŘADU
V listopadu nás bohužel opustila 
v nedožitých 80 letech paní Eva 
Štrasmajrová. Za Úřad MČ Praha 
21 a všechny naše zaměst nance 
bych ráda vyjádřila upřímnou 
soustrast celé rodině. Paní Štras-
majrová obdržela v  roce 2019 
za svou dlouholetou práci pro 
Újezd nad Lesy Cenu starosty. 
Její elán nám všem bude velmi 
chybět.

Šárka Zátková, tajemnice

Děkujeme všem za projevenou účast k úmrtí paní Evy 
Štrasmajrové.

rodina Štrasmajrova

JIŘÍ ČEMUS MÁ NAROZENINY
V prosinci oslaví dlouholetý člen a bývalý předseda TJ Sokol Újezd nad Lesy Jirka Čemus životní jubileum. Přejeme mu 
všechno nejlepší v soukromém i pracovním životě, hodně zdraví, štěstí a sportovního elánu. Za TJ Sokol 

Petra Mašková

ZE ŠKOLY SI ODNÁŠÍM HEZKÉ VZPOMÍNKY
Vážení zaměstnanci školy, milí žáci, drazí rodiče, rád bych se 
touto formou v pozici školníka 1. stupně se všemi rozloučil. 
Po deseti letech správy školy s koncem roku odcházím i já. 
Jako člověk žijící přímo ve škole, jsem k tomuto místu 
získal velmi silný vztah. Odnáším si hezké vzpomínky na 
dětskou bezprostřednost, nevyčerpatelnou energii žáčků 
a mnoho zážitků z kouzelného prostředí 1. stupně naší 
újezdské školy. Z místa, kde to skutečně žije a kde se den-
ně odehrávají neuvěřitelné příběhy.
Málokdo ví, že zde žijí školní skřítci. Hodní, kteří dokáží 
pomáhat a kouzlí všem ve škole úsměvy na tvář. Stejně 
tak i zlomyslní šotci, kteří kladou překážky a znepříjemňu-
jí den všem. Kdo jiný by mohl za všechny ty zatoulané 

bačkůrky, poztrácené klíčky a čipy na oběd? Právě že skřít-
ci! Po večerech s nimi hrávají mariáš a tyto hrací známky si 
pak schovávají v nejrůznějších skrýších po celé škole.
Už jako špunt jsem z babiččina okna rád pozoroval dění 
kolem školy. Když jsem ji začal navštěvovat, měl jsem 
štěstí na pana školníka a nyní doufám, že jeho nápomoc-
né poselství jsem dokázal šířit i já zde. 
Školu opouštím s dobrým pocitem a správu předávám 
v lepším stavu, než jsem ji přijal. Děkuji všem pracovním 
partnerům za spolupráci. Svému nástupci přeji úspěšný 
začátek a škole samotné, jakožto i všem zúčastněným, 
zářnou budoucnost. Pěkný den. Váš školník

Petr Tilz
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Ing. Michal Hazdra (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Vážení přátelé, ve chvíli, kdy čtete ten-
to sloupek, v našem Újezdě září nové 
adventní osvětlení, které více než 
naznačuje čas, který se blíží. Vánoce. 
Čas, kdy bychom měli aspoň trochu 
zpomalit, zamyslet se nad uplynulým 

rokem a ideálně jej trávit s našimi blíz-
kými. Bohužel ne vždy to však lze. Je 
mezi námi mnoho takových, kteří se 
svou rodinou či přáteli být nemohou, 
nebo je již nemají. Rád bych tímto po-
děkoval třem skvělým dámám, které 
vymyslely a uvedly v život úžasnou 
akci Splněná vánoční přání, z které se 

již stala milá újezdská tradice a která 
je primárně zaměřená na naše souse-
dy, kteří jsou o Vánocích z nějakého 
důvodu sami. I letos si takové přání 
v  Zeleném Domě vyzvednu a budu 
rád, když nás bude co nejvíc.
Přeji vám všem krásné, klidné a vo-
ňavé Vánoce.

Ing. Richard Koza (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Přes každodenní upřímné snahy všech 
informačních webů děsit nás, škodit 
a  šokovat vnímám Česko jako moc 
hezké místo k žití a jsem v našem 
Újezdě spokojený.  
Jistě, život není samý úsměv, každý 
máme starosti, které nás znepokojují 
a tíží.  Některý z nás dostává od vesmí-
ru naloženo, co se jen do něj vejde, ně-

kdo proplouvá snáze … ušetřen ovšem 
není nikdo (byť to třeba tak nevypadá). 
Věřte mi.
Letošní podzim je energeticky milos-
tivý. Svatý Petr situace nezneužil a ne-
osolil nás brzkými mrazy, náledím 
a  sněhem. Teploty zůstaly dlouho do 
listopadu velmi mírné, Martin na bílem 
koni se nekonal, naopak teploty lezly 
až nad +10 stupňů. A v Klánovickém 
lese stále ještě potkávám toho stateč-

ného pána, který jogguje v trenýrkách 
a tričku.
Nenechme se přesvědčit, že svět je 
samá katastrofa. Není. Že se musí něco 
stále dít, abychom byli šťastní. Nemu-
sí. Ano, občas jsou věci nepříjemné - 
a ano, změnit je nelze na lusknutí prstu. 
Lze se ovšem jinak na ně podívat. Zkus-
me svou sklenici tedy občas vidět nikoli 
poloprázdnou, nýbrž příjemně z půlky 
plnou. Vyjde to na stejné peníze.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Kateřina Bláhová (ODS 
a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Milí sousedé, pro příští čtyři roky 
jsem byla jmenována předsedkyní 
komise sociální politiky a zdravot-
nictví, ve které jsem již dříve půso-
bila jako řadový člen. Vítanou akti-
vitou pro členy komise je pomoc při 
organizaci volnočasových činností 
občanů, které pořádá Úřad MČ Pra-
ha 21 a které i nám pomáhají nemy-
slet na starosti všedních dnů. Úřad 

podporuje i neziskové organizace 
pro seniory – KAS a SPCCH, Filmový 
klub a Akademii pro seniory, mimo 
své běžné agendy pořádá např. tvo-
řivé dílny pro veřejnost, taneční zá-
bavu pro dříve narozené, podílí se 
na dnech podpory zdraví a dalších 
aktivitách. V souvislosti s událostmi, 
které se ději kolem nás, můžeme mít 
občas pocit, že už se není na co těšit, 
a proto je každá aktivita, která pod-
poří naše psychické či fyzické zdraví, 

velmi vítána.  Zasadíme se i v příštím 
roce o to, aby bylo dostatek finanč-
ních prostředků na činnost těchto 
sdružení a na jejich další rozvoj. 
Do konce roku nás čeká ještě 8. 12. 
tvořivá vánoční dílna, kde je skvělé, 
že se účastní nejen rodiče s dětmi, 
ale občas zavítají i ti dříve naroze-
ní. Pak už se velmi přiblíží vánoční 
svátky. Přeji nám všem, abychom 
je prožili v lásce, radosti a pohodě 
a v příštím roce více dobrých zpráv.

