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...ani kapku nazmar!

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

www.dotacedestovka.cz

800 260 500

info@sfzp.cz

Zeptejte se,
pomůžeme vám!

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

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

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

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

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

  podejte elektronickou žádost – z pohodlí 
domova a bez front,

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

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

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

 doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace 
žádosti.

Akumulace srážkové 
vody pro zálivku zahrady 

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

pro stávající domy v lokalitách zasažených 
akutním nedostatkem vody

Akumulace srážkové 
vody pro splachování WC 
a zálivku zahrady 

Využití přečištěné 
odpadní vody s možným 
využitím srážkové vody 

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

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

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

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

čištěné odpadní 
ným využitím 
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Újezdští hasiči nezahálejí. Přestože jsou v současnosti bez hasičské zbrojnice, minulý měsíc 
zasahovali v Hostivaři. Čtěte na str. 24.

Astronomické léto ještě nezačalo, ale příroda se letos 
rozhodla pravidla ignorovat, a proto jsme se mohli 
po oba prodloužené víkendy v květnu těšit z krásné-

ho počasí. 

Těšit jsme se mohli i z dokončené výstavby kanaliza-
ce na  hlavní, kterou zhotovitel dokázal dokončit o týden 
v předstihu. Konečně jsme tak v Újezdě ukončili martyrium stavby, na kte-
rou v minulých letech magistrátu bud’ nezbývaly finance, nebo nebyla ochota 
u nás pouštět se do akce, která způsobí komplikace. Děkuji firmě Skanska 
za dobrou spolupráci. Děkuji Vám všem za schovívavost a trpělivost.

Jistě jste zaregistrovali v ulicích nové dopravní značení – jednosměrky, které 
jsou součástí schváleného dopravního generelu z roku 2013. Za jejich zave-
dení sklízíme kritiku i chválu. Na úřadě shromažďujeme na odboru dopravy 
podněty na změny, kterými se bude zabývat dopravní komise. Tomuto téma-
tu se ve zpravodaji budeme věnovat podrobněji v některém z příštích vydání.  

A na co se můžeme těšit v červnu? Jednoznačně na konec školního roku! 
Přeji Vám, milí Újezďáci, aby byl uspokojivý a veselý.

  Vaše starostka
Karla Jakob Čechová



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

TÝDEN ZDRAVÍ!!!
SPORT, ZÁBAVA, POZNÁNÍ

V ÚJEZDĚ NAD LESY OD 7. 9. – 15. 9. 2018
V letošním roce jsme pro Vás v rámci Týdne zdraví připravili již tradiční 
a oblíbené sportovní a kulturní akce, které budou probíhat v rámci celého 
týdne, jako je 2. ročník turistického pochodu za Loupežníkem Drholcem, 
Cyklovýlet pro rodiče a děti, Kangsim Den pro děti, Vidrholecký orienťák, 

nohejbalový turnaj pro celou rodinu.

V sobotu 15. 9. 2018 se bude konat hlavní odpolední program na multifunkčním 
hřišti v ulici Čentická, kde bude slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný 
skatepark. Můžete se tak těšit na exhibici místních jezdců ve skateparku, na mladé 
parkuristy z Horních Počernic. Na své si přijdou i nejmenší, bude připravena 

nafukovací opičí dráha, horolezecká stěna nebo malování na obličej.
Kompletní program naleznete v prázdninovém dvojčísle Újezdského zpravodaje.

Odbor školství, kultury a MA21
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ZPRÁVY Z RADNICE

Místo osmnácti měsíců budou dopravní 
omezení, ke kterým dochází kvůli roz-
sáhlé rekonstrukci Českobrodské ulice, 
trvat jen 10 měsíců. Od počátku stavby 
se starostové správního obvodu Praha 
21 a okolních obcí snažili jednat o zkrá-
cení a urychlení rekonstrukce vozovky. 
Na začátku dubna se začalo blýskat na 
lepší časy. V jeho průběhu pak došlo ke 
zlomu a také k předběžné dohodě.
V čem spočívá? V říjnu bude stavba pře-
rušena. Původní harmonogram předpo-
kládal, že stavební práce pojedou bez 
přestávky celý rok 2018 až do prosince. 
S  nastupující stavební sezonou roku 
2019 pak budou práce opět zahájeny 
a ukončeny se závěrem letních prázd-

nin. Nová dohoda obsahuje celou řadu 
změn, které ve svém důsledku přeruší 
stavbu ještě letos v říjnu. Od 1. listopa-
du 2018 do 1. července 2019 by se pak 
po Českobrodské v Běchovicích mělo 
jezdit bez dopravních omezení. Zby-
lé práce budou realizovány v průběhu 
letních prázdnin 2019. I tehdy by měl 
být provoz zachován, byť bude opět 
na kyvadlový semafor. Celkově se tím 
omezení dopravy zkrátí o osm měsíců – 
z osmnácti na deset. Zhotoviteli, společ-
nosti PORR a.s., velice děkujeme za veli-
kou snahu vyjít vstříc a hledat společně 
nové způsoby řešení.

Karla Jakob Čechová,
starostka MČ Praha 21

S platností od 1. července 2018 nabývá 
účinnosti novela zákona č. 159/1999 Sb. 
Ta zásadním způsobem mění pohled na 
cestovní agentury a kanceláře. Nově ne-
ní možné ani zprostředkovávat prodej 
zájezdu bez koncese k provozování ces-
tovní kanceláře.
Všichni podnikatelé, kteří chtějí podnikat 
v oblasti cestovního ruchu a prodávat 
nebo zprostředkovávat prodej zájezdu, 
musí zažádat o koncesi nebo změnu 
koncese na živnostenském úřadu, který 
zašle tuto žádost k posouzení na Minis-
terstvo pro místní rozvoj (MMR), a to na 
jejím základě rozhodne, zda vydá sou-
hlasné stanovisko.
Každý takový podnikatel musí mít kon-
cesi „Provozování cestovní kanceláře“.  
To znamená, že pro tento druh činnos-
ti nepostačuje živnostenské oprávnění 
živnosti volné, obor provozování ces-
tovní agentury a průvodcovská činnost 
v oblasti cestovního ruchu, ubytovací 
služby pořádání výstav a veletrhů apod. 
Podle novely má charakter zájezdu už 
jen spojené dvě služby. Zákazníkem je 
osoba, která uzavře s cestovní kanceláří 
smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž 
prospěch byla tato smlouva uzavřena. 
Prodejním místem je nyní jak provozov-
na, tak i prodejní zařízení v rámci kyber-
prostoru nebo telefon včetně mobilních 
online prodejních zařízeních.
Proto velmi doporučujeme všem pod-
nikatelům v cestovním ruchu, aby se 
důkladně seznámili s výše citovanou 
novelou zákona a vyhnuli se tak posti-
hům, které jsou velmi citelné. Kontrolu 
budou provádět jak živnostenské úřady, 
tak i MMR. 

Zuzana Voříšková,
vedoucí živnostenského odboru

Uzavírky Českobrodské se zkrátí

Pozor na koncese
k prodeji zájezdůDne 1. července 2018 nabyde účin-

nosti zákon č. 195/2018 Sb., kterým se 
mění pravidla vydávání občanských 
průkazů (OP) a cestovních dokladů. 
Bude ukončeno vydávání občanských 
průkazů (OP) se strojově čitelnými 
údaji bez elektronického kontaktního 
čipu a budou plošně vydávány OP se 
strojově čitelnými údaji a čipem, který 
bude také sloužit k elektronické iden-
tifikaci držitele při komunikaci s infor-
mačními systémy veřejné správy.  
OP vydané do 1. 7. 2018 zůstávají 
platné po dobu v nich uvedenou. Vý-
měna se týká pouze občanských prů-
kazů, kterým bude ze zákona končit 
platnost. Ukončí se vydávání OP bez 
strojově čitelných údajů (typ blesk) 
s platností na 1 měsíc z důvodu ztráty, 
odcizení, poškození, zničení a zrušení 
údaje o místě trvalého pobytu. Při po-
dání žádosti o nový doklad bude mož-
né uvést tel. číslo nebo email pro zaslá-

ní informace o vyhotoveném dokladu.
OP bez strojově čitelných údajů s plat-
ností 1 měsíc bude vydáván pouze 
v souvislosti s výkonem volebního prá-
va. Žádost o vydání OP a cestovního 
dokladu ve zkrácené lhůtě do 24 ho-
din a  do 5 pracovních dnů bude mít 
občan možnost podat i u Ministerstva 
vnitra (MV). Doklady vydané do 24ho-
din bude možné převzít pouze u MV.
Při převzetí OP si bude moci občan 
zadat:
identifikační osobní kód - IOK  - slouží 
k aktivaci identifikačního certifikátu, 
deblokační osobní kód  - DOK - odblo-
kování přístupu k identifikačnímu certi-
fikátu pro případ, že dojde k jeho zablo-
kování. 
Bezpečnostní osobní kód  -BOK - se bu-
de při převzetí OP zadávat nadále a bu-
de sloužit ke ztotožnění občana.

Iveta Maczanová,
odbor občansko správní

Nové občanky již jen s čipem

Vážení občané, 
srdečně Vás zveme na

20. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 21,

které se uskuteční 

11. 6. 2018 od 16 hod.
v Divadelním sále MZŠ.
Čas: 16:00 - 22:00 hod. 

V případě, že jednání ZMČ překročí 
22. hodinu, bude jednání přerušeno 
a bude pokračovat následující den 

od 15:00 hod.
Program bude uveřejněn na úřední 

desce a na webových stránkách 
MČ Praha 21. 



V oficiálním radničním periodiku (Újezd-
ský zpravodaj) informujete v článku „Po-
liklinika Blatov: většina lékařů má zájem 
o  stěhování do nového“, že většina lé-
kařů má zájem se přestěhovat ze zdra-
votního střediska Rohožník do doposud 
neexistující polikliniky Blatov.
Z dostupných informací se ale zdá (vyplý-
vá), že stěhování neplánují rentgenista, 
internista, lékárna a dá se snadno dovo-
dit, že stejný postoj zaujímají gynekolog, 
chirurg, dětská lékařka atd.
Článek je bohužel podepsán zkratkou 
(red), v minulosti hojně využívanou pro 

všelijaké cenzurní praktiky v ÚZ. Lze si za 
ni dosadit kohokoliv. 
Jako občan Újezda nad Lesy, zastupitel 
a  zmocněnec přípravného výboru pro 
konání referenda vás žádám o veřejné 
sdělení:
1) kteří nájemci a kteří lékaři projevili zá-

jem se přestěhovat,
2) z čeho konkrétně tak usuzujete, v pří-

padě, že máte nějaké relevantní do-
klady, tak jaké,

3) kdo je autorem uvedeného článku?

Petr Duchek
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Otevřený dopis zastupitele Duchka

Kalendárium na červen

3. 6. Cesta za pokladem skřítků
 start na multifunkčním hřišti 
 v Polesné ul.
 od 14 hod.

6. 6. Koncert hudebních kroužků 
Domu UM

 Polyfunkční dům
 od 16 hod.

6. 6.  Vernisáž výstavy 
 Olgy Stárkové
 Galerie Zelený dům
 od 18 hod.

9. 6.  Zájezd KAS: Chotouň
 kostel Sv. Prokopa
 zámek Radim
  rozhledna Kolín
 Chlumec nad Cidlinou - 

muzeum Loreta
 cena 300 Kč
 odjezd v 7:30 hod.
 - Blatov, Lidl.

11. 6.  Jednání zastupitelstva
 Divadelní sál Masarykovy ZŠ
 od 16 hod.

16. 6. Sobotní den s koníky
 pořádá Minifarmička
 více na tel. 777 197 805
 od 8 hod.

19. 6.  Výlet SPCCH 
 do Litomyšle a Nových 

Hradů, 
 viz str. 24.

21. 6.  Vernisáž výstavy
 fotokroužku Dariny Vlčkové
 Galerie Zelený dům
 od 18 hod.

28. 6. Vycházka za tropickou flórou 
 do Sibřiny,
 pořádá SPCCH, 
 viz str. 24.

28. 6. Pohádka a zmrzlina, 
 pořádá spolek Sosák
 Sibřina, ul. Na Paloučku
 od 15 hod.

28. 6.  Filmový klub, Lautrec,
 Galerie Zelený dům
 od 18 hod.

RMČ Praha 21 konstatuje, že:
1. Lze z dostupných informací vyvo-

dit, že většina lékařů jedná s ÚMČ 
o možnosti stěhování do nové poli-
kliniky Blatov formou požadavků na 
své eventuální nové ordinace (odpo-
věď na první a druhou otázku).

2. Definitivní projektování ambulancí 
bude zahájeno v momentě, kdy léka-
ři (nájemci) podepíší s ÚMČ Praha 21 
smlouvu o smlouvě budoucí o pro-
nájmu prostor.

3. Do té doby si mohou současní ná-
jemci zdravotního střediska svobod-
ně dle svého uvážení hledat i jiné 
prostory pro své ambulance, zajistit 
si prostor je povinností soukromé-
ho lékaře, naše MČ se snaží lékaře 
pro občany udržet, a proto řeší nové 
prostory polikliniky na Blatově.

4. Současné vedení nepodniká žádné 
kroky, které by definitivně zavázaly 
další vedení MČ po podzimních vol-
bách k jedinému řešení zdravotnictví 
v MČ Praha 21.

5. V Újezdském zpravodaji neprobíhá 
žádná cenzura.

6. Zkratka (red) znamená šéfredaktor 
a odlišuje příspěvek redakční pova-
hy od autorského příspěvku, který 
šéfredaktor podepisuje plným jmé-
nem (odpověď na třetí otázku).

7. Zkratka (red) není používána pro 

Stanovisko Rady MČ Praha 21 
k otevřenému dopisu p. Duchka

cenzurní praktiky, zde doporučuje-
me panu Duchkovi více obecně věřit 
lidem, oni opravdu vždy nedělají to, 
co by on sám plánoval a realizoval.

8. Otevřeně informuje občany MČ Pra-
ha 21 o všech krocích a postupuje 
maximálně transparentně.

9. Doporučuje p. Duchkovi vyvodit poli-
tickou odpovědnost ze svých kroků 
– rozdmýchání nenávistné kampaně 
v  Újezdě nad Lesy a neschopnos-
ti včas reagovat na vzniklou situaci 
okolo nevyhlášení referenda Zastu-
pitelstvem MČ Praha 21. Zastupitel, 
který kritizuje takřka všechny kroky 
současné koalice, v praxi prokázal, 
že není schopen řídit MČ nebo spo-
luzajišťovat racionální řízení MČ, kdy 
těchto termínů a možných úkolů 
jsou desítky, ne jen jeden – včas po-
dat jeden úkon na soud.

10. Pan Duchek by měl raději otevřeně 
informovat občany Prahy 21 o svých 
dluzích a plnění svých závazků, než 
stále štvavě rozdmýchávat atmosfé-
ru v MČ (viz poslední otevřený dopis).

11. Každý z nás se může mýlit, kontrola 
našich kroků opozicí je potřeba, ne 
však tímto štvavým a zesměšňujícím 
způsobem od člověka, který ale na-
konec také udělá chybu.

K. J. Čechová, J. Jenšovská, J. Slezák, 
T. Fábera, J. Jeníček

Městský soud v Praze dne 26. 4. 2018 
odmítl návrh „Přípravného výbo-
ru pro konání místního referenda v 
Městské části Praha 21“ (ve složení:  
Petr Duchek, Jan Jacek, Ing. Jiří Lameš, 
Ing. Jan Veselý, Mgr. cand. psych. Lu-
cie Nielsen) na vyhlášení místního re-

ferenda o zachování zdravotnického 
střediska Rohožník.
Důvodem byla skutečnost, že právní 
zástupce přípravného výboru nedo-
držel dvacetidenní zákonnou lhůtu 
pro podání návrhu k soudu. (red)

Soud odmítl návrh referenda
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Den matek jsme jako každý rok 
oslavili společně s našimi seniory 
– maminkami v sobotu 12. 5. 2018 
v  Polyfunkčním domě. Den matek 
je mezinárodním svátkem všech ma-
minek, kterým v tento den vzdává-
me dík za jejich lásku, péči a ochotu, 
obětavost a výchovu a my jsme rádi, 
že jsme tento významný den mohli 
strávit společně s našimi seniory. 
Svou návštěvou nás potěšila starostka 
MČ Praha 21 Karla Jakob Čechová a ta-

ké radní MČ Praha 21 MUDr. Jaroslav 
Jeníček a zastupitelka MUDr. Zuzana 
Dastychová. 
Kulturní program zajistily děti z MŠ 
Rohožník a taneční skupina Ambra, za 
jejichž pěkně připravená vystoupení 
děkujeme.  Hudbou k tanci a poslechu 
nás provázela hudební skupina Ak-
ceband. Všem, kteří nám svou účastí 
pomohli vytvořit příjemnou sváteční 
atmosféru, moc děkujeme.
Ke Dni matek si školní pěvecký sbor 
Sovička připravil slavnostní vystou-
pení, které se konalo ve čtvrtek 10. 5. 
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.
Sovičky posilněné sladkostmi vlast-
noručně vyrobenými také od jedné 
z babiček a dvou paní učitelek zvládly 
hodinové vystoupení „na výbornou“. 
Repertoár Soviček byl opět široký - po 
úvodní Uhlířově a Svěrákově jedenác-

timinutové Červené Karkulce a zaslou-
žené desetiminutové přestávce odzpí-
valy písně lidové, trampské a národní. 
Celé pásmo zakončily písní Přátelství, 
která patří k jejich oblíbeným. Dou-
fáme, že si koncert „s kávou a čajem 
o páté“ užili i tatínkové a dědečkové, 
kteří si také přišli užít zpěv potomstva 
věnovaný maminkám.

Lenka Drdlová, 
odbor občansko správní

Eva Danielová, Masarykova ZŠ

Druhá květnová neděle patřila opět maminkám

V pátek dne 27. dubna pořádal Odbor životního prostředí 
a dopravy Úřadu MČ Praha 21 akci „Duben, měsíc bezpeč-
nosti na silnicích a Dne Země“. Dopolední program byl za-
měřen na děti z mateřských školek a pro žáky Masarykovy 
základní školy. Odpolední program byl určen pro veřejnost. 
Na akci byly umístěné různé stánky s ekologickou a doprav-
ní tématikou, ukázkou první pomoci a sanitky. Návštěvníci 
se mohli poučit o třídění odpadů, o správném kompostová-
ní, poznávat dřeviny a různé druhy ovoce, seznámit se s les-
ní přírodou, s chovem ryb, včel a ochutnat med. Tým silniční 
bezpečnosti prezentoval, jak správně uvazovat dětské auto-
sedačky, zájemci dostali informace o cyklistice a povinné vý-
bavě, o bezpečném pohybu chodců a viditelnosti na silnicích. 
Bylo také možné vyzkoušet si takzvané „alkobrýle“. Na akci by-
la také k vidění auta a technika Sboru dobrovolných hasičů 
Újezd nad Lesy. Přítomní se mohli projet na koních, nebo 
se podívat na kozičky z farmy Komorce, či si vytvořit nějaký 
výrobek v dílničkách. Dále zde bylo dopravní hřiště Městské 
policie hl. m. Prahy. 
Odpolední program byl velmi nabitý, kdy se diváci mohli se-
tkat např. s trojnásobným mistrem světa v biketrialu Marti-
nem Šimůnkem, který ve dvou vstupech převáděl své umě-
ní. Přišly nám zatančit děti ze Školního sportovního klubu 
Újezda nad Lesy, vystoupili artisté cirkusu Jung. 
Součástí akce bylo vyhlášení výsledků ve sběru víček od pet 
lahví, která sbírali nejen občané, ale především žáci Masa-

Den Země a měsíc bezpečnosti
rykovy školy. Děti ze školy nasbíraly celkem 858 kg, prvních 
pět tříd vyhrálo vstupenky do zoo Praha. Výtěžek ze sbě-
ru víček byl použit na podporu spolku Zvíře v tísni. Ten se 
na akci také prezentoval a zároveň nabízel zvířata určená 
k adopci. Více se dozvíte na www.zvirevtisni.cz. 
Počasí nám velmi přálo a akce se opravdu vydařila. Na zá-
věr bych chtěla poděkovat všem, kteří pomohli s realizací 
této akce, a hlavně sponzorům, kteří nás podpořili. Za fi-
nanční dary děkujeme Pekařství Jaroslav Kollinger, PETR 
CAR, Saos, ABAK. Za věcné dary děkujeme organizaci ELEK-
TROWIN, Státnímu fondu životního prostředí a Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí.

Martina Cermanová, 
odbor životního prostředí a dopravy

Ve středu 3. 5. se konalo slavnostní 
připomenutí 73. výročí osvobození 
naší vlasti. Vzpomínkový akt začal 
položením věnce u pomníku pad-
lých na újezdském hřbitově a uctě-
ním jejich památky minutou ticha. 
Věnec byl též položen k bustě pana 
učitele Stanislava Krause ve vestibu-
lu I. stupně Masarykovy ZŠ. Po státní 
hymně přivítala paní starostka Kar-
la Jakob Čechová v divadelním sále 
všechny přítomné dospělé a děti pě-
veckého sboru Sovička. S projevem 
tentokráte na téma posledních de-
set dnů války vystoupil plk. Ing. Jan 
Vondráček. Následovalo vystoupení 
školních Soviček (písně Náměšť, Sot-
va se narodíš, Písnička česká, Kolik je 
na světě a Přátelství), které bylo dva-
krát oceněno potleskem a sladkou 
odměnou.

Eva Danielová

Připomínka osvobození



Na 28. října letošního roku připadá sté výročí zalo-
žení Republiky Československé, jak se první státní 
útvar na našem území po rozpadu Rakouska-Uher-
ska jmenoval. Jubilejní „osmičkový“ rok je spojen 
s řadou oslav a připomínkových akcí. A několik jich 
proběhne také v Újezdě.
Masarykova základní škola to vzala s předstihem. 
Minulý měsíc uspořádala soutěž o logo, které by 
mělo provázet újezdské oslavy stého výročí repub-
liky. Soutěže se zúčastnilo 106 žáků. Z deseti log, 
která od dětí dostala nejvíce hlasů, vybrali učitelé 
výtvarné výchovy jedno, které se stalo základem 
pro konečné školní logo 100. výročí vzniku republi-
ky. Autorkou vítězného návrhu je Zuzka Krimlako-
vá, žákyně 6. C. Její návrh je na obrázku uprostřed.
Prvorepublikovou atmosféru připomene hned 
po  letních prázdninách výstava v Újezdském mu-
zeu pod názvem “Pohyb v každém věku aneb s tu-
risty napříč stoletím”. Připomene i druhé „osmič-
kové“ výročí. Letos totiž 130 let od založení slaví 
Klub českých turistů, pod jehož hlavičkou v Újezdě 
a okolí probíhá oblíbený pochod Za loupežníkem 
DrHolcem. Vernisáž výstavy je naplánována na 
7. září, o den později pak startuje pochod.
Na samotný 28. říjen je naplánována slavnostní 
vernisáž výstavy ke 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Proběhne v sále Polyfunkčního 
domu. Tím ale oslavy v Újezdě nekončí. V neděli 
11. listopadu přesně v 11 hodin a 11 minut (tedy 
na Den válečných veteránů, který se slaví jako při-

Dva drobné sakrální objekty na býva-
lé blatovské návsi se dočkají důstojné 
rekonstrukce, která jim vrátí původní 
tvar. Litinový křížek patří k nejstarším 
v Praze 21, byl postaven v roce 1874 
manželi Jeřábkovými jako dík Pánu 
Bohu za uzdravení jejich dcery. Kolem 
křížku vysadil v roce 1942 místní ob-

čan R. Štípek čtyři lípy jako památku 
na studenty, které Němci zastřelili 
6. 9. 1941 v Praze Dejvicích.
Místo je stále živé, udržované a oblo-
žené květinami. Na samotném kříži 
se ale podepsal zub času. Nápis ne-
ní čitelný, pouze slova „chvála Pánu“. 
Samotný kříž je pak nevhodně zalit 
do nepůvodního betonového soklu. 
Nedaleko od kříže stojí i blatovská 
zvonička, drobná stavba snad z konce 
19. století. Také ona byla kdysi opra-
vena neodborně – pata sloupu se 
pravděpodobně drolila, a tak ji kdosi 
zalil do  betonu. Vznikl tak novotvar, 
který nekoresponduje s tvaroslovím 
zvoničky.
„Místním ale tyto opravy nelze vyčítat. 
Jistě to nebyli restaurátoři ani štuka-
téři a v dobré víře chtěli zvoničku za-
chránit,“ říká akademický sochař Zde-
něk Hošek, s nímž Úřad MČ Praha 21 
obnovu konzultuje.
Podle Hoška, který žije a tvoří v ne-
daleké Květnici, se význam obou 
blatovských sakrálních staveb pro-

měnil. „Dnes již nejde o to, jestli 
jsme věřící nebo ne. Je to kus naší 
historické paměti, o niž je třeba pe-
čovat,“ dodává.

B. Hruška
S využitím informací v knize Střípky z újezdské 
historie manželů Tomaidesových. 
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Sto let republiky

Křížek a zvoničku na Blatově čeká obnova

pomínka konce 1. světové války) bude před újezdským hřbito-
vem vysazena Lípa republiky. 
Připomeňme, že půjde o třetí „republikový“ strom v Újezdě. 
Nejstarší lípa stojí před hasičskou zbrojnicí ve Staroújezdské 
a  jejímu zasazení v roce 1919 asistoval sám prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk s dcerou Alicí. Odskočili si sem z nedalekého 
kolodějského zámku, kde Masaryk do roku 1921 pobýval, než 
přesídlil na nové letní sídlo do Lán. Druhá lípa je z roku 1968 
a stojí v takzvaném Ježkově parku, arboretu, které v Klešické ulici 
v parčíku naproti svému domu vybudoval Miroslav Ježek. Obě lípy 
jsou zapsány v registru památných stromů (www.pamatnestro-
my.cz), a také v databázi Lípy republiky (www.lipyrepubliky.cz).
Chystá se také dotisk publikace o osudech Újezďáků za prv-
ní světové války z roku 2014, která bude podstatně rozšířena 
a obohacena mimo jiné o nové příběhy. Podrobnosti naleznete 
v některém z dalších čísel ÚZ.

B. Hruška



Natočit si vodu do sklenice? Není nic jednoduššího, než 
zvednout páku vodovodní baterie. A třeba pračka nebo 
myčka nádobí nepotřebuje ani to – vodu si dávkuje sa-
ma. Jenže v dubnu a v květnu zažil Újezd hned několik 
situací, kdy kohoutky na několik hodin vyschly. 
V pondělí 16. dubna voda odpoledne netekla v Oplanské, 
až do večera se zejména Rohožník potýkal s nízkým tla-
kem v potrubí. Poslední dubnový týden pak byly kohoutky 
suché téměř 24 hodin. Šlo o plánovanou odstávku, kterou 
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) využily k opravě sí-
tě. A o měsíc později – 23. května – přišla další havárie. 
Bez vody byli nejen obyvatelé Újezda, ale i Klánovic, Bě-
chovic a Koloděj skoro celé odpoledne a noc. 
Podobné situace jsou samozřejmě nepříjemné – zvlášť 
v případě květnové havárie, kdy PVK zpočátku ani nepři-
stavily voznice s pitnou vodou a odběratelé tak byli oprav-
du „na suchu“. Zároveň nám ale výpadky v zásobování 
pitnou vodou připomínají, o jak cenou surovinu jde. Však 
také v Praze za tisíc litrů vody platíme 87 korun ve formě 
vodného a stočného – stokrát víc než v roce 1990. A zatím 
nic nenasvědčuje tomu, že by se raketový nárůst v brzké 
domě zastavil. 
S alternativami k městskému vodovodu se to přitom má 
jako s alternativní výrobou elektřiny. Existují a fungují – ale 
nejde zrovna o levná řešení. 
Namísto vodovodu je možné využívat vlastní zdroj pod-
zemní vody v podobě studní. Ostatně samotný vodovod 
je v Újezdě relativně mladou vymožeností. Začal se budo-
vat před čtyřiceti lety kvůli výstavbě sídliště Rohožník a do 
ostatních částí obce se dostával jen velmi pomalu. Na Bla-
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Vodní nádrž Želivka s úpravnou vody.

tov kupříkladu vodovod dorazil až v roce 1991. Kapacitně 
ale trubky nestačily, a tak tehdejší újezdská radnice muse-
la zajistit náhradní cisterny.
Zejména ve starší zástavbě Újezda studny v zahradách 
rodinných domků stojí – byť někdy již nevyužívané. Ho-
dí se ovšem jen k technickým účelům, ne na pití a vaře-
ní. Hygienickým požadavkům loni podle PVK nevyhovělo 
95  procent analyzovaných vzorků vody ze soukromých 
studní v  Praze. Vyhlášce neodpovídaly minimálně v jed-
nom parametru. Nejčastěji byly překročeny mikrobiolo-
gické ukazatele, někdy také limity dusičnanů (především 
ve studních stojících poblíž polí), prohřeškem byl i zákal 
nebo nadměrný výskyt železa. 

DVOJÍ TRUBKY
Studna si vystačí s obyčejnou pumou. Pokud ale studniční 
vodu chceme používat doma, je třeba samostatného po-
trubí, které podle platných technických norem nelze s vo-
dovodem kombinovat. Pokud je nějaký občan zároveň 
připojen na městský vodovod, musí mít v domě dvojí, od-
dělené vedení trubek. Víme ovšem minimálně o jednom 
případu v Újezdě, kdy „načerno“ kolovala v jedněch trub-

Voda čirá i šedá.
Levná ale sotva



kách voda ze studny i vodovodu. V roce 2014 se právě přes vyplavenou 
studnu špatnou zpětnou klapkou dostaly koliformní bakterie do sítě 
a kontaminovaly vodu ostatním odběratelům.
Skutečně plnohodnotnou alternativou k městskému vodovodu ale 
studny nejsou. Počet obyvatel Újezda, kteří využívají jen vodu z vlastní 
studny a na veřejnou síť vůbec napojeni nejsou, se počítá na desítky. 
Ani oni se ale poplatkům zcela nevyhnou – PVK jim účtuje stočné za vy-
puštěnou vodu do kanalizace. 

STUDNA NENÍ LEVNÁ
Kromě starých studen lze samozřejmě na pozemku navrtat i nový zdroj 
– ideálně již před stavbou nového domu. To ale není levná záležitost. 
Jen samotný vrt přijde v nejlevnější variantě nejméně na 20 tisíc korun, 
s osazením trubek a plastové šachty na čerpadlo pak ještě o dalších 
asi deset tisíc více. K tomu je nutné připočítat náklady na samotnou 
domácí vodárnu, případně ještě úpravu vody filtrováním. A také množ-
ství administrativy a posudků. Možná i proto nové studny v Újezdě té-
měř nevznikají. Pro zajímavost - Centrální registr vodoprávní evidence 
zaznamenal v katastru Újezda nad Lesy loni jen dvě schválení nových 
domovních studní, v roce 2016 jich bylo pět.
Zajímavějším, i když technologicky náročnějším řešením, může být za-
chytávání srážkové vody do podzemních nádrží a její další využívání. 
Podporuje ho v rámci programu Dešťovka II také ministerstvo životní-
ho prostředí (MŽP), které přispívá až na polovinu pořizovacích nákla-
dů. Samotné využití dešťovky na zalévání zahrady k podpoře nestačí. 
Hlavní město Praha, a tím i Újezd, totiž není na seznamu takzvaných 
„suchých obcí“, kde MŽP podporuje i toto technologicky jednoduché 
řešení. Pro zajímavost – třeba sousední Květnice a Dobročovice již 
na seznamu jsou.