Mgr. Lucie Filipinská Ph.D.  (ODS 
a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Letošní podzim byl bez nadsázky 
velmi příjemný, teplý a slunečný, což 
nám všem dává naději, že přeci jen 
nebude tak zle. Inflace a energetická 
krize jsou sice realitou, ale naděje, 
že vše zvládneme, je tu s námi. Zá-
sobníky plynu jsou plné, ceny energií 
zastropované a byť nás čekají neleh-
ké časy, snažme se udržet si dobrou 
náladu a pozitivní přístup. Jak praví 
staré moudro: být veselý i smutný je 
za jeden plat, ale veselý se, dozajista, 
může déle smát. 

Nedávno jsem měla tu čest poprvé 
oddávat, a to ohromně milý mladý 
pár. Uvědomovala si, jaké máme 
štěstí, že naše země neleží jen o pár 
set kilometrů východněji a ti mladí 
lidé si mohou užít svatbu s rodiči, 
příbuznými a přáteli, a hlavně beze 
strachu. Ano, jsou mladí a plní ener-
gie a očekávání. Ale co naši starší 
spoluobčané? Nemají strach z pří-
chodu zimy, cen energií, potravin, 
samoty? Jsme si u nás vědomi toho, 
že máme odpovědnost vůči lidem 
všech věkových kategorií a naši dě-
dečkové a babičky si zaslouží společ-

nost, pozornost a solidaritu. I proto 
zde tradičně pořádáme předvánoční 
dílničku či společenský večer, sdílení 
a pocit sounáležitosti jsou nenahra-
ditelné. Ostatně i vy máte možnost 
se zapojit a splnit některému ze se-
niorů vánoční přání.  Myslím si, že 
hlavní výhodou naší městské části 
je právě to, že si můžeme dovolit být 
osobní. Známe své sousedy, víme, 
že právě teď potřebují dovézt nákup, 
víme, že by si moc přáli vyrazit s ně-
kým do divadla. Buďme tedy o Váno-
cích osobní, buďme spolu a zacho-
vejme si naději.

Mgr. Lucie Doležalová (ÚJEZD ŽIJE)
V říjnu vedení MČ náhle ukončilo 
podporu výuky českého jazyka pro 
ukrajinské uprchlíky, která teprve 
pár měsíců probíhala v prostorách 
úřadu. Stalo se tak bez ochoty nej-
prve jednat a hledat konstruktivní 
řešení, což považuji za velice ne-
šťastné a krátkozraké. 
Úspěšná integrace uprchlíků, jejíž 
nedílnou součástí je i dobrá znalost 
českého jazyka, je ku prospěchu nás 
všech a nejlepší prevencí budoucích 
problémů. Vedení naší MČ zůstalo 
hluché i k prosbám z řad učitelů, 

pro které je domluva s ukrajinský-
mi rodiči, asistentkami i dětmi veli-
ce náročná a komplikuje pak výuku 
všech dětí, i těch českých. Odmítnutí 
pomoci ze strany úřadu je o to hor-
ší, že přesně pro tyto účely získala 
MČ dotaci od magistrátu, z níž zbývá 
přes 120 tisíc Kč. Odměny lektorkám 
hradí nezisková společnost In Báze, 
takže na naší městské části by leželo 
pouhé zajištění prostor pro výuku. 
Přesto všechny moje pokusy o ře-
šení postupně selhaly. Oslovila jsem 
mailem nové radní, ale nedostala 
jedinou odpověď. Na jednání zastu-

pitelstva jsem to navrhla jako bod 
programu, ale byl odmítnut větši-
nou ODS, TOP09 a ANO. Paní tajem-
nice prohlásila, že pobyt cizích osob 
na úřadě vnímá jako bezpečnostní 
riziko. Pan starosta mi 21. října nabí-
dl schůzku, ale od té doby nereagu-
je. Vzhledem k tomu, že ukrajinské 
maminky o výuku češtiny moc stojí, 
přesouváme ji do Klánovic, kde jsou 
k nám vstřícní. Nezbývá než dou-
fat, že se újezdské vedení probere 
a bude jednat ve prospěch lidí, kteří 
tu žijí, ať už jsou jakékoli národnosti.
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Petr Sedlák (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Vážení spoluobčané, jsem nováčkem 
v zastupitelstvu v Újezdě nad Lesy za 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD.
Přestože se o celostátní politiku i ži-

vot v obci již dlouho zajímám, dosud 
jsem se ve veřejném životě neanga-
žoval, takže se musím ještě mnohé 
naučit. Chtěl bych ze srdce poděko-
vat voličům z naší obce za účast, a to 
nejen mladším a středního věku, ale 

zejména seniorům. 
Protože žijeme ve velice neklidné 
době, přeji všem co nejklidnější ad-
vent i vánoční svátky, klidnější rok 
2023 a dobré sousedské vztahy 
v  naší obci i celé zemi.

Mgr. Libor Václavík (ODS a TOP 09 
- SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Milí sousedé, právě vcházíme do krás-

ného období. Vánoce a začátek nové-
ho roku jsou vždy jedny z nejdůležitěj-
ších událostí. Přeji vám všem, abyste 

tento čas strávili ve zdraví, v kruhu své 
rodiny a přátel, v pohodlí svých domo-
vů a s minimem starostí.