ŠEDÁ VODA
V Újezdě připadají v úvahu další dva dotační tituly Dešťovky II, které po-
čítají s využitím srážkové vody na splachování WC, případně též po fil-
traci na mytí prádla nebo nádobí. Alternativně je možné odpadní vodu 
z domácnosti ještě druhotně recyklovat. Jde o takzvanou „šedou vodu“ 
– tedy veškerou odpadní vodu, která neobsahuje moč ani fekálie. Mon-
tovat sběrné nádrže a technologii přečerpávání a čištění do staršího 
domu je finančně i dispozičně náročné. Opět je třeba počítat s dvojími 
trubkami. Třeba pro pasivní domy může ale jít o zajímavé řešení, jak 
kromě energií ušetřit ještě další zdroje.
Drtivá většina obyvatel ovšem zůstane nadále plně závislá na měst-
ském vodovodu a stoupajících cenách vody. Snížit účty za vodu ale lze 
– pár tipů přinášíme na jiném místě této dvoustrany. Voda je zkrátka 
surovina, která je příliš drahá na to, abychom s ní plýtvali.

• Místo vany si dejte raději sprchu – pokud 
se budete sprchovat každý den po dobu 
5 minut místo napouštění vany, můžete 
ušetřit až 400 litrů za týden.

• Pořiďte si pákové baterie a úspornou spr-
chovou hlavici.

• Při mytí rukou zavřete vodu během myd-
lení – proteče o třetinu méně vody. Stejně 
tak nenechávejte puštěnou vodu, když si 
čistíte zuby.

• Nádobí myjte v napuštěném dřezu, ne 
pod tekoucí vodou.

• Před vložením do myčky opláchněte zbyt-
ky z talířů – nemusíte volit energeticky ná-
ročnější program s předmýváním.

• Pračku i myčku zapínejte až když jsou 
skutečně plné – u novějších praček však 
již máte možnost využít praní v tzv. úspor-
ném programu, kdy nemusí být zcela na-
plněná a odčerpá si přesně stanovené 
množství vody podle potřeby.

• Pořiďte si automatický WC stop, který se 
umístí přímo do nádržky nebo si kupte ná-
držku s dvojitým či nově už i s trojitým spla-
chováním.

• Při úklidu si napusťte vodu do kýblu, ne-
máchejte hadr pod tekoucí vodou.

• Auto si nechte raději umýt v myčce, kde je 
použitá voda recyklována.

• Pro zalévání na zahradě umístěte na 
vhodné místo dostatečně velký sud, do 
kterého se zachytí dešťová voda – s tou 
pak můžete zalévat.

Převzato z www.cenyenergie.cz
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Rady, jak ušetřit

Celková délka vodovodní sítě v Praze činí 
3  689 kilometrů a délka přípojek 979  kilo-
metrů.

Průměrná spotřeba vody v Praze byla loni 
109 litrů na osobu a den.

Původně byl Újezd zásobován vodou z Kára-
ného pomocí odbočky vodovodu z Jiren přes 
vodojem na „Úvaláku“. V roce 1988 se začal 
stavět vodovodní přivaděč JSS 550 z Jahodni-
ce a Běchovic. 

Blatov se na vodovod připojil teprve v roce 
1991. 

Poslední odhad počtu studní v ČR byl prove-
den v roce 1989. V Československu tehdy by-
lo více než 750 tisíc soukromých studní.  

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) mají po-
trubí v Praze v pronájmu do roku 2028. 

Věděli jste, že… ?

Denní spotřeba vody v domácnosti.



Nestává se často, aby se téměř součas-
ně na knižních pultech objevily dvě no-
vinky autorů, kteří žijí v Újezdě. Pojďme 
si je představit. 
Pro nebojácné děti, rodiče a prarodiče 
od 8 do 108 let je určena kniha „Viktor 
a záhadná teta Bobina“, kterou napsaly 
Pavlína Jurková a Jarmila Vlčková. Dru-
hou dámu, principálku dětského diva-
dla Láryfáry, jsme vám v ÚZ již předsta-
vili jako autorku divadelních pohádek. 
Tentokrát se obě herečky rozhodly na-
psat knihu, v níž se potkaly dvě vzdále-
né generace. Malý devítiletý kluk a „sta-
roušci“ žijící v domově pokojného stáří. 
Strhující příběh plný laskavého humoru 

dojme i pobaví jak malé tak velké čtená-
ře. Ale pozor! Zároveň budete svědky 
několika detektivních záhad a dokonce 
se budete i bát. Horší už to být nemůže.
Přesně tak se cítí devítiletý Viktor. Díky 
sérii průšvihů dostane trojku z  cho-
vání, rodiče zuří a kamarádi s  ním 
nechtějí nic mít. A aby toho nebylo 
málo, jeho „převýchovy“ se na celé 
léto ujme podivná stárnoucí teta žijící 
v malém zapadlém městečku Hrabá-
kově. Viktorem cloumá zlost a  bez-
naděj. Takové prázdniny si opravdu 
nepředstavoval! Ale to, co ho čeká 
ve starém tajemném domě svérázné 
tety, překoná veškeré jeho „hrůzné“ 
představy…
Knihu bohatě ilustrovala akademická 
malířka Martina Fojtů, která neuvěři-
telným způsobem zachytila atmosfé-
ru městečka Hrabákova.
 „Viktor“ je ideální společník při prázdni-
novém nicnedělání. Třeba i jako odmě-
na za vysvědčení vaší ratolesti. Vydává 
nakladatelství Albatros. Knihu máte 
možnost koupit v Jinohrátkách na Bla-
tově a v Újezdském knihkupectví.
Koncem května vyšla v nakladatelství 
Naše vojsko kniha jiného újezdského 
obyvatele, pana Zdeňka Jiráska. Nese 
titul „Život není takový, jak si přejeme“ 
s dovětkem „životní příběh prvore-
publikového pražského detektiva“. 
Podle slov pana Jiráska, který je mi-
mochodem v civilním povolání vyšet-
řovatelem, je kniha románem o  de-
tektivovi Leopoldu Novákovi, který se 

narodil v Kolíně roce 1900 a na začát-
ku své kariéry se stal členem ochranky 
T. G. Masaryka. Ve 30. letech 20. sto-
letí si splnil svůj sen a stal se detek-
tivem v  mordpartě v Bartolomějské 
ulici a  po příchodu nacistů aktivně 
bojoval proti okupantům. Problémy 
však přišly i po osvobození…
Román je již čtvrtou knihou v pořadí, 
kterou autor vydal.  Oba předcho-
zí detektivní romány, kterými jsou 
„Vražda manželky ministra financí“ 
a „Poklad smáčený krví aneb Případ 
ze vzpomínek vyšetřovatele“, si stej-
ně jako Jiráskovu básnickou sbírku 
„Zvedni hlavu ke hvězdám“ můžete 
půjčit v újezdské knihovně.

Jitka Kašparová,
Pavla Jakubcová, 

Jarmila Vlčková
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KULTURA

Mezinárodní den rodin, který tento rok připadl na úterý 
15. května, jsme společně oslavili krásnou hudbou, která byla 
dárečkem dětí pro své rodiče, babičky a dědečky. Koncert se 
opravdu povedl. Na úvod zazpívali nejmenší žáci Action Song, 
u které si ze srdce zatancovali. Vyzkoušeli taky kvalitu mikrofo-
nu, protože mnozí z nich zpívali na mikrofon poprvé v životě. 
Píseň je velice bavila, což publikum ocenilo velkým potleskem.
Potom následovala samostatné vystoupení mladých klavíristů 
a kytaristů. Tento rok si děti vybraly opravdu to nejlepší z jed-
notlivých hudebních žánrů. Měli jsme možnost slyšet nejlepší 
klavírní jazzové skladby od Duka Jourdana nebo Scotta Jopli-
na v podání K. Cidlinské a M. Zbořilové, či nádhernou skladbu 
amerického romantismu Beauty in the Rosegarden, v podání 
A. Cidlinské. Starší generace zavzpomínala na Shadows při 
poslechu instrumentální skladby Apache v podání S. Stejskala 
a potěšila nás „Pátá“ v podání L. Lžičařové. Mladší měli radost 
z nádherných písní od Adele, které nám zazpívala A. Diepol-
tová. Večer anglické a americké hudby by nemohl být bez 
tradičního amerického gospelu. Píseň Come and Go with Me 
zazpívali žáci 5., 6. a 7. tříd. Nádhernou skladbu Think of Me 
ze známého muzikálu A. L. Webera Fantom opery, jsme si po-
slechli v podání M. A. Stejskalové.

Vrcholem večera byla společná chorálová píseň „Joy to the 
World“, kterou zpívali všichni žáci Happy School. Protože pí-
seň je velice známa, přidalo se nakonec i publikum. Atmosféra 
byla fantastická. Na závěr koncertu paní starostka K. J. Čecho-
vá rozdala dětem dárečky a povzbudila je do další pěkné prá-
ce v rozvoji hudby a cizích jazyků. Těšíme se na další ročník 
ve spolupráci se ZUŠ Učňovská a Městskou částí Praha 21.

Eva Stejskalová,
jazyková škola Happy School

Povedený večer anglické a americké hudby

Dětský příběh a detektivka z pera újezdských autorů
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Letošní ročník Újezdské taneční přehlídky, který se ko-
nal v sobotu 21. 4. 2018, se po loňské výjimce opět vrátil 
do  společenského sálu Polyfunkčního domu. Víkendový 
čas, krásné počasí a zejména krásná taneční vystoupe-
ní a skvělé výkony všech zúčastněných pomohly vytvořit 
báječnou atmosféru, která celou akci provázela. Diváci 
výborně fandili a každé vystoupení odměnili hlasitým po-
tleskem. Tanečníci a tanečnice se vzájemně podporovali 
a motivovali ve svých výkonech a všichni společně jsme si 
tak mohli užít krásné protančené dopoledne. 
Ačkoliv jsme musely na poslední chvíli některá přislíbe-
ná vystoupení zrušit, ať už ze zdravotních nebo z jiných 
důvodů, rozhodně se bylo i letos na co dívat. Přehlídku 
stejně jako každý rok zahájila děvčata z tanečního krouž-
ku Ambra, který vede taneční skupina Grip a funguje pod 
školním sportovním klubem při Masarykově ZŠ v Újezdě 
nad Lesy. Dalším již tradičním účastníkem Újezdské taneč-
ní přehlídky je baletní škola Arabeska, jejíž baletky letos 
opět předvedli nádherná a perfektně zatančená vystou-
pení, a  to nejen baletní ale také moderního tance. Rov-
něž velmi oblíbenými stálicemi naší taneční přehlídky jsou 
děvčata z TASK Silueta Praha, která každoročně předvádě-
jí ve svých dvou rock’n‘rollových formacích Sparkles a Fla-
mes úžasně rychlé nohy a skvěle koordinovanou sestavu. 
Naopak poprvé letos na akci vystoupili baletky a tanečník 
z baletního studia Balletina a diváci tak mohli ocenit jejich 

krásná a povedená vystoupení. Nejmladšími tanečnicemi 
byly tento rok právě jejich malé baletinky, které si za svůj 
krásný taneček zaslouží velkou pochvalu. Druhým letoš-
ním premiérovým účastníkem byla skupina Mixit. Jedná 
se o taneční kroužek místní pobočky Domu dětí a mlá-
deže, který se zaměřuje na street dance, a právě potlesk 
za jejich skladbu jsme v závěru vyhodnotily jako největ-
ší a předaly skupině Mixit pohár a sladkou odměnu jako 
cenu diváků. Všechny skupiny dostaly jako každoročně 
pamětní list a tašku s drobnými dárečky.
Novinkou celé akce, kterou jsme tento rok připravily pro 
diváky, bylo losování tomboly. V tombole bylo připrave-
no pět dárkových balíčků, jejichž výherce nám vylosovaly 
malé baletinky. Doufáme, že dárečky udělaly výhercům 
radost, stejně jako nám udělala radost hojná divácká 
účast letošního ročníku.
Na závěr bychom rády poděkovaly všem, kteří se sobot-
ního roztančeného dopoledne v Levelu zúčastnili, ať už 
jako tanečníci nebo jako divácká podpora. Atmosféra, 
kterou se všem společně podařilo vytvořit, pro nás byla 
tou největší odměnou a nabila nás chutí a odhodláním 
uspořádat Újezdskou taneční přehlídku i příští rok. A jeli-
kož se bude jednat o desátý, a tedy jubilejní ročník, urči-
tě se bude na co těšit! V neposlední řadě také děkujeme 
za skvělou a pohodovou spolupráci při organizování akce 
vedoucímu pracoviště DDM Praha 10 – Dům UM v Újezdě 
panu Vojtěchu Tylemu. Za taneční skupinu Grip vám přeji 
příjemně prožité léto plné pohody.

Lenka Murtingerová

Nový výpůjční systém v knihovně
Na konci dubna přešla újezdská knihovna na nový výpůjční systém. 
S přechodem na tento systém bychom Vás rády seznámily s drobný-
mi změnami, ke kterým došlo:
- nová výpůjčka již automaticky neprodlouží termín vrácení knih, 

které vám zůstaly doma. Tyto knihy je třeba vrátit do třiceti dnů 
od jejich zapůjčení.

 Rády Vám v knihovně vytiskneme přehled všech zapůjčených 
knih i s termínem jejich vrácení.

- knihy zarezervované jinými čtenáři není možno prodlužovat
- každý čtenář může mít současně zarezervováno maximálně 10 knih
- nově dochází ke změně platby zpozdného. Zpozdné se účtuje 1,- Kč 

za každou knihu a započatý týden (například 3 knihy vrácené o tý-
den později = 3,- Kč, tři knihy vrácené o 3 týdny později = 9,- Kč).

- pro přihlášení do nového on-line katalogu potřebujete nové hes-
lo, které Vám vygenerujeme při osobní návštěvě knihovny. On-
-line katalog najdete na webové stránce

http://katalog-knihovna.praha21.cz/.
Věříme, že tyto změny povedou ke zkvalitnění našich služeb. Smys-
lem těchto opatření je rychlejší koloběh (výměna) knih mezi čtenáři. 
Těšíme se na viděnou v knihovně.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová,
knihovnice

Devátý ročník Újezdské 
taneční přehlídky

Co chystá 
Újezdské 
muzeum

7. 9. 2018 
Vernisáž výstavy “Pohyb v každém věku aneb 
s turisty napříč stoletím” ke 130. výročí založení 
Klubu českých turistů, 

od 18 hod v muzeu
8. 9. 2018 
zahájení Týdnu zdraví 3. ročníkem pochodu 
Za loupežníkem DrHolcem 

start od 7 hod v muzeu, 
cíl do 16 hod na II. stupni Masarykovy ZŠ 

28. 10. 2018 
slavnostní vernisáž výstavy ke 100. výročí vzni-
ku Československé republiky 

od 10 hod v sále Polyfunkčního domu
11. 11. 2018 
výsadba Lípy Republiky před újezdským hřbitovem, 

v 11 hod 11 min 
připomenutí 100. výročí konce I. světové války 

začátek od 11 hod před újezdským hřbitovem
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Máme za sebou několik opravdu krás-
ných měsíců. Příroda hýří těmi nejzáři-
vějšími barvami a ranní ptačí koncer-
ty jsou naprosto famózní. Zvláště 
při otevřeném okně jsou rozhodně 
nepřeslechnutelné a spolehlivější 
než sebelepší budík. První jarní kvě-
ty dávno odkvetly, a proto jsem naši 
zahrádku u kavárny doplnila o spous-
tu letniček, které budou lákat motýly 
i ostatní hmyz po celé léto. A pokud 
bude slunečných dní tolik jako do-
posud, nebude zahrádka připomínat 
botanickou zahradu, ale spíš džungli. 
A co v takovém pralese nesmí schá-
zet? Voda… A protože tropický déšť 
do Újezda asi jen tak nedostaneme, 
zkusila jsem to zařídit jinak. Kameno-
sochař Josef Borecký pro naši kavárnu  
vytvořil originální fontánu ze starého 
pískovce. Tekoucí voda nejen osvě-
ží horký vzduch, ale doplní celkovou 
pohodovou atmosféru. Zkuste se jen 
tak posadit a chvilku nic nedělat. Jen 
odpočívat a relaxovat. Třeba zjistíte, 
že podobnou fontánu nebo kterýkoli 
kamenný objekt od pana Boreckého 
nutně potřebujete i na své zahradě.
Až si odpočinete a dopijete kávu, ur-
čitě se zajděte podívat na výstavu 
dětské výtvarné soutěže na téma 
„Má  vlast“. Talent mladých umělců 
je úžasný a obdivuhodný. Výstava se 
koná v prostorách kavárny od 31. 5. 
a rozhodně si ji nenechte ujít.
Ve středu 6. 6. od 18 hodin si všechny 
dovoluji pozvat do galerie na vernisáž 
autorské výstavy akademické malíř-
ky Olgy Stárkové. Těšit se můžeme 
na výběr z tvorby z let 1995 - 2018. 
Vystavené budou olejomalby, akryly 