Ing. Alena Motejlová (ODS a 
TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Blíží se vánoční svátky a je zřejmé, že 
pro každého nebudou šťastné a po-
žehnané. Všichni si přejeme šťastné 
a klidné Vánoce. Všichni chceme, aby-
chom ty svátky vánoční strávili s naší 
rodinou. Abychom byli zdraví a šťast-
ní. Chceme, aby naši nejmenší měli 
pod stromečkem dárky a chceme, 
aby se vánoční atmosféra promítla do 
chování lidí k sobě navzájem.
Ne všichni však mohou prožít šťastné 
a veselé Vánoce se svými nejbližšími. 
Za našimi humny zuří válka. A  dů-

sledky války mají dopad i na nás, na 
náš život. Cítíme všichni, že došlo ke 
změně cen elektrické energie, plynu, 
což ve svém důsledku vede k tomu, 
že rozpočty rodin se musí s touto 
skutečností vyrovnat.
Lidé, kteří se dostanou do úzkých 
mají samozřejmě možnost získat po-
moc prostřednictvím nejrůznějších 
sociálních dávek tak, aby negativní 
dopad inflace a zdražování nebyl tak 
drtivý. Dávky, které mohou být vy-
užity k řešení problémů spojených 
s energokrizí jsou dávky hmotné nou-
ze, tj.: příspěvek na živobytí, doplatek 

na bydlení a mimořádná okamžitá 
pomoc. Další pomoc je dávka sociální 
podpory, a to příspěvek na bydlení.
Přehledné a jednoduché návody, jak 
v těžké životní situaci postupovat, 
poskytne Úřad práce ČR (www.urad-
prace.cz), který dávky také vyplácí. 
Vláda připravila program pomoci 
Deštník proti drahotě (www.destnik-
protidrahote.cz).
Připraveno pomoci je vám i oddělení 
sociálních věcí na našem úřadě, kte-
rému bych touto cestou poděkovala 
za dobrou práci. Všichni vám přeje-
me hezké Vánoce.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, auto sklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
10. prosince Ctiněveská/Ochozská

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od 
nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, vý-
robky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektro-
zařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

Vyzýváme vás jakožto majitele či uživatele 
pozemků ke kontrole dřevin, které rostou 
na vašich pozemcích poblíž oplocení a mo-
hou zasahovat do ulice. Na mnoha místech 
větve dřevin zasahují do prostoru chodníků, 
do zelených pásů u komunikací, do uličního 
prostoru, a také zastiňují dopravní značky. 
Takové větve mohou ohrozit bezpečnost 
všech, ať už to jsou chodci, cyklisté či řidiči. 
Křižovatky činí nepřehlednými a velmi lehce 
dochází k ohrožení bezpečnosti a zdraví 
všech účastníků provozu, hlavně dětí. 
Zkontrolujte prosím, zda větve nezasahují 
do lamp veřejného osvětlení. Pokud ano, 
znemožňují údržbu stožárů a zmenšují plo-
chu pokrytí světlem. I zde se jedná o povin-
nost vlastníků dřevin, aby provedli nutný 
zásah. V případě, že dřeviny či popínavé 
rostliny zakrývají tabulku s označením náz-

vu ulice, je třeba provést úpravy tak, aby byl 
název dobře viditelný. 
Větve stromů skloněné nízko nad komunika-
ci způsobující škody projíždějícím nákladním 
vozům, například vozům určeným pro svoz 
odpadu, hasičským, sanitním či obytným 
vozům. Zároveň jsou samy dřeviny poško-
zovány. Za případnou škodu na vozidlech, 
způsobenou přesahujícími větvemi, přitom 
zodpovídá majitel dřevin! Vyzýváme proto 
všechny majitele či uživatele nemovitostí 
v Újezdě, aby provedli kontrolu dřevin a je-
jich případnou úpravu. 
Dále se obracíme s žádostí na všechny 
občany, kteří si zvelebili zelený pás před 
svými domy vlastní výsadbou dřevin, aby 
zde provedli prohlídku a jejich ošetření. 

Andrea Skalníková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Odstraňte nebezpečné přesahy dřevin
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INZERCE

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

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

 

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 
celoroční program „učíme se venku“

www.victoria-school.cz
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ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

angličtina,  španělština a němčina
s rodilými mluvčími

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

AKREDITACE

MŠMT

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

Den otevfien˘ch dvefií .pdf   2   25.10.2022   13:33

Kameny k silnici nepatří 
V poslední době se nám v obci rozmohl nešvar spočívající 
v umísťování kamenných menhirů či betonových květníků 
na travnaté pozemky lemující vozovky jednotlivých ko-
munikací. Když odhlédneme od skutečnosti, že jde často 
o nevzhledné instalace a že v převážné většině případů 
bylo osazení provedeno na pozemcích ve správě naší 
městské části, aniž by s ní byl tento záměr projednán, 
tak se jedná o zásadní zásah do bezpečnosti silničního 
provozu. Instalace takovýchto zábran komplikuje nejen 
celoroční údržbu, ale může být příčinou úrazu chodce 

i cyklisty, popř. je schopna poškodit projíždějící vozidlo. 
Riziko těchto následků vzrůstá zvláště za snížené viditel-
nosti nebo v zimním období. Z pohledu zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikací, se v každém případě jedná 
o nepovolenou pevnou překážku, jejíž případná legalizace 
podléhá povolovacímu řízení na odboru životního pros-
tředí a dopravy. Instalace takovéto překážky bez povolení 
je přestupkem ve smyslu výše uvedeného zákona. 
Dovolujeme si tedy vyzvat všechny vlastníky těchto pe-
vných překážek, jako jsou kameny, květináče, tyče, sloup-
ky apod., k jejich urychlenému odstranění.

odbor živ. prostředí a dopravy
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Také ve školním roce 2022/23 se škola aktivně zapojuje do 
mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola, který ko-
ordinuje vzdělávací centrum Tereza. Hlavním cílem je, aby 
žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na ži-
votní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. V le-
tošním školním roce již proběhly akce ve spolupráci s  MČ 
Praha 21 a to Den zdraví a Den bez aut. Dalšími akcemi ve 
škole byla akce Tonda obal na cestách, setkání s ornitolo-
gem a zavěšení školního ptačího pítka. Škola se zapojila do 
zahrádkářské výstavy a mezinárodní kampaně Running Out 
of Time. Využili jsme Klánovický les pro vznik nádherných 
podzimních mandal z listí. Na školním pozemku u přístavby 

v Čentické ulici rodiče a děti z 2. trojročí Montessori připravi-
li pozemek na ozim a oseli ho pšenicí a ječmenem. Už teď se 
těší na dožínky, na které si z rozemletého obilí upečou vlast-
ní chléb a housky, a brzy by mohl přibýt i kurník a slepice.