a grafické listy inspirované hudbou, 
snovou krajinou či stvořením. Narodi-
la se roku 1945 v Praze a je členkou 
Nového sdružení pražských umělců. 
Ještě prozradím, že je tato dáma za-
stoupena i ve Slovníku českých výtvar-
ných umělců. Výstavu bude doprová-
zet  i milá, vtipná a působivá keramika 
ukrajinského manželského páru, kte-
rý v Česku působí od roku 2000. Vy-
stavují v mnoha galeriích po celé zemi 
i po Evropě. 
V pátek 15. 6. od 18 hod. si určitě 
nenechte ujít degustaci vín, která 
nabízíme nebo nabízet budeme. Po-
chází z italských, většinou rodinných 
vinařství. Réva je vždy zpracovaná 
s pečlivostí, láskou a pokorou. Někdy 
pamatuje i několik generací.  Degusta-
ci povede someliér, kterého spíše za-
stihnete na cestách po Itálii než doma 
v Pardubicích. 
Nezapomeňte si včas udělat rezervaci 
na čísle 608 943 568.
Ve čtvrtek 21.6. od 16 hodin bude 
opět patřit dětem. Proběhne zde třetí 
červnová vernisáž. Malíře ze soutěže 
výtvarné vystřídají malí fotografové 
A jak si pamatuji z loňského roku, je to 
opravdu krásný zážitek. Lektorka Dari-
na Vlčková dává dětem kromě základ-
ních fotografických technik a postupů 
i řadu tipů na různorodé projekty, kde 
děti zpracovávají vlastní nápady. Děti 
se v kroužku učí dívat se kolem sebe, 
vnímat kompozici, světlo a děje ode-
hrávající se kolem nich. Je úžasné pro-
hlížet si profesionální fotografie, které 
mají na svědomí i šestileté děti.
Ve čtvrtek 28. 6. v 18 hod. Se sejdeme 
při promítání filmu Lautrec. Strhující 
životopisný film o Henri de Toulouse – 
Lautrec je natočen jako portrét umělce 
těsně spjatého se svou dobou i s pro-
tikladným společenským prostředím, 
ve kterém se pohyboval. U venkovské 
šlechty, ze které pocházel, nacházel 
zázemí v nouzi. Na Montmartru, kde 
tvořil, našel druhý domov. Jeho oslni-
vý malířský talent ho proměnil z  po-
kračovatele aristokratického staro-
bylého rodu v brilantního portrétistu 
pozlátka i všednodenní špíny paříž-
ských kabaretů, kankánů i nevěstinců. 
Opět doporučuji včas zarezervovat.
A to už máme první prázdninový tý-
den. Všem přejeme krásně prožité let-
ní dny a pokud se je rozhodnete strá-
vit s námi, máme pro vás připravené 
domácí vafle s jahodami, které vlast-
noručně sbíráme. Zalijeme zakysa-

Zelený dům v letním hávu

PRO DOSPĚLÉ
 Jiří Padevět: Za dráty
 Rudolf Krautschneider: 
 Co přinesly vlny a odvál vítr
 Michaela Klevisová: 
 Ostrov šedých mnichů
 Peter Mayle: Hotel Pastis
 James Swallow: Exil
 Camilla Läckberg: Čarodějnice
 Ladislav Zibura: 
 40 dní pěšky do Jeruzaléma
 Irena Dousková: Rakvičky
 Bernard Cornwell: 
 Blázni a smrtelníci
 Tomáš Šebek: Mise Afghánistán
 Elena Ferrante: 
 Příběh ztracené holčičky
 Klára Cingrošová, Klára Dvořáková: 

Vlastivědná knížka pro vzpomínání 
a procvičování paměti

 Anne Jacobsová: 
 Panský dům a jeho dcery
 Vlastimil Vondruška: 
 Jičínské pole mrtvých
 Stanislav Češka: 
 Případ českého knížete
 Jiří Březina: Polednice

PRO DĚTI
 Zuzana Pospíšilová: 
 Detektivové a zloději kabelek
 Detektivové a falešní stěhováci
 Kouzelná třída – čtvrtý rok
 Kouzelná třída – příběh pokračuje
 Kouzelná třída – další kouzlení
 Eva Horáková: Svět hraček a her
 Moje maminka je nej
 Anna Fiske: Haló, město!

Nové 
knihy

nou smetanou a poprášíme cukrem. 
Zapít to můžete mléčným koktejlem, 
nebo domácí limonádou. A jestli se 
vám od nás nebude chtít, zůstaňte na 
promítání některého z „letních“ filmů 
ve čtvrtek 12., 19. a 26. 7. od 18 hodin. 
A dejte si k tomu sklenku skvělého 
vína. Jednoduše - užívejte si léto, jak 
nejlépe umíte.

Martina Schiffmannová
galeristka
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Maso a uzeniny od Zemana

Paní Michaela Malíšková pracuje v kvě-
tinářství na této adrese od roku 2010. 
Nejprve se dvěma, nyní s jednou pra-
covnicí. Umístit prodejnu květin do ob-
lasti, kde je soustředěno několik stra-
vovacích a nákupních středisek, byl od 
počátku dobrý nápad. „My ale květiny 
pouze neprodáváme,“ upozorňuje ma-
jitelka, paní Malíšková. „Poskytujeme 
kompletní servis a řemeslné zpracování 
s květinami spojené. Květiny prodává-
me čerstvé i hrnkové. Volně i vázané. 
Kytice k různým příležitostem, nejčas-
těji svatební, výroční, pohřební. Kromě 
stálé nabídky prodáváme i květiny se-
zónní.“
„Ke svatbám, pohřbům, či jiným pří-
ležitostem dodáváme i servis, který je 
s aranžováním květin a výzdoby spojen. 
Provádíme dekorace interiérů i exterié-
rů a nabízíme poradenství, které slouží 
i běžným kupujícím k tomu, aby se ori-
entovali při nákupu. Jak je která rostlina 
trvanlivá, jak se mají zákazníci o květiny 
starat, jaké barvy se k sobě hodí, apod. 
Platí například, že květiny dovážené 
ze  zahraničí nevydrží tak dlouho, jako 

květiny vypěstované a dodané z tu-
zemska.“
Ptám se paní Malíškové, kde své 
květiny nakupuje. „My nepracujeme 
výhradně s jedním zahradnictvím. 
Květiny hrnkové, sezonní, např. let-
ničky, bylinky, nebo trvalky nakupu-

jeme výhradně u českých zahradníků 
a sama si pro ně jezdím. Řezané a hlavně 
pokojové květiny kupujeme ve velkoob-
chodech, které je dovážejí z holandské 
květinové burzy. Pro zákazníky každé 
květinářské prodejny je dobré si uvědo-
mit, že cena květin není neměnná. Mění 
se mezi sezónami i v řádu dní, podle po-
časí, vegetačního období, svátků jako je 
sv. Valentýn, Den matek a další.“
Zajímá mě obchodní filosofie a plány 
paní majitelky do budoucna a ona od-
povídá: „Naší hlavní filosofií je indivi-
duální přístup k zákazníkovi. První věc 
je vyhovět mu co do typů květin, jejich 
barvy a množství. Nabízíme poraden-
ství, vlastní přístup ke každé dekoraci, 
k vazbě kytice pro každého zákazníka 
dle jeho vkusu. Naším úkolem je najít 
správnou kombinaci toho, co je k té, 
či oné příležitosti vhodné s tím, co si 
představuje zákazník. V budoucnosti 
bychom chtěli ještě rozšířit sortiment 
a rozvinout cesty servisu zákazníkům.“
Květinářství Jasmín jako doplňky nabízí 
i dárkové a dekorační předměty, provo-

zuje webové stránky www.kvetiny-jas-
min.cz s objednávkovým e-formulářem 
a prezentuje se na Facebooku. 
„Dobře se rozvíjející živnosti postihují 
mnohaletá dopravní omezení na Bla-
tově a v Újezdě vůbec. Přímý průjezd 
Újezdem z Prahy je omezen, v plánu 
jsou další stavební projekty. „Řada zá-
kazníků, kteří se v prodejně zastavova-
li cestou z města, dává dnes přednost 
jiným řešením. Vybudovat si postavení 
a  zavést se jako spolehlivý dodavatel 
nás stálo mnoho úsilí, prostředků a ča-
su“, říká paní Malíšková. „Tím spíše jsme 
závislí na místních občanech. Velice rádi 
uvítáme všechny, kteří si k nám najdou 
cestu i přes obtíže uzavírek. Chceme 
jim nabídnout plný servis naší prodej-
ny, aby si sami udělali představu, ja-
kou kvalitu ve zboží i služby nabízíme. 
I touto cestou se chci všem zákazníkům 
omluvit, že z důvodu snížené dostup-
nosti jsme upravili pracovní otvírací do-
bu. Všem věrným zákazníkům velice dě-
kujeme za zachovanou přízeň a ochotu 
se k nám vracet i přes dopravní kompli-
kace,“ zve, informuje a děkuje paní ma-
jitelka na závěr.
Květinářství Jasmín
Račiněveská 2444 
Otevírací doba:  
Po – Pá           9 – 19, 30 hod
So, Ne            9 – 17 hod

Květinářství Jasmín

OD ZÁPADU NA VÝCHOD

Pod jménem Zeman najdete řeznic-
tví, jehož tradici lze datovat již od roku 
1897. Přibližně 120 prodejen pod stej-
ným názvem funguje prakticky v celé 
České republice. 
V Újezdě nad Lesy vede pobočku paní 
Martina Novotná, která mi o sobě řek-
la: „Nejsem místní a do prodejny jsem 
přišla v roce 2015 na krátkodobou vý-
pomoc. Ale způsob práce, rozmanitost, 
odbyt a organizace v rámci celé skupiny 
Zeman mě natolik zaujaly, že jsem zde 
zůstala.“ 
Prodejna má pět zaměstnanců a je dě-
lena na oddělení masa, uzenin, lahů-
dek a provozuje i teplý pult. Z položek 
pečiva paní Novotná upozorňuje pře-
devším na Cvrčovický kvasový chléb. 
A  dále: „Máme speciální nabídku te-
lecího, jehněčího či drůbežího masa. 
Vepřové z  Přeštického prasete, jež je 
velmi jemné a šťavnaté, česká vyzrálá 
hovězí masa na grilování steaků. Teplý 
pult prodává marinovaná pečená masa, 
připravovaná francouzskou metodou 
sous-vide.“ 

Co se dodavatelů týče, paní Novotná 
říká: „Naším hlavním dodavatelem je 
vlastní mateřská výroba v Příbrami. 
Ta  zajišťuje celkový proces zpracování 
jatečního kusu, a to výhradně původem 
od českých zemědělců.  A české surovi-
ny využíváme i při výrobě uzenin. Až de-
vadesát procent toho, co v mase a uze-
ninách nabízíme, je vlastní a tuzemská 
produkce. A v uzeninách máme velký 
výběr uzenin bezlepkových, po kterých 
je v současné době velká poptávka.“
„A prodáváme i lahůdky, přičemž poma-
zánky jsou opět z naší vlastní výrobny. 
Saláty, zákusky a chlebíčky odebíráme 
od středočeské Smetanové cukrárny 
a je o ně také značný zájem“, doplňuje 
paní Novotná.
Ptám se paní Novotné, jak se projevuje 
na prodejích spojení s Penny Market, 
ale také, zda uzavírky ulic v Újezdě ně-
jak ovlivnily návštěvu prodejny, a  tedy 
i prodeje. „Naše spojení funguje na bá-
zi spolupráce, nabízíme zákazníkům 
více produktů a služeb pod jednou 
střechou. Například v supermarketu 

koupíte brambory a u nás maso. Jde 
o přidanou hodnotu ve formě pultové-
ho prodeje. Kromě toho i naše pracovní 
doba do určité míry kopíruje otevírací 
dobu supermarketu a je tedy širší, než 
je u řeznictví obvyklé.“ 
„Rádi bychom požádali naše zákazníky, 
aby k nám zavítali i v těchto hektických 
měsících, kdy se kvůli dopravním uza-
vírkám na Blatov špatně dostává. Chtěli 
bychom, zde zůstat a poskytovat naše 
služby i po dokončení stavebních prací. 
K tomu však potřebujeme především 
věrnost našich zákazníků a občanů 
Újezdu obecně,“ končí paní Novotná.
Zeman maso-uzeniny
Starokolínská 1816
Po-Ne   7-21 hod. Stránku připravil

Pavel Moudrý,
člen redakční rady
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Jsme lidé různí. Někdo nechce mít slovo, protože nic 
nepotřebuje, někdo se stydí veřejně promluvit a ně-
kdo má pocit, že je to zbytečné, protože ho stejně ni-
kdo neposlouchá. Ale mít možnost se vyjádřit a být 
vnímán a respektován je jedna z nejcennějších vymo-
žeností života ve společnosti. Ovšem Voltairova myš-
lenka – nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu bránit 
vaše právo to říkat – nabyla v současnosti zvláštní 
podoby, která se popsat jako „jen se vykecejte, my si 
to stejně uděláme po svém“. Interpelace občanů na 
zasedání našeho zastupitelstva zhusta vypadají tak, 
že občan se zeptá, zastupitel cosi zabrumlá, občan se 
domáhá slova, aby upozornil, že nedostal odpověď 
a slovo nedostane, protože už mluvil. Přitom jednací 
řád umožňuje položit doplňující otázku, ovšem občan 
je v nevýhodě, protože to neví a proč by také měl, je 
normální člověk a přišel se jen zeptat. Nebo tzv. ve-
řejná projednání. Pokud se vůbec nějaké uskuteční, 
obvykle na nátlak veřejnosti, tak se předloží polotovar 
nějakého záměru, bez variantních řešení, bez mož-
nosti zásadních změn, občanstvo se nechá vytlachat, 
drobné připomínky se zapíšou, zásadní připomínky 
se v zápise změní na nezávazný dotaz nebo zcela vy-
padnou a máme projednáno, jedeme dál podle svých 
not. Na druhé straně k právu mít slovo se také váže 
povinnost se vyjadřovat slušně, bez urážek, osobních 
výpadů a nekonečných diskuzí v duchu – von řekl, že 
já řekl a to lhal, protože já řekl – to je otravné a někdy 
až nechutné.  Inu, je co napravovat.

Marie Kučerová

MÁTE SLOVO?

LISTÁRNA

ROHOŽNÍK NENÍ VYLOUČENÁ LOKALITA
S velkou nelibostí a údivem jsem si přečetl článek paní Kuče-
rové „Braňme Rohožník“ v květnovém ÚZ. Pokud by někdo, 
dejme tomu z Mostu nebo Litvínova četl její článek, povzdech-
ne si a představí si mostecký Chanov. Jaký je pohled obyvatele 
sídliště od roku 1981? Nálety za zastávkou MHD patří Lesům 
hl. m. Prahy a magistrát provádí každoroční údržbu porostu. 
Ztrácející se postavy s igelitkami jsou občané východní části 
sídliště a obyvatelé Květnice, kteří si takto krátí cestu domů. 
Nonstop kasino nás sice netěší, dovedeme si zde představit 
slušnou restauraci, ale nijak nám neškodí a nikdy se zde nic 
kriminálního nestalo. 
Za šerednou budovu s několika obchody jsme rádi, poskytuje 
nám potraviny a mnohým i oděvy a průmyslové zboží. Mů-
žeme si sem dojít i na pivo. Trávníky MČ Praha 21 pravidelně 
udržuje jako žádné jiné v Újezdě a ubytovna pro zahraniční 
dělníky, kteří ráno odejdou a večer se vrátí a jdou spát, nám 
nevadí. Návštěvníci nechodí za kulturou a architekturou a vět-
šinou i pochválí, že je sídliště pěkné. Zájemců o koupi bytu je 
stále mnohem víc, než je jich volných. Rozšíření „rakovinného 
ložiska“ se nemusíte, paní Kučerová, bát. Na sídlišti žijí slušní, 
čistotní a přinejmenším průměrně inteligentní lidé, kteří vaši 
obavu nesdílejí a nedopustí, aby z Rohožníku vznikla vylouče-
ná lokalita. Pokud se obáváte poklesu ceny vaší nemovitosti 
na Blatově vlivem slamu na sídlišti, buďte bez obav. Pokud 
máte návrhy na zkulturnění prostředí na Rohožníku, přednes-
te je třeba na zastupitelstvu. Vypudit vlastníka kasina a penzi-
onu z vlastní nemovitosti je však již mimo realitu. 