Tomáš Prager

4. třídy jsou zapojeny do vzdělávacího projektu České 
spořitelny Abeceda peněz. Jedná se o výukový program 
finanční gramotnosti, který dětem představují zkušené 
lektorky České spořitelny. Na úplném začátku seznámily 
děti s pojmy příjmy, výdaje, rodinný rozpočet, pokladna, 
bankovky a mince a pomocí otázek zjišťovaly znalosti dětí 
ze světa financí. Je znát, že právě v této době rodiče s dět-
mi o rodinném rozpočtu často mluví, protože mnohým 
z nich výše uvedené pojmy nebyly vůbec cizí. Jednotlivci 
s rodiči dokonce byli na výstavě v ČNB, takže otázka kolik 
je celková hodnota všech mincí a bankovek byla okamžitě 
zodpovězena: 8 888 Kč. Následovala interaktivní hra, před 
jejímž spuštěním paní lektorky vysvětlily pojem rozpo-
čet vyrovnaný, přebytkový a schodkový a poté se už děti 
s pomocí průvodců hrou Alenkou a Tomášem mohly pus-
tit do sestavení rozpočtu sportovního závodu. Pohotově 
doplňovaly děti ve hře nabízené příjmy a výdaje o vlastní 
nápady, se kterými se setkaly při sportovních, hudebních 
a kulturních soutěžích. Za vzornou spolupráci pak všichni 
„finančníci” kromě sladké odměny dostali nálepku a pra-
covní listy Abeceda peněz pro 4. třídy, se kterými budou 
děti pracovat v dalších hodinách. Znalosti finanční gra-
motnosti nabyté s paními lektorkami si jednotlivé třídy 

vyzkoušely sestavením rozpočtu při vyrábění vánočních 
dekorací pro charitativní sbírku pro Světlušku. 
Nad programem České spořitelny, do kterého je přihlášeno 
více jak 400 škol, převzalo záštitu Ministerstvo financí ČR. 
Proč vlastně Česká spořitelna pomáhá školám?  „Vychá-
zíme z toho, že lidská paměť si snáz osvojí a zapamatuje 
informace spojené s emocemi a zážitkem. Proto klademe 
důraz na to, aby naše programy byly zábavné. Necháváme 
děti nahlédnout do světa peněz, aby si přiměřeně svému 
věku osvojily základní finanční pojmy a získaly potřebné 
znalosti.” (veškeré informace na www.abecedapenez.cz)

Eva Danielová
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Abeceda peněz 

Do školních dílen naší školy zavítal opět pan Marek Pilná-
ček se svojí manželkou Kateřinou a jejich společnou dře-
víčkovou dílnou. Kromě samostatné rukodělné práce si 
děti obohacují slovní zásobu o různé druhy nářadí, se kte-

rým po celou jednu hodinu pracují (svěrák, brusný papír, 
několik druhů pilníků, ruční vrtačka, kladívka, kovadlinka, 
ruční vrtačka, dekupírovací pila). Pan Pilnáček je původ-
ním povoláním učitel a při práci s dětmi je to vidět – klid, 
pomoc, vysvětlování a závěrečná pochvala, protože, jak 
sám říká, každý výrobek dětí je originál a snaha se musí 
ocenit. Během halloweenského pondělí dostávaly některé 
dřevěné výrobky podobu strašidelnou, z rukou některých 
tvůrců to ani jinak dopadnout nemohlo, jak je doloženo 
na fotografiích.
A co se dětem na dílničkách manželů Pilnáčkových líbí? 
Toto jsou odpovědi dětí 5. E: je to relax, práce s voňavým 
dřevem, zábava, vyčistím si hlavu, oddechovka a odpoči-
nek mozku, trénuji si trpělivost, doma se k práci se dřevem 
vůbec nedostanu, vyrábím sám dárek pro radost někomu 
z rodiny nebo kamarádovi. Většina dětí by dílny uvítala 
častěji, prý i každý měsíc. V tomto momentě vstoupila do 
závěrečného hodnocení i finanční gramotnost. Vzhledem 
k dalším rodiči celoročně placeným školním aktivitám 
nakonec děti samy uznaly, že dvakrát do roka by práce 
se dřevem pod dohledem pana Pilnáčka ve škole stačila. 
Koho práce se dřevem baví, kutí nebo může kutit během 
roku s tatínkem, dědečkem nebo strýčkem v domácí dílně.

Eva Danielová

Dřevo při práci voní

Újezdská Ekoškola 
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Halloween je anglosaský lidový svá-
tek, který zdomácněl i u nás. Slaví se 
31. října. Děti ze 3. E se v tento den 
oblékly do strašidelných kostýmů 
a vyzkoušely si, jak se takový svátek 
slaví. K tomu stihly ještě popsat ha-
lloweenské strašidlo, vyfotit se ve 
fotokoutku a absolvovat strašidelný 
běhací diktát. Odměnou za snahu 
jim byl perníček a velká 1. 

Tereza Hrubá, třídní učitelka 3. E

Slavili jsme Halloween

Dýňování 
ve školní družině
Děti si akci užily a nikdo se při dlabání dýní ne-
zranil. Hotové výrobky jsme umístili na parapety 
školy, a když se setmělo, kouzlem se rozzářily. Je 
to paráda, můžete se o tom přesvědčit. Za školní 
družinu 

Eva Svatošová

Výstavu Stavby v běhu staletí, která byla 
ke zhlédnutí v Újezdském muzeu do 
16.  listopadu, navštívili žáci 2. trojročí 
Montessori pedagogiky. Starší děti se 
celé pololetí seznamují s Evropou, mlad-
ší s  Českou republikou, proto by byla 
bývala škoda nevyužít fotografií Václava 
Vícovského, zachycujících na výstavě pře-
vážně evropský kontinent. Děti si ve dvo-
jicích zapisovaly z popisků názvy států, 
a protože se objevila i místa mimoevrop-
ská nebo z České republiky, byl to vlastně 
takový „let světem“. Některá místa děti 
dobře znaly z prázdninových pobytů, jiná 
by rády navštívily – podle hlasování nejví-
ce Řecko, USA a Telč.

Po příchodu zpět do školy využili „cesto-
vatelé“ kobercovou, nástěnnou a inter-
aktivní mapu, zapsané státy si vyhledali, 
přiřadili hlavní města a doplnili o státní 
vlajky. Podařila se najít i místa z fotogra-
fií. Propojila se tak fotografická a cesto-
vatelská záliba pana Vícovského s ces-
tovatelskými zážitky dětí, které si ještě 
sdělovaly nad mapou Evropy, a navíc se 
ještě dozvěděly o dalších jim zatím ne-
známých krajích.

Eva Danielová
Hana Rosová

Letem světem v muzeu

S třeťáky z M1A a M1B jsme se pus-
tili do zkoumání číselné řady 0-1000. 
Na chodbě jsme si připravili 6 kobe-
rečků a postupně jsme začali nata-
hovat pomůcku, které se říká tisícový 
řetěz = řetěz, který se skládá ze sto 
desítkových korálkových tyčinek. Šest 
koberečků nám ale na něj nestači-
lo, nakonec děti musely donést dal-
ších osm koberečků. „Ten je strašně 
dlouhý,“ ozvalo se od dětí. „ Kolik asi 
měří?“ Odpověděla jsem, že je to dob-
rá otázka a že by mě to také docela 
zajímalo. Otázku, jestli ví, jak bychom 
to mohli zjistit, už jsem ani pokládat 
nemusela. Někdo z dětí již totiž při-
nášel naši největší červenomodrou 
tyč, o níž třeťáci vědí, že měří přesně 
jeden metr. A začalo měření, u ně-
hož děti prokázaly dovednost spolu-
práce. A výsledek byl brzy na světě. 
Náš tisícový řetěz měří  815 cm. Poté 
jsme již mohli začít se zkoumáním 
samotné číselné řady. Nejprve jsme 
si zopakovali, co je jednotka, desítka 
a stovka a poté již děti samy počítaly 
a přikládaly šipky s čísly.

Martina Mrhalová

Víte, jak dlouhý 
je tisícový řetěz? 



Prosincová vycházka 
Za obrázky Kamila Lhotáka a na pražské vánoční trhy 
vás zve SPCCH. 
Sraz ve čtvrtek 
8. 12. v 9.45 hod. 
v hale Masarykova 
nádraží. 
Doporučená doprava: 
vlak v 9.14 hod. 
z nádraží 
Praha-Klánovice.
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5. listopadu proběhl již 7. Újezdský Strašiles. Parta nadšenců opět vymyslela pří-
běh a témata pro 10 stanovišť. Vše začalo na multifunkčním hřišti, kde pracov-
nice přepravní společnosti Straši kosmolety s. p. odbavily na vesmírnou cestu 
550 dětí s doprovodem.
Průběžné startování rakety měli na starost kosmonauti z našeho výcvikového 
tábora a za zvukových a světelných efektů se jednotlivé skupiny cestujících pře-

pravily do světa tajemného újezd-
ského vesmíru. Uvítání zajistila 
dvojice avatarů a pak už to byl let 
s mezipřistáním sirotčinec, elek-
trické křeslo, pavoučí doupě, upí-
ři, tančírna, mniši, čerti, čachtická 
paní, piráti a UV bludiště. Přistá-
ní pak bylo zakončeno setkáním 
s marťany a podepsáním se na 
„strašilistinu“. Celá vesmírná ces-
ta byla dlouhá 2 km a vyznačena 
svítícími tyčinkami. 
Na přípravě a realizaci pracoval 
náš raráškovský tým spolu s další-
mi kamarády a pomocníky a bylo 
nás celkem 74. Poděkování patří 
také Restauraci Na hřišti za po-
skytnutí zázemí a zajištění občers-
tvení na multifunkčním hřišti, maskérkám z Běchovic, fotografům a fotografkám 
z Újezda, Běchovic a Prahy 4 a také vám všem, kteří jste přišli a pomohli nám tak 
dotvořit tu pravou atmosféru této akce, která byla finančně podpořena MČ Praha 
21.Děkujeme za přízeň a příští rok opět na viděnou. Za Raráška z Újezda

Šárka Skřivanová
foto Jan Jech

Straší, straší, někde tady straší …

Cvičení pro kardiaky s prvky jógy
tělocvična školy v parku
pondělí od 18 hod., od 9. 1. do 26. 6., tj. 22x
tělocvična školy v Polesné ul.
středa od 16 hod., od 11. 1.do 28. 6., tj. 25x
cvičení na židlích-sál v DDM
úterý od 10 hod., od 10. 1. do 27. 6., tj. 25x
Cvičení bude probíhat podle epidemiologických opatření. 
Plavání a cvičení v bazénu Wellness Kossuth začne v březnu, 
bude včas oznámeno. Tyto akce jsou finančně podpořeny 
Úřadem MČ Praha 21.



Prosinec je poslední měsíc v roce, je to sváteční měsíc s očekáváním Vánoc a pří-
chodem Nového roku. A s otázkou, jaký ten následný rok bude, si přejeme, aby 
byl lepší po všech stránkách,než právě ten letošní. Zahrádkář je člověk pohodový 
a přátelský. Dovede si vychutnat toto poklidné období, kdy nabírá síly na další 
rok zahradničení. Má k tomu příležitost, neboť v tomto měsíci je i nejkratší den v 
roce. Letos Slunce vstupuje do znamení Kozoroha 21. prosince. Když neexistovaly 
předpovědi počasí, tak našim předkům pomáhaly různé pranostiky vzniklé na zá-
kladě pozorování přírodních jevů a jejich spojení v souvislostech. Několik známých 
na ukázku: „Když Kateřina klouže po ledě, Štěpán se umaže od bláta“, „Jestli vítr 
o Vánocích věje, je k hojnosti dobrá naděje“, „Třeskutý prosinec, hezké jaro“. O 
Vánocích se dodržovaly různé, pro nás někdy zapomenuté zvyky, jako lití olova, 
házení střevícem, pouštění ořechových lodiček apod. Není zrovna ta správná doba 
se k obyčejům vrátit? Zvyk zdobení vánočního stromku k nám přišel z Německa po 
roce 1812.
Barborky: nejde o barborky. Barbarea L. z čeledi brukvovitých rostlin, které u nás 
rostou ve volné přírodě na vlhkých místech. Větvičky nejrůznějších dřevin, které 
svými květy a svěže zelenými listy zpříjemní náš byt. Aby větvičky vykvetly o vá-
nočních svátcích, traduje se, že se mají řezat právě na sv. Barboru, tj. 4. prosince. 
Větvičky nikdy nelámeme, ale pěkně ustřihneme nůžkami nebo uřízneme ostrým 
nožem. Pravé barborky jsou pouze z větví třešní a višní. Můžeme též použít i vět-
vičky mandloně, slivoní, sakury, kdoulovce apod. Základem úspěchu je, aby na 
větvičkách byly pupeny schopné květu. Po přenesení necháme větvičky rozmrz-
nout a pak je uložíme celé na 10-12 hodin do teplé vody (cca 30°C). Druhý den je 
vyjmeme, zabalíme do igelitového sáčku a postavíme kolmo do sklenice s vodou. 
Necháme je tam do té doby, než začnou výrazně rašit. Pak je můžeme aranžovat 
do váz.  
Zde je několik rad na prosinec, je jich opravdu malinko:
Není dobré zarývat sníh, ten má na jaře vliv na opožděné zahřívání půdy. Jako izo-
lační   pokrývka je ovšem sníh velmi žádoucí. V okrasné zahradě si dáváme pozor 
na silné sněžení, je zde nebezpečí rozlámání stálezelených dřevin včetně jehlič-
nanů. Pokud nemáme dřeviny zabezpečeny svázáním, neprodleně sníh setřeste, 
nejlépe lehkým poklepem zespodu pomocí např. dřevěných hrábí. Rozlámat pod 
sněhem se mohou i rododendrony a z vlastní zkušenosti to mohu potvrdit. V prv-
ní polovině prosince při absenci mrazů máme poslední možnost zalít stálezelené 
dřeviny. 
Hromádka roští, ořezaných větviček, nebo shrabaného listí není ostudou zahrád-
káře, ale pochvalou. Myslí totiž na ježky a drobný užitečný hmyz, který má dokona-
lý úkryt. Například slunéčko sedmitečné přezimuje v koloniích, a to na odkvetlých 
květech. Vše o nás najdete na https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Objednávka 
sadbových brambor
Termín objednání sadby brambor 
je maximálně do konce ledna 
2023 na telefonním čísle 
281 971 101 – Exnerová Blanka. 
Po termínu objednávku přijmeme, 
ale již nebudeme moci zaručit vy-
branou odrůdou, aleprostě jen tu, 
která zbude.