Vladimír Saitz

Víte, co je Potěmkinova vesnice? Přetření fasády, aby 
to „vypadalo“, zatímco domu za fasádou padá krov 
i stěny. Potěmkinův příměr mě napadá (skoro) poka-
ždé, když vyřizuji něco tzv. nestandardního s naším 
úřadem. Připomínkování projektu (blatovské polikli-
niky) na základě tzv. veřejného projednání, dodrže-
ní zákazu rozdělání ohně a ohňostroje, cyklostezky 
a jednosměrky, zadávání podkladů pro zpracování 
studie volnočasových aktivit… Újezdská Potěmkinova 
fasáda sice nezáří, ale minimálně slibuje standardní 
stavbu. Jenže při pokusu otevřít dveře zůstane kli-
ka v ruce. Člověk buď ztvrdne venku, nebo se vlomí 
dovnitř a ocitne se v Kafkově zámku. Vida, další pří-
měr. Jak se tu například sbírají data, která pak slouží 
jako podklad pro zpracování studie (volnočasových 
aktivit), na jejímž základě by pravděpodobně mělo 
dojít k úpravám dlouhodobého výhledu a rozvoje 
MČ? Pokud odpovíte, že dotazníkem, zaslaným všem 
příspěvkovým či neziskovým subjektům, které obec 
eviduje a jsou prezentovány na obecním webu, pak 
se mýlíte. Nastoupí kádrovák, který si vybere, koho 
osloví a takto získaná data předá zpracovateli. Vý-
sledná studie tak vypovídá nikoli o skutečném stavu 
volnočasových příležitostí, ale o obzoru a preferen-
cích kádrováka. Zda v tomto případě roli kádrováka 
odvedla paní Ponicová, není zcela zřejmé, neboť Kaf-
kův zámek ani „Potěmkino“ cizáka s otázkami dovnitř 
nepustí. Pokud přece jen ano, do normálního světa 
se už nevrátí… Bude v ÚZ a na webu následovat ob-
vyklá popuzená tiráda? No a co!

Zita Kazdová

POTĚMKINOVA FASÁDA

JEDNOSMĚRKY VYHÁNĚJÍ CYKLISTY
Krátce po zprovoznění Starokolínské ulice, kdy se zdálo, že 
bude dopravním komplikacím konec, dopadla na obyvatele 
Újezda další rána. Je jí masivní zavedení jednosměrných ulic 
v jihozápadní části obce.
Snaha zklidnit dopravu v Újezdě je zajisté na místě, ale aro-
gance, s níž jsou jednosměrné komunikace zaváděny, mě 
ohromuje. Bydlím v Chotěnovské ulici, probudil jsem se do 
jednosměrky, aniž jsem měl možnost se s tím předem sezná-
mit, natož pak se k nastalé skutečnosti vyjádřit. A regulace 
má, podle mého názoru, vážné nedostatky. Hlavně mi vadí, 
že autoři regulace nás, cyklisty, vytlačují na frekventované 
a  nebezpečné komunikace vyšších tříd (například Zaříčan-
skou, Staroújezdskou, či na Novosibřinskou). V Chotěnovské 
ulici se to týká obyvatel 18 domů, kteří jsou nuceni zařadit 
se do provozu na Zaříčanské či Staroújezdské ulici, ať chtějí 
nebo ne. Stejně tak jsou postiženi obyvatelé velkého množství 
dalších ulic, které nařízení nutí, aby se stali účastníky provo-
zu na rušných komunikacích, pokud ovšem na cyklistiku zcela 
nerezignují.
V jednosměrné Chotěnovské se nyní jezdí o poznání rychleji. 
Obávám se, že bude třeba zavádět další regulační prostředky 
na omezování rychlosti, protože výstavba chodníků, kde by 
byli chodci chráněni zcela, je v nedohlednu. Situaci by čás-
tečně napravilo zavedení dodatkových značek umožňujících 
cyklistům jízdu v protisměru. Takové opatření by měli odbor-
níci, kteří se na této regulaci provozu podíleli, zvážit, pokud se 
nerozhodnou celou akci zrušit.

Mgr. Ludvík Michalička 



V Újezdě se zavádějí další „Zóny 30“ 
a  další ulice se označují jako jedno-
směrné. To prvé je jednoznačně vítá-
no, na to druhé mouhou být názory 
různé. Opatření jsou v souladu s do-
pravním generelem a cyklogenere-
lem, které schválila Policie ČR a v roce 
2013 i zastupitelstvo. Je nezbytné  jed-
nosměrky doplnit tabulkami umožňu-
jícími jízdu cyklistů v protisměru. A to 
je problém! MČ Praha 21 je v rozporu 
s usnesením zastupitelstva neosadila.
Zdálo by se, že je to jen otázka času či fi-
nancí. Tabulky se ale odstranily i z míst, 
kde už byly, např. z Hodkovské. Výraz-

ně to ohrožuje bezpečnost cyklistů. 
Proti neplnění usnesení zastupitelstva 
co nejdůrazněji protestujeme! Pro-
blém je nejvýraznější na dálkových cy-
klotrasách v obci, které pomocí pikto-
gramů vyznačuje magistrát - jsou např. 
ve Staroújezdské a Staroklánovické. Při 
jednání dopravní komise (DK) v únoru 
t.r. se ukázalo, že se naše MČ nehodlá 
řídit usnesením zastupitelů. V  květnu 
byla dokonce DK seznámena s mailem 
Policie ČR, že šířka Hodkovské  nedo-
voluje obousměrný provoz cyklistů! 
MČ neseznámila projektanta s  tím, 
že Hodkovská má být podle genere-
lů pro cyklisty obousměrná? Přitom 
šířka vozovky 4,5 m bez parkovacích 

pruhů, minimální provoz a zástavba 
jen na  jedné straně je plně v souladu 
s normami. Vypadá to, že chybu, na níž 
se svými stanovisky DK podílela, nemá 
vedení MČ snahu napravit. K bodu jed-
nání, kde cyklokoordinátor upozorňo-
val na nutnost zobousměrnění komu-
nikací pro cyklisty, se dokonce nesměla 
vést žádná diskuse!
Věnujte proto bezpečnosti provozu 
v obci zvýšenou pozornost, ať již jako 
chodci, cyklisté nebo automobilisté. 
Pozor na omezení rychlosti v „Zóně 
30“ a přednost zprava. „Zóna 30“ zna-
mená minimum značek a maximum 
ohleduplnosti!

J. Brouček a J. Sikač
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CYKLISTÉ NEPROJEDOU

Již několik měsíců se nejen v Újezdském zpravodaji řeší 
téma zdravotnického střediska na Rohožníku. Byla jsem 
si poslechnout projednávání tohoto tématu na zastupitel-
stvu a nestačila jsem se divit. Argument paní starostky, že 
je zřejmé, že se středisko již nedá zrekonstruovat, pod-
ložené nějakým posudkem, už mě vlastně ani nepřekva-
pil. Pokud to tak opravdu je, zajímalo by mě tedy, proč to 
došlo do takového stavu a kdo za to zodpovídá? Občané 
projevili zájem se k tomuto tématu vyjádřit v referendu, 
ale to se evidentně nelíbilo současným radním, protože 
vyhlášení referenda nepodpořili. Proč asi? Obhajovali své 
hlasování nešťastně položenou otázkou. Spíš se ale zdá, 

že si zdejší radnice chce obhájit předraženou koupi bu-
dovy Ideal Lux. Přece i kdyby k referendu došlo, není jis-
té, že by dopadlo kladně a bylo by tak závazné pro další 
rozhodování. Ale proč to riskovat, že? Je vidět, jak radnici 
záleží na názoru zdejších občanů. Poté následovala infor-
mace pro občany o zájmu lékařů stěhovat se do nového, 
ale je to vlastně pravda? Od lékařů jsem se dozvěděla, že 
zájem o stěhování neprojevili. Není to vše jen zoufalá sna-
ha o ovlivňování postoje Újezďáků a prezentace současné 
radnice, jak se jim daří řešit nastalou situaci? Jak to celé 
bude pokračovat dále? 

Kristýna Kopecká

CHTĚJÍ SE LÉKAŘI OPRAVDU STĚHOVAT?

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Milí čtenáři, za pár dní budou prázd-
niny a tak mi dovolte popřát všem 
rodičům a jejich dětem zdárné za-
končení školních povinností, co nej-
více radosti z postupu do vyšších 
tříd i středních škol a pedagogům 
zasloužené oddechnutí. Všem po-
tom pěkné prázdniny i dovolené 
a po návratu i dobrou volbu. Budou 
nás totiž téměř záhy čekat komu-
nální volby. Přesný termín ještě pan 
prezident neurčil, ale nejpozději 
první týden v říjnu budeme mít od-
voleno. Snad konečně proběhnou 
volby i s vyšší účastí a přinesou jiné 

rozložení politických sil než dopo-
sud. Mohl bych se proto rozepsat 
třeba o školství, dopravě, kanaliza-
ci, zdravotním středisku atd. Ale ÚZ 
mi potřebný prostor neposkytne, 
takže se omezím jen na konstato-
vání, že za pár dní vám do schránek 
rozneseme Magazín Oko. Nicméně 
nejvíce se pořád zajímáte o referen-
dum. Odpovím zde jen krátce, že 
jsme podali kasační stížnost k NSS 
a čekáme. Ale dovolte mi uvést ještě 
jednu věc.
Občas mě někdo z vás zastaví na uli-
ci, někdy se z opatrnosti ještě ujis-

tí, že jsem to já a pak řekne prosté: 
„Děkuji.“ Když se optám, o co jde, 
dozvídám se, že je to za věnování 
se záchraně zdravotního střediska 
na Rohožníku, bez ohledu na to, jak 
celá věc dopadne. V dnešní době 
se člověk s něčím takovým běžně 
nesetká. Navíc tím naše usilování 
o vyhlášení referenda dostalo další 
smysl. Ze zvědavosti jsem se ještě 
zeptal Honzy Jacka, se kterým jsem 
často sbíral podpisy na ulici, zda má 
podobnou zkušenost. Odpověděl, 
že ano. Musím říci, že jde o milé 
a nenucené ocenění.

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

SLOUPKY

Přeji všem hezké léto. // K zavádění 
jednosměrek v rozporu s doporu-
čením Ministerstva dopravy pro Zó-
ny 30 trváme ve spolupráci s cyklo-
koordinátorem Petrem Machem na 
schváleném dopravním generelu 
Prahy 21, aby Újezd zůstal nadá-
le průjezdný pro cyklisty, zejména 
mládež. Opravdu bychom neměli 
s poslední statistikou nedostatku 

hřišť a sportovišť ve srovnání okolní-
mi MČ chtít aspirovat na titul „mlá-
deži a cyklistice nepřátelská“. Proč 
nás Klánovice, Běchovice i Koloděje 
předbíhají? Je to nezájmem o místní 
politiku (věci veřejné) v generaci ro-
dičů dnešních dětí? Prostě jen pře-
nechání prostoru těm, koho zajímá 
něco jiného? Například auta pro-
dukující zakázky na dopravní infra-

strukturu? Tu otázku si můžeme za 
pár měsíců znovu položit. // Chápu 
rozhořčení signatářů referenda. I já 
počítal, že problematickou otázku 
rozhodne soud. V článku „Stručně 
z Otevřeného setkání OÚ“ na http://
www.otevreny-ujezd.cz/aktuality se 
uvádí, že například vypuštění kon-
krétní adresy Živonínská 1630 ze 
závazné otázky referenda by zřejmě 

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)
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Vedení radnice rezignovalo na za-
pojení občanů do rozhodování 
o  směřování Újezda. Problémy má 
i s respektováním usnesení rady 
a zastupitelstva.
Očekávali byste, že zavádění jed-
nosměrek bude předcházet veřej-
né představení občanům? Místo 
toho článek v ÚZ a vůle po zpětné 
vazbě od občanů žádná. Argumen-
tace, že jednosměrky se zavádějí 
podle schváleného dopravního ge-
nerelu, který byl veřejně projed-
nán v r. 2014 a že tedy v r. 2018 je 
už zbytečné cokoliv projednávat, je 

lichá. Během čtyř let se snad zasta-
vil svět? V případě zákazu jízdy cyk-
listů v protisměru je argumentace 
lživá, protože jak dopravní generel, 
tak cyklogenerel tuto jízdu předpo-
kládají. Tak byl dokument schválen 
zastupitelstvem. Námitka těch, kteří 
toto nechtějí respektovat je, že do-
kument byl špatně zpracovaný. To 
říkají ti, kteří ho před lety objednávali 
a (ne)připomínkovali. A opět chybí 
základní - kdo má co na úřadě na 
starosti a jakou nese odpovědnost. 
Před rokem jsem do rady dával 
úkol, aby úřad zpracoval koncept, 

podle kterého se budou opravovat 
újezdské komunikace. Aby byla sta-
novena jednoznačná kritéria a pořa-
dí ulic. Po roce ani čárka. Před dvě-
ma lety na můj návrh rada schválila 
zveřejňování všech faktur a majetku 
městské části, tzv. otevřená data. 
Úřad je nezveřejňuje. Závazné stra-
tegické dokumenty, usnesení rady 
a zastupitelstva považuje vedení 
obce jen za doporučení. Je to stejně 
zhoubné, jako považovat za pouhé 
doporučení semafor. Pojďme to dě-
lat líp. Nenechávejte komunální po-
litiku na jiných. Kontaktujte mě.

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Vážení spoluobčané. Rád vám sdělil, 
že od 1. 2. 2018 jsem ukončil člen-
ství ve Straně svobodných občanů. 
Mrzelo by mě, kdybyste se to dozvě-
děli oklikami, jistě zaručeně dobře, 
od facebookových aktivistů a  jiných 
zasvěcených soudců počínání dru-
hých. Zklamala mě formální aktivita 
místního sdružení Svobodných a  od 
jednání o vzniku koalice téměř žádná 
podpora koalice od stranických kole-
gů. V Újezdě jsme se snažili počátkem 
letošního roku domluvit budoucí spo-
lupráci některých stran. Nepodařilo 

se. I proto jsem přijal nabídku kandi-
dovat za Soukromníky. Nebylo to ni-
jak unáhlené rozhodnutí. Už nejméně 
dva roky jsem se Stranou soukromní-
ků ČR byl v občasném kontaktu a za-
ujal mě jejich vztah k obtížím běžné-
ho života, protože ten především je 
náplní práce místních politiků. Asi si 
brzy přečtete, že jsem politický tu-
rista. Jezdím sice rád na kole a  také 
vyrážím po Čechách pěšmo. Nicmé-
ně na kole i po vlastních moje cesty 
vedou přímo. U Soukromníků nás če-
ká mravenčí práce přesvědčit voliče, 

že nám v komunální politice mohou 
dát hlas. Nevěřili byste, kolik potíží se 
v našem přezákonovaném  a převy-
hláškovaném státě objeví u  prosté 
rekonstrukce silnice a kolik názorů 
se najde na  totéž mezi lidmi, větši-
nou 6 názorů u 5  lidí. Navíc se brzy 
setkáte s lidskou zlobou a závistí, ale 
i  očerňováním a ostouzením. Nebu-
du slibovat, ale věřím, že jsem našel 
pro spolupráci dobré „parťáky“. Našlo 
se v Újezdě dost lidí, kteří se domluvi-
li, a koalice vydržela více jak 2,5 roku. 
Snad to vyjde i do budoucna.