Základní organizace ČZS Újezd 
nad Lesy přeje přátelům zahrád-
kářům, věrným čtenářům těchto 
stránek, příznivcům i občanům 
naší obce šťastné a klidné prožití 
vánočních svátků a do následují-
cího roku 2023 mnoho zdraví, lás-
ky, štěstí a pohody.  
Děkujeme Úřadu MČ Praha 21 
a všem, co nám pomohli splnit 
naše plány a těšíme se na Vás, při 
akcích pořádaných ZO ČZS Újezd 
nad Lesy v lepších, klidných a 
zdravých časech. 

Blanka Exnerová
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Zahrádka v prosinci

Co chystá KAS
Na 3. 12. jsme připravili adventní 
výlet do Pardubic. Navštívíme 
vánoční trhy a nový okruh v 
pardubickém zámku nazvaný 
Pernštejnská rersidence. A možná 

bude i překvapení. Odpoledne se  
krátce zastavíme v Přelouči.
Odjezd 8:30 hod. od Lidlu (8:15 hod. 
z Blatova). 
Příspěvek účastníka zájezdu na do-
pravu 350 Kč, vstupy hradí KAS.  

Divadlo
Zveme do divadla Pod Palmovkou 
na inscenaci Zítkovské bohyně. 
Představení se koná 14. 1. 2023 
v 19. hodin. 
Cena vstupenky je 200 Kč, zájemci 
se hlásí u paní Krajzingrové.

Výlety
Po Novém roce připravujeme 
v zimních měsících návštěvu 
divadel a procházky Prahou, na 
jaře výlety – Plasy, Manětín, Hamr 
Dobřív, Radyně (ještě doplníme 
a upřesníme lokality, data, ceny.) 
Ceny a počet akcí budou záviset na 
výši dotace.
Hlaste se u paní Krajzingrové, tel. 
736 417 414

Přejeme všem klidné a pohodové 
prožití vánočních svátků a v roce 
2023   zdraví a splnění všech přání. 
Za výbor KAS  

Zuzana Dastychová
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Upřesňujeme a opravujeme informaci z minulého ÚZ. 
Vánoční pohádka pro děti v divadelním sále ZŠ začíná od 
15:30 hod. v sobotu 3. 12. 2022 (vstupné 120,- Kč). Nikoliv 
v neděli 4. 12. 2022, jak bylo původně uvedeno i domlu-
veno. Pohádka se jmenuje „Jak Anča a Barča chytaly kapra 
aneb Malé vánoční koledování“. Pohádka je vhodná pro 
děti z mateřských škol a žáky 1. stupně ZŠ. Ale nenudí se 
ani rodiče, prarodiče či starší sourozenci.
V pohádce se Anča a Barča už nemohou dočkat Vánoc. 
Chtějí je mít nejkrásnější a nejdokonalejší, zkrátka se 
vším všudy! Jenomže chytit opravdického kapra, to není 
jen tak… Naštěstí je tu kouzelná truhla po dědovi. A co se 
v ní před Štědrým dnem skrývá? Spousta koled a pohádka 
o tom, „Jak andělíček Teofínek ztratil a zase našel vánoční 
hvězdičku“.
Anča i Barča v pohádce pracují s maňásky a vánočními zvy-
ky i tradicemi, které společně prožijí malí i dospělí diváci.
Mimochodem Anča i Barča vystudovaly DAMU a Anču 
(Dáša Kouřilová) můžete znát z brněnského Divadla Na 

Provázku, z Národního 
divadla v Praze, z Divadla 
pod Palmovkou a z dalších 
scén. Nyní hraje v divadle Minaret. Za zmínku stojí i posta-
va Dany v seriálu Zdivočelá země, I. Vocelkové v Ordinaci 
v růžové zahradě, zdravotní sestry v Nemocnici na kraji 
města po 20 letech, gynekoložky v Sanitce 2, Dáši v Ulici, 
I. Reslové v Policii Modrava atd. Kromě divadelních prken 
a TV seriálech ji můžete vidět v Receptářích prima nápadů. 
Pracuje i jako TV redaktorka, scenáristka a nyní jako dram-
aturg na TV Nova (Rady ptáka Loskutáka).