MUDr. Jaroslav Jeníček (Strana soukromníků ČR)

pomohlo. Proč neumožnit Rohož-
níku po dobu rekonstrukce řešení 
mimo budovu ZS? Proč nezvážit 
budoucnost dosluhující kotelny za-
bírající zajímavý pozemek? Bohužel, 

zákon říká, že otázku referenda ne-
lze měnit. Propadnutí lhůty petič-
nímu výboru u soudu tedy zname-
ná propadnutí získaných podpisů. 
Za dnešní situace tak již nebude asi 

k dispozici síla, která by mohla otáz-
ku případného referenda stanovit. 
Možná v listopadu zastupitelstvo 
nové? I o tom se bude za pár měsíců 
rozhodovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Silniční správní úřad odboru životní-
ho prostředí obdržel cestou Městské 
policie e-mailový podnět o umístění 

kamenů na pozemních komunikacích 
v ul. Tuchotická, Chmelická a Chotě-
novská.
Kameny či jiné pevné překážky na komu-
nikacích, které nebyly povoleny, se na-
cházejí i v jiných oblastech Újezda. Jedná 
se o nezákonné jednání, které může být 
postiženo jako přestupek s poměrně vy-
sokými finančními sankcemi.
Dovolte, abychom vás informovali 
o ust. § 29 a násl. zákona č. 13/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy 
pevnou překážku lze umístit na po-
zemní komunikaci pouze na základě 
povolení silničního správního úřadu 
na základě předchozích souhlasů, 

souhlasných stanovisek vlastníků ko-
munikací, Policie ČR.
Povolení lze mimo jiné vydat pouze 
za předpokladu, že nebude ohrože-
na bezpečnost a plynulost silničního 
provozu.
Ještě než zahájíme kontrolní šetření 
a  začneme rozesílat výzvy k odstra-
nění překážek (event. překážky za-
čneme odstraňovat na náklady vlast-
níků), žádáme vlastníky o odklizení 
všech nepovolených předmětů – ka-
menů, tyčí atd. z místních komunika-
cí (zelených pásů). Děkujeme vám za 
pomoc a spolupráci.
odbor životního prostředí a dopravy

Kameny u silnice mohou být přestupkem
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A                                             5. června / úterý

1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská   800 -   820

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická   830 -   850

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká   900 -   920

4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert)   930 -   950

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1000 - 1020

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická 1030 - 1050

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1100 - 1120

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1130 - 1150

1. velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad
Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce a lino-
lea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo.

2. velkoobjemový kontejner určený pro odpad ze zeleně 
tzv. bioodpad
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná trá-
va, spadané ovoce, zemina z květin pokojových rostlin, odpa-
dy z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, sedliny kávy a čaje, 
květináče z lepenky a rašeliny.

3. velkoobjemový kontejner určený pro dřevěný odpad
Zde je možné odkládat různý dřevěný odpad, který nemá 
charakter objemného odpadu (např. rozložený dřevěný ná-
bytek bez kovových, skleněných či plastových doplňků nebo 
jeho součástí)

4. velkoobjemový kontejner určený pro kovy
Zde je možné odkládat: veškerý kovový odpad vyjma výrob-
ků podléhajících zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV 
a PC monitory, videa, mikrovlnky, ledničky atd.) 
V případě dotazů mě kontaktujte na tel: 2810 129 43.

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. 
m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA 
odevzdat tyto odpady: 

baterie, akumulátory, nádoby odsprejů, zahradní chemie, 
mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyse-
liny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťo-
vací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hu-

bení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky 
a výbojky. Informace o celoročním svozu najdete na našich 
stránkách http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad 
a také v  informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu 
na  území hl. m. Prahy v roce 2018“, tuto brožuru najdete 
ve stojanu s letáky v přízemí vedle podatelny úřadu.

OMLUVA
V květnovém čísle Újezdský zpravodaj kvů-
li technické chybě při zpracování podkladů 
mylně informoval o tom, že se mobilní sběr 
nebezpečného odpadu uskuteční 21. června. 
Správně mělo být 5. června. Čtenářům i pra-
covníkům ÚMČ Praha 21 se tímto omlouvám.

B. Hruška, šéfredaktor

Jižní spojka
Tématem minulého čísla ÚZ byl plán na zalesnění jižní části Újezda 
v  souvislosti s budováním přeložky silnice I/12. Přestože by se podle 
přiložených nákresů mohlo zdát, že nová tvář Újezda zatím neopustila 
rýsovací prkno, několik projektů v jižní části obce již krajinu zvelebuje.
Za zmínku stojí třeba obnova lipových stromořadí ke hřbitovu, a to 
včetně informační tabule na hřbitovní stěně (akce proběhla v letech 
2012 – 2014). U hřbitova na asfaltku navazuje takzvaná Jižní spojka. 
Jde o obnovenou polní cestu s výsadbou aleje původních ovocných 
odrůd (hrušně, třešně, jabloně, ořešák), která v zástavbě navazuje 
na Ježovickou ulici. Po překonání Staroújezdské pak pokračuje dalším 
polním úsekem směrem na Běchovice. 
Jižní spojka byla vybudována v letech 2014-2015, letos pak dobíhá po-
kračující grant určený na údržbu. V obou případech šlo o účelovou dota-
ci z magistrátu, řešitelem byl spolek Újezdský STROM.

(red) 

Martin Švejnoha,
odbor životního prostředí a dopravy

V měsíci červnu bude v Újezdě nad Lesy přistaven mobilní sběrný dvůr, který bude přistaven od 8:00 do 14:00 hod dne:
24. června roh ulic Pilovská x Čenovická
Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř kontejnerů, do kterých můžete odložit tyto druhy odpadu:  

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
9. června Toušická (u spořitelny)                                       Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.
 Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD 
ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43
Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).

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

MOBILNÍ SBĚRN DVŮR

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 



Snažíme se, 
aby byly pre-
ventivní pro-
gramy zážitko-
vé a děti bavily, 
říká Richard 
Lukáš, školní 
psycholog Ma-
sarykovy ZŠ. 

Jak se škola staví k problematice 
šikany?
Škola je v tomto směru nadstandard-
ní. Díky tomu, že jde o  velkou školu, 
máme mimořádný servis školních 
psychologů, výchovného poradce, 
preventisty. Jsem zde sice pouze ně-
kolik měsíců, ale kdykoli byl nějaký 
náznak problémového chování mezi 
dětmi, nezaznamenal jsem snahu „za-
metat ho pod koberec“. Druhou věcí 
samozřejmě je, jak každý učitel pracu-
je s klimatem ve své třídě, jak pracuje 
s třídními pravidly, aby se každé dítě 
cítilo v té třídě dobře. Někde jsou pro-
blémy se složením třídy, jinde hraje 
roli osobnost učitele – vždy záleží, jak 
si vzájemně „sednou“. Že by se zde vy-
skytovala cílená šikana ve vyšším stá-
diu zaměřená na konkrétní dítě či sku-
pinu dětí, to se zde podle mě neděje.
Jaké preventivní programy proti ši-
kaně škola využívá a jak často jsou 
do nich zapojeny jednotlivé třídy?
Pro učitele funguje program “Minima-
lizace šikany” financovaný EU, který 
zahrnuje nejen vzdělávání pro učitele, 
ale i konzultace s vedením. V posled-
ních dvou letech měla škola grant 
z ministerstva školství a jednou za půl 
roku proběhl v každé třídě preventiv-
ní program zaměřený na kamarádství 
mezi dětmi, který realizovali někteří 
učitelé či asistenti pedagoga. 
Preventivní programy jsou vedené také 
školními psychology a externími organi-
zacemi. Zmínil bych spolupráci s nezis-
kovou organizací Elio – projekt Zdravé 
město Praha. Každá 6. třída díky němu 
projde čtyřmi tříhodinovými bloky za-
měřenými na podporu vztahů, sebevě-
domí a prevenci rizikového chování.
Pak jsou nárazové akce typu Bezpeč-
ný internet, Týden zdraví. Do všeobec-
né prevence řadíme i prevenci těles-
ného zdraví, zdravou stravu, pohyb 
venku, bezpečí tamtéž. Dále se konají 
programy reagující na vývojové změ-
ny u dospívajících – Čas proměn, Mezi 
námi děvčaty.
Úspěšný byl i projekt Divadelta – in-
teraktivní program, kdy žáci sledovali 
divadelní představení a následně se 

mohli do scének zapojit a vyzkoušet si 
v roli úspěšně vyřešit náročnou situaci. 
Já s kolegyněmi psycholožkami (L. Cou-
falová, Z. Dolejšová) pak sami děláme 
pravidelné interaktivní programy na 
téma, které danou třídu a učitele zrov-
na trápí – vztahy ve třídě, jak se učit, 
pravidla třídy, spolupráce žáků, řešení 
konfliktů, zvládání stresu či relaxace.
Snažíme se, aby programy byly co 
nejkvalitnější a zážitkové, aby děti dis-
kutovaly a zkoušely si modelové situ-
ace. Od pedagogů i od dětí dostává-
me zpětnou vazbu – pokud by se jim 
zpracování některého tématu nelíbilo 
a děti to nebavilo, řekli by nám to.
Jaká forma prevence má u žáků nej-
větší ohlas a proč?
Ohlas mají kontroverzní témata, zejmé-
na pokud jsou zpracována zajímavou 
formou – například sexualita, extrémní 
životní příběhy. Zároveň děti velmi víta-
jí, pokud se jich téma přímo týká, pokud 
je o nich samotných – o jejich vztazích 
ve třídě, jejich pocitech, problémech. 
Jakým způsobem mohou děti 
ve škole hlásit šikanu či nevhodné 
chování jiných žáků? Je tento pro-
ces anonymní?
Děti se mají obracet na třídního učite-
le, mohou přijít i za námi psychology, 
ale to je pro dítě zejména z 1. stupně 
poměrně komplikované, protože jsme 
často o přestávce mimo svoji kancelář, 
řešíme záležitosti s učiteli, které jinak 
nemůžeme zastihnout. Děti z přístav-
by na budově Polesná se navíc vždy 
musí domluvit s třídním učitelem, že 
mohou za námi jít, nemohou se pohy-
bovat volně po budově.
Ve škole jsou zavedené schránky dů-
věry (na 1. i 2. stupni), jen úplně ne-
slouží svému účelu, chceme jejich 
fungování obnovit a více mezi dětmi 
rozšířit. Zapojili jsme se do projektu 
„Nenech to být“, sepsali jsme texty pro 
děti, rodiče a učitele. Je to další forma, 
kterou se na nás děti mohou obracet. 
Co se děje když děti šikanu nahlásí? 

V první řadě vše prošetří třídní učitel, 
poté vedení školy, preventista a školní 
psychologové. Dojde k vyslechnutí in-
formátora, hledání svědků, rozhovoru 
s  třídním učitelem a dalšími pedagogy, 
oddělenému rozhovoru s obětí a agreso-
rem, k analýze situace. Tento proces má 
svá pravidla a průběh a není dobré ho 
uspěchat, proto nelze očekávat vyšetře-
ní z hodiny na hodinu. Posléze jsou infor-
mováni rodiče obou aktérů a výsledek je 
s nimi projednán. Následně se pracuje 

Prevence proti šikaně? 
Ohlas mají kontroverzní témata

ŠKOLY A ŠKOLKY

Sběr 
papíru

Pohár rozhlasu
V květnu jsme se zúčastnili atletické 
soutěže Pohár rozhlasu ve všech ka-
tegoriích - mladší žáci i žákyně, starší 
žáci i žákyně. Děti byly skvělé, bojovaly 
o každý bod, abychom se jako družstvo 
umístili co nejlépe. V kategorii mlad-
ší žáci jsme vybojovali 1. místo, což je 
velké překvapení. V kategorii mladší 
žákyně jsme se také dostali na stupeň 
vítězů a to na 3. místo. Ve starších ka-
tegoriích jsme sice na bedně nebyli, ale 
5. a 8. místo je také pěkné. Chtěla bych 
poděkovat své kolegyni Aleně Podhor-
né za velkou podporu a pomoc. 
Obvodní kolo McDonald‘s Cupu se ko-
nalo na FZŠ Chodovické, kde jsme se 
umístili na krásném 2. místě v obou ka-
tegoriích. Chlapci byli úžasní, bojovali 
statečně a dali do toho úplně všechno. 
Od prvního místa nás v mladší katego-
rii dělil jeden gól.

Anna Kousalová, 
Masarykova ZŠ

s celou třídou. Důležitá je následná práce 
s oběma aktéry, v závažných případech 
kontaktujeme OSPOD, policii.

Jaký je standardní průběh náprav-
ných opatření?
Nejpodstatnější je ochrana oběti – zvý-
šený dohled učitelů, přesazení žáků, 
práce se třídou, individuální práce s žáky 
– obětí i agresorem zvlášť. Při závažněj-
ších problémech je možná i intervence 
odborníků zvenčí. Důležité je zapojit do 
odhalení příčin problémů a do jejich ře-
šení také rodinu oběti i agresora. 

Lenka Danielová,
Michaela Skalníková,

Spolek rodičů a přátel újezdských škol
Redakčně kráceno. Celý text naleznete na 
www.pratelskazspolesna.cz.  
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Tradiční letní sběr papíru se koná ve 
dvoře I. stupně Masarykovy ZŠ, vjezd 
do dvora z Čentické ulice. Prosíme, 
aby byl papír svázaný, zvážený a zba-
vený plastů. Děkujeme.
úterý  19. 6.    7 : 15 –   8: 30 hod.
středa  20. 6.  15 : 00 – 17: 00 hod.
čtvrtek  21. 6.  15 : 00 – 17: 00 hod.



Na krajském finále Štafetového poháru 2018 v Praze na Kotlářce se 
běhalo opravdu rychle! Pořadatelé se postarali o krásný atletický zá-
žitek pro děti z 16 pražských škol, které sem postoupily z okresních 
kol. Původní obavy z přeháněk byly zažehnány a nad atletickou drá-
hou zářilo po celou dobu slunce. Atmosféra byla skvělá, starší děti 

fandily mladším a  na-
opak. Každá štafeta 
chtěla vyhrát a o stup-
ně vítězů se strhla ob-
rovská bitva. Naše děti 
se štafetou A dosáhly na třetí místo, štafeta B dokonce vystoupila na stupínek 
stříbrný. Celkově se naše štafety složené z dětí 3., 4. a 5.  tříd umístily na třetí 
bronzové příčce a před nimi skončily pouze pražské sportovní školy. Přestože 
jsme nedosáhli na první medailový stupínek, který znamenal postup do repub-
likového finále, všem dětem patří velká gratulace a dík za vzornou reprezentaci 
školy. Všichni se již těší na další ročník.

Radka Kohoutová, 
Masarykova ZŠ

Letošní pobyt v Anglii spojený s tří-
denní dopolední výukou se uskutečnil 
v přímořském městečku Whitstable 
v hrabství Kent.
Po nočním přejezdu Německa, Bel-
gie a Francie jsme se v neděli v pole-
dne nalodili v Calais na trajekt. Naší 
první zastávkou v Anglii byl Dover 
s proslulými bílými útesy a středově-
ký hrad z 12.  století. Jeho prohlídka 
byla velmi zajímavá, nádherný vý-
hled na město byl z vyhlídkové ploši-
ny a památníku admirála Ramsayho, 
který řídil v roce 1940 z dynamové 
místnosti v podzemí Dover Castle 
Operaci Dynamo. V odpoledních ho-
dinách jsme dorazili do přímořského 
městečka Whitstable. Po hodinové 
procházce na pláži si nás vyzvedli 
hostitelské rodiny a začala „konver-
zace s rodilými mluvčími“. 
Po tři dny byl program stejný - do-
poledne výuka ve skupinách v prosto-
rách Whitstable Castle a odpoledne 
poznávání hrabství Kent. V nejnavště-
vovanějším městě Anglie Canterbury 
jsme si prohlédli katedrálu z 11. století, 
jejíž jméno je spojeno s arcibiskupem 
Thomasem Becketem. Hodinovou vě-
ží z roku 1887, jeskyní z miliónů mušlí 
Shell Grotto a krásnou písečnou pláží 
nás uchvátilo další přímořské měs-
to Margate (studená voda některým 
našim otužilcům přišla vhod). Po sto-
pách Charlese Dickense jsme se vydali 
do nedalekého přímořského městeč-
ka Broadstairs, navštívili jsme i místní 
Zátoku Vikingů. Celé jedno odpoledne 
jsme strávili prohlídkou Leeds Castle, 
který se rozkládá na dvou ostrovech 
uprostřed jezera a v jeho okolí je mož-
né projít se rozlehlým parkem, navští-

Na skok v Anglii

Štafetový pohár

vit Muzeum psích obojků a bludiště 
zakončené magickou jeskyní.
V Chathamských přístavních docích 
jsme si sami mohli vyzkoušet výrobu 
lodních lan, viděli výstavu záchranných 
člunů a mohli se projít pod střechou 
velké přístavní budovy a obdivovat lo-
dě shora. Nejzajímavější byla však pro-
hlídka ocelového torpédoborce HMS 
Cavalier z roku 1944, bojové ponorky 
Ocelot Submarine z doby studené vál-
ky a lodě HMS Gannet z roku 1878. 
V  areálu doků se také nachází Chat-
hamský námořní památník vybudova-
ný členům královského námořnictva 
zemřelým během 1. a 2. světové války. 
V Rochesteru jsme si prohlédli zvenku 
hrad s největší obrannou věží v Anglii 
a navštívili Rochester Cathedral, dru-
hou největší katedrálu Velké Británie 
z roku 1080.