Vánoční koncert Ireny Budweiserové s J. Rackem a K. Mi-
kawou (Jap.) je symbiózou tří sólistů s různými hudebními 
kořeny, v níž zazní gospel, blues, folkové balady, spirituály, 
vánoční koledy i autorská hudba. Irenu náš spolek publiku 
představil již před 7 lety a šlo o velmi úspěšný koncert. Akce 
je finančně podpořena MČ Praha 21 a začíná v 19:30 hod. 
dne 9. 12. 2022 (vstupné 250,- Kč) opět v divadelním sále ZŠ. 
Více informací naleznete na www.spolekoko.cz nebo využi-
jte QR kódy. Za Spolek OKO   

Petr Duchek

Anča, Barča a vánoční koncert

Z akcí KAS
15. říjen, zima, deštivo. Za těchto ne příliš ideálních 
podmínek jsme vyjeli na hrad Český Šternberk. Přivítalo 
nás honosné středověké sídlo na skále vysoko nad tokem 
Sázavy. Hrad byl založen ve 13. století a od té doby dodnes, 
s výjimkou let 1712-1841, je v držení Sternberků. Zvenku 
strohý, raně gotický hrad, uvnitř pohádkový zámek. Jedno 
křídlo obývá šlechtická rodina, zbytek je určen k prohlídce. 
Křišťálové lustry, krásný nábytek, sklo, porcelán, knihovna, 
naprosto skvělá průvodkyně – prostě zážitek.
Po obědě jsme odjeli do Ledče nad Sázavou. Ledečský hrad 
a Šternberk mají hodně společného. Oba na skále nad 
Sázavou, oba založené ve 13. století, ale osudy obou hradů 
jsou rozdílné. Na ledečském se majitelé střídali, panství 
nevynášelo, hrad chátral. Až v roce 1753 byl zakoupen pro 
Marii Terezii. V roce 1756 byla v zámku umístěna kasárna. 
V roce 1763 darovala Marie Terezie Ledeč nově zřízenému 
tereziánskému ústavu šlechtičen. Ten ho vlastnil až do konce 
1. světové války. Pohromou pro Ledeč byl požár v roce 1879. 
Zámek byl z velké části zničen. Od té doby se opravuje. 
Neslouží k prohlídce, ale k umístění expozic. V současné 
době je v přízemí expozice sklářství v Posázaví a v prvním 
patře výstava historických hodin, největší v republice. Obě 
výstavy nám vskutku neotřelým způsobem představil svým 
vzhledem, oblečením i projevem unikátní pan průvodce 
a za zvuku prastarého hracího stroje jsme zámek opustili. 

Pak už nás čekala jen cesta domů. A hodnocení? Další moc 
hezký výlet.

Na muzikálu
2.11. jsme měli vstupenky do Divadla Broadway na 
generální zkoušku nového muzikálu Okno mé lásky. Je 
sestaven z hitů Petra Jandy a skupiny Olympic. Známé 
melodie provázejí děj, ve kterém se člen party sprejerů, 
drobných podvodníčků a zlodějíčků zamiluje do dívky 
z vyšší slolečnosti. Z toho vyplývá řada problémů. Herecké, 
pěvecké a taneční výkony účinkujících byly vynikající, stejně 
jako výprava a využití projekce, která dokonale doplňovala 
děj na jevišti. Po skončení představení následoval přídavek, 
Všichni účinkující tančili a znovu zpívali všechny  hity. Byla to 
pocta Petru Jandovi. I když v divadle bylo chladno, protože 
šetřit se musí, strávili jsme příjemné odpoledne. Za KAS

Irena Krajzingrová
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Příznivci újezdského fotbalu, soutěžní podzim je za 
námi, zápasy plné gólů a emocí jsou minulostí a před 
námi je dlouhá zimní přestávka, kterou naše týmy vy-
plní poctivou fyzickou přípravou, než fotbalové svato-
stánky v brzkém jaru znovu otevřou své brány. Sluší 
se, abychom se společně podívali, jak si zatím naše 
mužstva vedou v polovině sezóny 2022/2023.
Náš úplně nejmladší tým – předpřípravka, tedy kluci narození 
2016 a mladší, nehraje soutěžní utkání, ale pouze přátelské 
zápasy a turnaje Ministar. V těch se umístili 3x na 3. místě 
a 1x na 4. místě. Kluci po celý podzim překypovali energií 
a nadšením, což jim jistě vydrží i do jarní části.
Mužstvo mladší přípravky (2014, 2015), které již hraje oficiál-
ní utkání, ale stále bez tabulkového umístění, odehrálo řadu 
velmi dobrých utkání, ve kterých padalo spoustu branek. Ně-
které zápasy vyšly lépe, jiné o trochu hůře. Každopádně se 
klukům povedlo v 11 zápasech nastřílet 318 branek. Jen tak 
dál!
Starší přípravka (2012, 2013) mnohokrát nezvítězila, ale ně-
kolik vítězných skalpů se nám přeci jenom podařilo ukořistit. 
Hoši se v této sezóně mohli radovat ze 73 gólů v 11 utkáních, 
a to je dobrá bilance.
Mladší žáci (2010, 2011) jsou na tom, co do počtu hráčů, nej-
lépe ze všech mládežnických kategorií. Jako mladší přípravka 
mají v soutěži 2 týmy a hrají I. A třídu a I. B třídu. A-tým mlad-
ších žáků je v polovině soutěže na 3. místě a B-tým dokonce 
svou skupinu vede. Nejlepším střelcem je v obou týmech Jan 
Třasák, který nastřílel 17 a 23 gólů.

Kategorie starších žáků (2008, 2009) se po podzimu 
nachází v pohodlné polovině tabulky. Mužstvu se 
však podařilo rozvlnit síť pouze 13 góly. Nejpilněji do 
gólového fondu přispěl Jakub Babinský s 5 přesnými 
zásahy.  
Dorost se nám vlivem několika faktorů smrsknul do 

jediného týmu - staršího dorostu, ve kterém díky tomu hra-
jí hned 4 věkové kategorie – 2004, 2005, 2006 a 2007. Hoši 
výrazně mladší, než většina týmů, proti kterým nastupují, se 
s tím perou statečně. V tabulce nám patří předposlední po-
zice, ale řadu zápasů jsme prohráli vyloženě smolně. Nejlep-
ším střelcem je s 8 góly kapitán Jan Vojta.
Týmy mužů se zahřívaly na podzim poněkud pomalejším 
tempem. Áčko se nakonec v polovině sezóny drží přesně ve 
středu tabulky na 8. místě, ale čelo soutěže již lehce odsko-
čilo a bude těžké na jaře dohánět manko. B-tým prožil v této 
části klinickou smrt, kdy se zdálo, že zakončí podzim s 0 body. 
Poslední zápasy však tým zabral a dokázal hned třikrát v řadě 
zvítězit a poskočil na předposlední místo. Na jaře tak čeká re-
zervu urputný boj o záchranu. Nejlepšími střelci A týmu jsou 
zatím Michal Grečl a Ondřej Valenta se 4 zásahy. V béčku si 
po posledních zápasech uzmul titul nejlepšího střelce Vrati-
slav Kohout taktéž se 4 góly. 
Stará garda drží v přeboru solidní 2. místo, byť má na vedoucí 
tým ještě jeden zápas k dobru. Každopádně se můžeme těšit, 
že Stará garda si s největší pravděpodobností zahraje na jaře 
play-off o triumf v soutěži. Za FK Újezd nad Lesy