V pátek ráno jsme se rozloučili s hosti-
telskými rodinami a vydali se do Lon-
dýna. Celodenní prohlídku jsme zača-
li projížďkou lodí po Temži. A pak už 
pěšky Downing Street, Horse Guards 
Parade, Trafalgar Square, Covent Gar-
den, Leicester Square, Čínská čtvrť, So-
ho, odpočinek v St. Jame‘s Park, Buc-
kingham Palace, Westminster, Big Ben, 
a na závěr došlo na vyhlídkovou jízdu 
na London Eye. Pak ještě napínavá jíz-
da londýnským metrem na parkoviště, 
Dover, trajektem do Calais a v sobotu 
odpoledne návrat do Újezda. A ješ-
tě postřeh na závěr - během našeho 
pobytu jsme vnímali blížící se svatbu 
prince Harryho a Meghan Markle (vy-
zdobené výlohy, obchody se suvenýry, 
televizní zpravodajství, tiskoviny).

Účastníci školního zájezdu 
Masarykovy ZŠ

20



21

Přijmeme kuchaře/kuchařku na brigádu 
a řidiče na rozvoz jídel.

Nástup možný IHNED. 
Jedná se o práci v Újezdě nad Lesy.

Kontakt: +420 732 862 060 
nebo e-mail: cateringpragcz@gmail.com

INZERCE

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 
dokumentace, insolvence, rodinné právo 
(rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

8.6.2018 OD 20:00       „ZAGORKA VE STODOLE“ 
a  nejen ona ale i Helenka, Ilonka, Evička a další známé umělkyně 
zazpívají, zahrají a zatančí v hudebně zábavné TRAVESTI SHOW: 

„AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY“ 

15.–17.6.2018 

„RYBÍ TRHY VE STODOLE“ 
Připravujeme pro Vás mořské ryby a plody moře pod 
dohledem pana Marka Robertsona /GB/. V nabídce 
budou čerstvé pražmy, mořský vlk, kambala, platýz, 
red snapper, mečoun, chobotnice, krevety, mušle… 

Skvělá vína připravena 

Rezervace na 604 238 356, 281 861 486 

AKCE V ČERVNU 2018 
V RESTAURACI 

STODOLA 

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

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

B l a h o p ř á n í

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

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

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

Kompletní péče o psy všech velikostí

email: salon.sixi@gmail.cz,

www.salon-sixi.cz 

Rohožnická 261
Újezd nad Lesy

Objednání na tel. č. 603 286 876,

AUTOMECHANIK 
PRO NÁKLADNÍ VOZY

Hledáme kolegy do našeho týmu, 
pro dlouhodobou spolupráci

Požadujeme: Manuální zručnost. 
Praxe v oboru vítaná. Spolehlivost

Nabízíme: Motivující mzdové 
ohodnocení. Možnost dalšího 

odborného vzdělání (školení a kurzy).
Slevy na firemní služby a výrobky.

Kontakt p. Hodr 602 318 113
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Dvě třetiny června patří jaru se známou pranostikou „Me-
dardova kápě, čtyřicet dní kape“ ale i méně známou „Svatá 
Tonička mívá často uplakaná očička“. K 24. červnu – svá-
tek sv. Jana Křtitele - se vážou další dvě krásné pranosti-
ky. „Od  svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto 
k horku“ nebo „Na svatého Jana otvírá se létu brána. Déšť 
a slunce jsou průvodci června, vstupujeme do léta teplými 
dny i nocemi. Moc si přejeme, aby se pořekadla o dešti vypl-
nila, přirozená vláha je nad všechna zalévání. 
V této části o likvidaci škůdců záměrně neuvádím žádné 
chemické přípravky. Dnes jsou k dispozici i čistě přírodní vý-
robky – tím se zabývala přednáška  ing. Ladislava Dvořáka 
v naší klubovně. Jeden z nich vám chci představit – není to 
reklama, pouze zkušenost a doporučení. Jde o český výro-
bek Rock Effect, ochranná lhůta jeden den, sklízet plodiny 
lze již 2. den po ošetření. Škůdci při kontaktu s ním ihned 
hynou, ošetřené rostliny jim nechutnají. Je účinný na mšice, 
molice, svilušky, třásněnky, americké padlí na angreštu a ry-
bízu. Je vhodný praktiky na vše – okrasné rostliny, drobné 
ovoce, stromy, zeleninu. Biopřípravek neškodí užitečným 
slunéčkům, zlatoočkám, včelám, čmelákům a hlavně lidské-
mu zdraví. Zkuste a uvidíte.
Největší pomocník na zahradě je ptactvo a na jeho ochranu 
musíme myslet  – nikomu neukazujeme jejích hnízda a za-
bezpečíme jim klid. Místo pítka pro ptáky stačí umístit plo-
chou misku s vodou. Rovněž o ropuchu či skokana bychom 
měli na zahradě pečovat – přímo je hýčkat, zničí spousty 
slimáků a dalších škůdců. Děti poučíme, že je nemají chytat, 
vylučují sekret, který způsobuje zánět kůže. Dalším velkým 
pomocníkem na zahradě je ježek, tomu bychom také měli 
zajistit klid v místech, kde odpočívá.  
Velkým pomocníkem na zahradě je slunéčko sedmitečné, 
jeho kukly požírají mšice. Nepleťte si kukly slunéčka s larva-
mi mandelinky bramborové. Velikostně i barvou jsou si vel-
mi podobné, ale rozdíl je jasný. Kukly slunéčka pevně drží 
na listech, nepohybují se, nemají nohy. Larvy mandelinky 
mají jasně viditelnou hlavu a nožičky.
Na zeleninové zahradě zaléváme, okopáváme, likviduje-
me plevele. Sklízíme, ale hlavně začátkem měsíce ještě vy-
séváme  letní saláty, karotku, červenou řepu, keříčkové fa-
zole, černou ředkev. Koncem měsíce můžeme začít vysévat 

Zahrádka v červnu
pro podzimní sklizeň, a to kedlubny, květák, salát. Kontro-
lujeme porosty rajčat, okurek a brambor, při výskytu plísně 
aplikujeme postřik, např. Kuprikol.
Červen je měsíc třešní. Průřez třešní je nejlepší v době 
sklizně, menší řezy se pěkně zatáhnou, větší potřeme bal-
zámem. Do poloviny měsíce máme ještě možnost ovocné 
stromy s velkou násadou plodů  přihnojit do děr nebo brázd 
po obvodě koruny 0,2 – 0,5% roztokem plného hnojiva. Sla-
bě rostoucí dřeviny ještě navíc roztokem ledku, močoviny, 
zředěnou močůvkou, nebo zředěným kvašeným drůbežím 
trusem. Přiliš dlouhé letorosty hlavních větví u mladších me-
runěk zkrátíme o jednu třetinu až polovinu. Tím podpoříme 
lepší tvorbu oplodného obrostu a větší úrodu v příštím roce. 
Za sucha stromy vydatně zavlažujeme. Ukončíme vylamová-
ní neplodných letorostů u révy vinné, na náhradních čípcích 
je však zásadně ponecháme. Po odkvětu ještě přihnojíme  
roztokem plného hnojiva. Vhodná je také mimokořenná vý-
živa postřikem na listy roztokem tekutých hnojiv Vegaflor, 
Harmavit apod.
Je čas zahájit boj s vosami. Lahve naplníme do jedné třetiny 
pivem a rozvěsíme po stromech. V dalších měsících již vosy 
na pivo nereagují, mají dostatek zrajícího ovoce. Zásadně ne-
dáváme do lahví cukerné šťávy, na ty reagují včely, ne vosy. 
Borovicím zkrátíme počátkem měsíce letorosty na polovi-
nu, aby vytvořily nižší a kompaktnější tvar koruny. Okras-
ným keřům  odřízneme odkvetlé konce výhonů, aby vytvo-
řily nové letorosty, které pokvetou v příštím roce. Řez do 
starého dřeva děláme obezřetně. Trávník pravidelně seče-
me, zavlažujeme a v případě  zaplevelení dvouděložnými 
plevely ošetříme herbicidy,  např. Bofix.
Mnoho zahrádkářů si stěžuje na okus okraje listů zejména 
u rododendronů. To způsobují různí šedí klikorozi, jako je lis-
topas a lalokonosec černý. Škůdce ničíme tím, že pečlivě po-
stříkáme půdu Spruzitem Garten Spray nebo Furadanem 350. 
Nebo je možné si objednat v eshopu  balení parazitických  hlís-
tic Nematop,. Aplikace je velmi jednoduchá a zaručená.
Další informace o dění v našem spolku a vaše dotazy na-
jdete na webu www.kvetyujezda.ic.cz
Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

INZERCE
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Pozvánky 
na akce SPCCH

19. června 
CELODENNÍ VÝLET 

Program: 
LITOMYŠL - prohlídka zámku 
(sály a divadlo), komentovaná 

procházka městem,  
možné individuální prohlídky. 
Portmoneum, rodný dům B. 
Smetany, oběd samostatně.

Nové Hrady - prohlídka zámku, 
procházka zahradou, individuální 

návštěva muzeí klobouků 
a cyklistiky, podle času a zájmu 
se případně zastavíme v Luži.

Odjezd od prodejny Lidl 
v 7.00 hodin

Cena zájezdu 250 Kč
Tato akce je finančně podpořena 

programovou dotací MČ Praha 21. 

20. června 2018
DIVADLO Kdyby tisíc klarinetů, 
představení divadla Semafor. 

Představení se koná od 19 
hodin, společný autobus pojede 

z Rohožníku v 17, 30 hod.
Cena vstupenky 250  Kč.

Zájemci, oslovte své důvěrnice.

28. června
VYCHÁZKA

Za tropickou florou do Sibřiny 
a do sochařského ateliéru 

v barokním mlýně v Květnici.
Sraz na zastávce MHD Hulická, 
bus č. 303, odjezd v 8. 49 hod.
Na závěr posezení v kavárničce 

květnického mlýna.

SPOLKY

Zprávy od skautů
V květnu se naši nejmenší - vlčata a svět-
lušky - zúčastnili okresního kola skaut-
ských závodů v Satalicích. Vyslali jsme 
celkem pět hlídek a dvě z nich postou-
pily do krajského kola, které proběhne 
v červnu. Mimo družinových schůzek 
jsme ještě dobrovolnicky pomáhali při 
organizaci sbírky v rámci českého dne 
proti rakovině, známé také jako „květi-
nový den“.
V červnu mají všechny oddíly v plánu 
víkendové výpravy pod širák a na konci 
měsíce vyrazí naši vedoucí na tábořiště 
u Přestanic na Šumavě vybudovat no-
vou kuchyň a související zázemí. A pak 
už vypuknou prázdniny, tábor a čtrnáct 
dní dobrodružství!

Ondra Kňežour

V pražské Hostivaři vypukl 8. května 
před 13. hodinou požár haly. Již od za-
čátku byl z okolních městských částí vi-
dět černý kouř. Na místo se postupně 
sjížděly jednotky profesionálních hasičů 
hl. m. Prahy a okolní jednotky dobrovol-
ných hasičů. Zasahující hasiči prováděli 
hašení jen z vnější strany, jelikož v ohnis-
ku požáru vybuchly tlakové lahve a také 
hrozilo zřícení konstrukce haly. Velitel zá-
sahu si vyžádal na místo i zásah vrtulníku 
s takzvaným bambi vakem. 
Po 14. hodině byl vyhlášen III. stupeň 
požárního poplachu a na místo požáru 
byly povolány další jednotky. I když naše 
jednotka SDH je bez hasičské zbrojnice 
a nebyla přes operační středisko povo-

lána, tak jsme nabídli pomoc operační-
mu středisku, které výzvu neodmítlo, 
a tak na místo požáru vyjela naše Tatra 
148 CAS 32 v počtu 1+2. Po příjezdu na 
místo zásahu a ohlášení veliteli zásahu 
byla naše jednotka pověřena kyvadlo-
vou dopravou vody na místo zásahu. 
Jednotka prováděla dopravu vody do 
nočních hodin. Po 23. hodině docházelo 
k redukci sil na místě zásahu a některé 
jednotky byly odvolány. Naše jednotka 
byla odvolána až ve středečních ranních 
hodinách. Fotky práce a činnosti našich 
hasičů najdete na facebooku SDH Újezd 
nad Lesy.

Daniel Váňa,
velitel SDH Újezd nad Lesy

Újezdští hasiči zasahovali v Hostivaři

S projekty Spolku OKO se průběžně se-
tkáváte po celý rok. Náš hlavní projekt 
„Hvězdy v Újezdě“ bude pokračovat 
samozřejmě i letos. Již nyní připravu-
jeme na dlouhé podzimní večery jeden 
koncert a jedno velké překvapení. Ur-
čitě se máte na co těšit. Po loňském 
úspěšném projektu „Sebevědomý se-
nior“ jsme díky dotaci od hl. m. Prahy 
mohli otevřít i 2. ročník, a to v rozšířené 
podobě. „Sebevědomý senior II“ potr-
vá do konce června a bude pokračovat 
v  září. Přijďte mezi nás, užijete si leg-
raci a navíc se naučíte nové věci. Dal-
šími, již standardními projekty spolku, 
jsou „Ukliďme si Újezd“ a „Poznávání 
Újezda“. Úklid máme již za sebou s po-
těšujícím zjištěním. Rok od roku máme 
více zájemců a v lese méně nepořádku. 
I letos na vás myslíme v rámci „Pozná-
vání Újezda“ s další letní vycházkou do 
méně známých míst.
Již třetí rok běží projekt „Zachraňte 
OKO“ a stále se nám nepodařilo sesbí-
rat všechny díly kultovní edice OKO. 
Celkový počet vydaných špalíčků edice 
je 112 a naše sbírka čítá zatím cca 80 
kusů. Pomozte nám prosím zkomple-
tovat celou edici, abychom ji mohli vě-
novat naší knihovně. Prohlédněte do-
ma knihovny, půdy a bedny s knihami, 
a když najdete nějaký výtisk edice OKO, 
zavolejte nebo napište.
Připravujeme i nové projekty. Jedním 

z nich je „Cyklistický happening“. Chtě-
li jsme ho představit již v loni v rámci 
„Týdne zdraví“. Bohužel nám to neby-
lo umožněno. Nebyl prý volný prostor 
v  programu. Bez  komentáře. Letos se 
asi blýská na lepší časy. Již jsem dostal 
informaci, že realizační tým „Týdne 
zdraví“ zařadil náš happening do sobot-
ního programu. Mám z toho obrovskou 
radost, protože cyklistika je pro mě sr-
deční záležitost. Cílem akce je uspořá-
dat hezké odpoledne nejen pro zdravé 
lidi, ale také pozvat handicapované 
kamarády. Chceme tímto projektem 
ukázat, že sportovní aktivity přirozeně 
sbližují a učí zdravé i nemocné spolu vy-
cházet bez „bariér“, které jsou postave-
ny především v našich hlavách. Chceme 
přiblížit svět handicapovaných zdravým 
lidem a handicapovaným nebo vážně 
nemocným dát možnost vyzkoušet si 
věci, ke kterým by se normálně nedo-
stali a měli z nich obavu. Strávíme od-
poledne s fajn lidmi, společně uděláme 
něco pro své zdraví, potkáme nové přá-
tele, poznáme a naučíme se neznámé 
věci, získáme možná i jiný pohled na náš 
Újezd. Ukážeme, že nám není lhostejná 
společnost a že nám záleží na lidech ko-
lem. Ukážeme, že jsme lidé s moderním 
a odpovědným myšlením, že podporu-
jeme aktivní životní styl pro každého bez 
rozdílů. Za Spolek OKO  