Daniel Podlipný

Podzimní část sezóny je u konce
SPORT

                                                tel.: 606 900 600

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

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

INZERCE
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Předposlední říjnová sobota byla spojena s konáním tradičně 
netradičního turnaje NextGen, který patří mezi unikátní turna-
je v České republice. Jako jediný totiž spojuje poomsae i kyoru-
gi pod jednou střechou v jeden den. 
Turnaj v kyorugi svou unikátností přesahuje i za naše hranice. 
Je totiž prakticky jediným turnajem ve střední Evropě, kde se 
bojuje systémem každý s každým a letos byl také poprvé zařa-
zen do systému národních lig Českého taekwonda. Turnaje se 
účastnili jak naši zkušení závodníci, tak naši mladší benjamínci: 
z těch se na turnaji nejlépe dařilo Danu Bártovi či Lukáši Vina-
řovi, svou závodní premiéru ale pěkně zvládl i Jáchym Novotný.
Turnaj v sestavách patří již druhým rokem do soutěže Národní 
ligy poomsae a Kangsim se zde umístil na 3. místě v týmech, 
jemuž pomohly skvělé výkony jednotlivců, například Báry Br-
zežkové či Ondry Seluckého. Bára v nejobsazenější kategorii 

obsadila bronzovou příčku a Ondra dokonce mezi svými sou-
peři nenašel přemožitele. Vysoké pásky si mohly vyzkoušet 
vyřazovací systém závodů: tento systém je spravedlivější a pro 
diváky zároveň atraktivnější. Nejlepším umístěním bylo duo 
stříbrných medailistů: Tomáše Přindy a Magdalény Zíkové.
Turnaje se zúčastnilo přes 170 závodníků ze 14 oddílů a po-
dařilo se nám získat celkem 28 medailí a jedno speciální 
ocenění pro nejlepšího zápasníka v kategorii kadetů, jenž si 
odnesl Tomáš Kaing, a to dokonce již podruhé v řadě. Jako již 
tradičně, děkujeme generálnímu partneru: společnosti Abak, 
provozovateli sítě Újezd.net a hlavnímu partneru: Obchodní 
akademii a Obchodnímu institutu Praha, za jejich stálou pod-
poru. Za klub Kangsim Dojang

Martin Horák, 
Pavel Pospíšek

Kangsim ovládl turnaj NextGen

INZERCE

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

ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: +420 608 153 818

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

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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SOUSEDÉ

Advent a Vánoce 
u sousedů
FILM
středa 14. 12., od 19:30 hod.
Vánoční příběh 
(ČR 2022, rež. Irena Pavlásková) 
KC Nová Beseda Klánovice

pátek 16. 12., od 19 hod.
Princ Mamánek 
(ČR 2022, rež. Jan Budař)
biograf Kvapík v Jirnech

neděle 18. 12., od 16 hod.
Mikulášovy patálie – Jak to celé začalo 
(FR 2022, rež. Amandine Fredon, Benjamin Massoubre)
KC Nová Beseda Klánovice

OBECNÍ AKCE
pondělí 5. 12., od 16:30 hod.
Mikuláš v zahradě Besedy
KC Nová Beseda Klánovice

sobota 10. 12., od 14 hod.
Předvánoční sekáč
KC Nová Beseda Klánovice

DIVADLO
sobota 10. 12., od 15 hod.
Krkonošské pohádky, 
hraje Divadlo Pohádek
Divadlo v Horních Počernicích

neděle 11. 12., od 16 hod. 
Vánoční příběh z dílny rodiny Marčíků
KC Nová Beseda Klánovice

neděle 18. 12., od 15 a 18 hod.
O vánoční vločce,
hraje Divadelní ochotnický spolek Jirny
Sál Kvapík U Antošů v Jirnech

KONCERT
sobota 10. 12, od 17 hod.
Camille Saint-Saens: Vánoční oratorium
Sál Domu s pečovatelskou službou v Úvalech

sobota 17. 12., od 19 hod.
Česká mše vánoční
kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech

neděle 18. 12. od 18 hod.
Česká mše vánoční J. J. Ryby
benefiční koncert na podporu varhan
evangelický kostel ve Škvorci

 

 
  

V Á N O Č N Í   K O N C E R T 
Spolek občanů Škvorce a Třebohostic 

pořádá ve spolupráci a za podpory  
SAVOIA CASTLE na zámku ve Škvorci koncert 

v neděli dne 4. prosince 2022 od 15 hodin 
Uvítáme u nás již popáté Muziku Špalíček Praha 

Pokladna bude otevřena od 14:30 hodin 
Vstupné: dospělý 200 Kč, mladistvý do 15 let 100 Kč 

Občerstvení zajištěno 

Srdečně zveme k účasti a těšíme se na setkání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INZERCE

Česká mše vánoční J. J. Ryby
benefiční koncert na podporu varhan

neděle 18. 12. od 18 hod.
evangelický kostel ve Škvorci
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Od října 2022 jsme doplnili náš tým o novou 
kolegyni MDDr. Kateřinu Tomiškovou, která ráda 
převezme do péče pacienty po předešlé kolegyni 
MDDr. Z. Pospíšilové.

Objednávat se můžete 
již teď na tel. čísle 
775 263 322.
DENTINUS s.r.o., 
Oplanská 2665, 
Praha 9 - Újezd nad Lesy

INZERCE
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pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek

30 let zkušeností  
v realitách

PRODEJ - hezký a slunný byt 3+kk/ 
komora/lodžie + sklep, podlahová plocha  
69 m2, Třebešovská ul., P9-Horní Počernice

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

www.byty-klanovice.cz

ceny od 9.200.000 Kč

PRODEJ – stavební pozemek 785 m2 s domem 
z roku 1925, Štramberská ul. Praha 10-Dubeč

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

Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

cena 26.500.000,-Kč

R E Z E R V A C E
R E Z E R V A C E

REALIZACE PŘÍPOJEK – VODOVODU
 KANALIZACE
 PLYNU
 ELEKTRIKY

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

REALIZACE ZÁKLADOVÝCH DESEK PRO RD
REALIZACE ZÁMKOVÝCH DLAŽEB A PLOTŮ

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

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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