Jan Veselý

Spolek 21 žije 



Minifarmička vznikla asi před šesti lety. Tak nějak náhodou 
a omylem. Od počátku jsme však měli jasno v tom, že chce-
me pomáhat koním, kteří mají nějaký problém nebo jim 
osud nenadělil zrovna dobré zkušenosti s člověkem. Projekt 
však nabral spád, velice rychle jsme se začali rozrůstat. My-
šlenka chovat koně přirozeným způsobem a ponechat mu 
jeho instinkty, svobody, možnosti života v přirozeném stádu 
se všemi sociálními vazbami, oslovila mnoho milovníků koní 
a přidali se k nám. Pro mnoho lidí byl způsob chovu, kdy 
je kůň celoročně venku, zcela nový a zprvu nepochopitelný. 
My, úřad i policie jsme se setkávali s velkým počtem hlášení, 
že koníci jsou zcela jistě týraní, musí jim být přece zima, prší 
na ně, ve výběhu je bahno, apod.  V omezené míře jsme se 
potýkali i s lidskou zlobou a nepřejícností, ale rozhodně mu-
síme říct, že jsou Újezďáci ve velké většině dobří, chápaví lidé 
s láskou ke zvířatům, připravení vždy pomoc. 
Minifarmička je primárně zaměřena na výuku dětí a začá-
tečníků. Snažíme se naše koníky učit a trénovat metodami, 
které z nich dělají spolehlivé, charakterní parťáky. Malí jezdci 
i začátečníci by si měli pod odborným dohledem projít úplně 
vším, co k jezdectví patří. U nás tedy nepřijdete k nasedla-
nému koni, nachystanému s vámi jezdit mechanicky dokola 
na jízdárně. Už nejmenší jezdci se učí o koně pečovat, vodit 
ho, čistit, správně nasedlat, ošetřit ho… Teprve jako bonus 
je samotné jezdectví. Zde jsme bohužel limitováni zázemím- 
disponujeme pouze přírodní jízdárnou, která je poměrně 
často pod bahnem, jak je pro Blatov typické, nebo naopak 
příliš tvrdá, když je sucho. Talentovaní jezdci pak bohužel 
musí odcházet jinam, kde jim mohou nabídnout zázemí pro 
další rozvoj. Pevně doufáme, že se nám to podaří vyřešit pro 
dobro našich koníků i jezdců. Každou zimu, když nám rodiče 
v jakkémkoliv počasí přiváží své nadšené nezlomné ratolesti, 
odhodlané se brodit bahnem za svým koněm, jsem vždycky 
dojatá. Rodiče i děti jsou velice stateční a loajální. I touto ces-
tou jim chci vyjádřit poděkování a velkou úctu, že i v dnešní 
době jsou mezi námi lidé, kteří nehledí na osobní pohodlí 
a komfort. Láska ke zvířatům a loajalita je pro ně důležitější 
než pohodlí a vymydlený potomek.
Spolupracujeme s MŠ, děláme příměstské tábory a víkendo-
vé akce, semináře i koňské puťáky, jezdíme na hobby závody 
a mnoho dalšího. Již několik let nám pomáhá i obec formou 
dotací. Díky této pomoci jsme mohli oset novou pastvu, 
zpevnit plochy zázemí pro koně i jezdce a letos pořídit mo-
bilní WC. Tento rok chystáme pro Újezďáky mnoho tématic-
kých akcí – např. sérii přednášek. První z nich – Mongolskem 
v sedle, proběhla koncem května.
Všechny, kteří za našimi koníky chodí, bych chtěla poprosit – 
dbejte prosím bezpečnostních pravidel. I z dobrého úmyslu 

lidé často koním ublíží nebo je bohužel i zabijí. Mějte na pa-
měti, že hubený kůň nemusí být hladový kůň. Pravděpodob-
ně je nemocný nebo starý a dostává své speciální krmivo. 
Měkkým nebo velkým množstvím pečiva a jablíček můžete 
koně zabít. Pokud koníkům naházíte pár kousků dobrůtek, 
můžou se o to poprat a zranění či protržená ohrada je oka-
mžitým důsledkem. I nasekaná tráva ze sekačky nasypaná 
do výběhu může způsobit velké škody. Existují i lidé, kteří 
vlezou bez dovolení i s dětmi do výběhu mezi koně. Koně 
si tu hrají, dovádí, honí se, vyhazují... Mohou vás nedopat-
řením kopnout, leknout se a zranit. Kůň je zvíře hodné, ale 
lekavé a ze strachu může ublížit. Rádi vám vše ukážeme, 
pečivo předáme, koníky vás necháme pohladit, ale vždy po 
předešlé dohodě a za naší asistence. Je to tak bezpečné pro 
lidi i naše čtyřnohé kamarády.

Petra Chrástová
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Blatovská Minifarmička sází na přirozený chov koní
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Dubnová vycházka organizovaná SPCCH se opravdu vydaři-
la. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, jaro v rozpuku, všechno 
kvetlo. A ty výhledy – přes Ořechovku na Hanspaulku, Bohni-
ce, Babu i Dejvice.
Procházku jsme začali u slavné Müllerovy vily věhlasného 
brněnského rodáka architekta Adolfa Loose. Kostelem sv. Nor-
berta nás provedl pan farář, člen Řádu premonstrátů, jehož je 
sv. Norbert zakladatelem. Dozvěděli jsme se mnoho z historie 
kostela i tohoto církevního řádu.
Staré Střešovice byly v 80. letech předurčeny k demolici, na 
jejich místě měla být diplomatická čtvrť. Řemeslnická kolonie 
byla z 80 procent zbořena. Ale i tak jsme našli mnoho zajíma-
vého - krásně opravené staré domky i zdařile novostavby, pů-
vodní stavby v opukových skalách a zahradu v místě bývalého 
lomu. Setkali jsme se s místním starousedlíkem i kronikářem. 
Na jeho dvorku jsme si popovídali o Starých Střešovicích, je-
jich historii a obyvatelích, též o spolku Medáků, kteří se zde 
v 90. letech neúspěšně pokusili vzkřísit společenský život. Sa-
mozřejmě jsme nemohli minout vilu Ivy Janžurové. U přírodní 
památky Střešovické skály jsme prohlídku ukončili.
Naše kroky pak směřovaly do nedalekého Zahradnického cent-
ra Chládek, k radosti zahrádkářů i jedlíků. Zklamáni nebyli. 
Začátkem května sluníčko hřálo, ceny pobytů byly ještě příznivé, 
a tak se náš spolek vypravil na ozdravný pobyt do Českého ráje. 
Startujeme v nepříznivém poměru 36 žen a 4 muži, což se pro-

Z akcí pro seniory

Přesněji v Českém ráji. Tam směřoval náš dubnový zájezd. 
Nejdříve na zámek Staré hrady. Jak praví literatura „gotický 
hrad Petroparléřské huti s přestavěným renesančním zám-
kem vytváří malebný celek velkého historického významu.“ 
Jeho počátky spadají do 14. stol. Pravděpodobně se zde na-
rodil první arcibiskup pražský – Arnošt z Pardubic. Po r. 1945 
nebyl objekt opravován, a tak r. 1960 bylo rozhodnuto o jeho 
demolici. Naštěstí tehdejší předseda Místního národního vý-
boru pan učitel Holman se skupinou důchodců a s pomocí 
trampských letních brigád se 25 let snažili zámek zachránit 
– a povedlo se.
V r. 2007 koupili objekt manželé Sukovi, opravili a o rok 
později otevřeli veřejnosti. V hradní a zámecké části je pro-
hlídkový okruh „Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I.“ 
Obsahuje přes tisíc exponátů. Připočteme-li skvělého prů-
vodce, nádherné počasí a výbornou Starohradskou medovi-
nu, byl to úžasný zážitek.
V rámci oběda v Sobotce jsme si prohlédli pozdně gotic-
ký chrám sv. Máří Magdalény a rodný domek Fráni Šrámka 
a jeli dál do vesnické památkové rezervace Vesec. Tvoří ji 27 
krásných roubených chaloupek, dnes využívaných většinou 
pro rekreaci. Na návsi stojí sloup se sousoším Nejsvětější 
Trojice, v dolní části s reliéfem umučení sv. Starosty – vrchol-
né dílo rodiny lidových sochařů Zemanů z roku 1834.
Poslední náš cíl – hrad Kost – jeden z nejvýznamnějších 
a nejkrásnějších gotických hradů. Ve 14. stol. si na skalním 
ostrohu uprostřed tří údolí vybudoval malou dřevěnou tvrz 
pan Beneš z Vartenberka, jeho syn pak na  jejím místě po-
stavil hrad, jehož podoba se zachovala dodnes. Současnými 
majiteli jsou bratři Giovanni a Pius Kinští dal Borgo, potomci 
českého aristokratického rodu Kinských.
Opět jsme měli štěstí na průvodce tímto nedobytným hra-
dem, štěstí na nádherné letní počasí, takže závěr: ten zájezd 
neměl chybu – prostě byli jsme v ráji.

Irena Krajzingrová

Senioři v ráji

 

I.P.R. Real Estate

Ing. Kateřina Černá

724 646 572, cerna@ipr-real.cz

PRODÁNO 2, pozemek 1764 m  

   

PRODÁNO, pozemek 1000 m2

Pro naše klienty hledáme další pozemky 
a rodinné domy v Újezdě, Kolodějích a okolí. 

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

Hledáme spolehlivou paní 
na výpomoc v domácnosti, 

3-5x týdně cca 2 hodiny od 6:30-7:00. 
Lokalita Újezd nad Lesy. 

Tel.: 604 294 054

jevuje během pobytu nekonečným štěbetáním. To mi připo-
míná jednoho průvodce, který během turistického výletu pra-
vil: „Když přítomné dámy na chvíli přeruší svůj hovor, uslyšíme 
řev místních vodopádů.“
Při své cestě se krátce zastavíme v Benátkách nad Jizerou. 
Prohlédneme si ještě spící náměstíčko a část zámeckého par-
ku s vyhlídkou do okolí. Potom pokračujeme dál v jízdě směr 
Ml. Boleslav, Sobotka a cíl naší cesty, obec Nepřívěc s rodin-
ným hotelem Ort, umístěným na návrší s výhledem do okolí 
a neskutečným klidem. Ubytování je standardní, zato ale per-
sonál a hlavně česká kuchyně, to nemá chybu. Okolí je krás-
né, vesničky střídá mírně zvlněná krajina, je to vlastně brána 
do Českého ráje. 
Pokud je dobré počasí a máte štěstí na prima vedoucí zájez-
du jako my, potom program, který střídá vycházky a výlety 
do okolních vesnic s roubenkami s návštěvami Sobotky, zámku 
Humprecht, Jičína, hradu Kost s přilehlými údolími Prokopské 
a Plakánek a další, je opravdu krásným naplněním pobytu. Kdo 
je unaven nebo chce jen odpočívat, může vyzkoušet svou zdat-
nost v cvičení paměti. A nestačí se divit, co všechno zapomněl 
nebo nevěděl. Prostě každý si vybere. Díky, Evo, Soňo a Růžo 
za krásný pobyt. 

Marie Roubalová,
Vladimír Vašek

INZERCE



V sobotu 12. května patřil okraj Klánovic-
kého lesa běžcům. Školní sportovní klub 
Újezd nad Lesy zde pořádal již třináctý 
ročník populárního závodu O  pohár 
starosty aneb Běh za újezdskou sovou. 
Přestože současná doprava mezi Pra-
hou a Újezdem je velmi komplikovaná, 
správnou cestu ke startovní kanceláři si 
našly více než čtyři stovky milovníků bě-
hu. Ve startovních listinách jednotlivých 
dětských kategorií převládala jména 
mladých závodníků a závodnic z praž-
ských atletických oddílů, pro něž Újezd-
ská sova byla jedním ze závodů Poháru 
pražských běžeckých nadějí.  
První startovní výstřel na třísetmetro-
vé trati zazněl přesně v devět hodin. 
Pak v rychlém sledu následovaly starty 
dalších a dalších kategorií. Do progra-
mu jsou již  tradičně zařazeny i závody 
broučků a berušek, tedy předškoláků 
od jednoho roku. V závodech broučků 
a  berušek nejde o vítězství. Pro větši-
nu z nich je závod na padesát nebo sto 
metrů první zkušeností s opravdovým 
závodem. Některé hrdě a samostatně 
nesou přišpendlené startovní číslo do 
cíle, pro jiné skončí první závod pláčem. 
Ale teprve za pár let se ukáže, z koho 
vyrostou opravdoví sportovní šampioni. 

To, že závod má v názvu O pohár sta-
rosty, není vůbec náhoda. Městská část 
Praha 21 má štěstí na starosty, kteří 
přejí sportu. I současná starostka paní 
Karla Jakob Čechová  je sama aktivní 
běžkyní a i když tentokrát sama neběže-
la, neúnavně se podílela na úspěšném 
průběhu sportovního dopoledne. Spolu 
s ředitelkou závodu Zuzanou Olšano-
vou předávala ceny vítězům a vítězkám 
všech kategorií.
Sportovním vrcholem dne byly závody 
žen a mužů. Při absenci tradiční účast-
nice Heleny Poborské se celkovou vítěz-
kou mezi ženami stala Petra Kotlíková, 
která 3300 metrů dlouhou trať proběhla 
v čase 11 minut 39 vteřin. Mezi muži ne-
dal nikomu šanci tradiční účastník Viktor 
Šinágl z Kerteamu. Mužskou trať dlou-
hou 5500 metrů proběhl v čase 16:41. 
Pozoruhodný výkon předvedl čtyřiaše-
desátiletý Miloš Smrčka, který doběhl 
celkově čtvrtý a nechal za sebou valnou 
většinu borců mladších i o třicet let.
Po celé dopoledne bylo závodníkům i di-
vákům k dispozici občerstvení poskyt-
nuté sponzory závodu, firmami Novák 
– maso a uzeniny a pekařstvím Kollin-
ger. O novinku – ovoce se postaral náš 
nový sponzor, běžecký obchod TFRun. 
O hodnotné ceny pro vítěze se postarali 
i další sponzoři závodu. Upomínku na 
závod, keramickou medaili se symbo-
lem újezdské sovy, které vyráběla paní 
učitelka Radka Kohoutová se žáky míst-
ní základní školy, obdrželi v  cíli všichni 
závodníci. Sehraný pořadatelský tým 
vzorně uklidil sportoviště, takže za dvě 
hodiny po doběhu posledního závod-
níka by nikdo nepoznal, co se v Kláno-
vickém lese odehrávalo. Už se těšíme 
na další ročník. Velké poděkování patří 
všem, kteří se na závodu podíleli. 
Jmenovitě především těmto institucím, 
firmám a jednotlivcům: městská část 
Praha 21, Zdeněk Novák – Zámecká 
výrobna uzenin, pekařství Kollingerovi, 
Česká unie sportu, Romantika – krea-
tivní svět, květinářství Jasmín – Michae-

la Malíšková, Lékárna Blatov, MONZAS, 
Spojstav ŽTT, Elektrowin, Danceport, 
KOSSUTH Rezidence&Welness Blatov, 
JOKY - Barbora Plzenská, Květiny Lucka 
v Klánovicích, WAREHOUSE #1, T – NET, 
FORTEL, NIKWAX CZ – impregnace spor-
tovního oblečení a vybavení, Lékárna 
Klánovice, Evona - Medica, Běžecký ob-
chod TFRun.
Velké poděkování za vznik a organizaci 
závodu patří ředitelce závodu Zuzaně 
Olšanové. Za ŠSK Újezd nad Lesy

 Miroslav Kratochvíl 
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Újezdská sova přilákala přes 400 běžců
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Na Mistrovství Evropy 2018 do 18 let se letos naši mladí 
ragbisté utkali v polské Poznani. Tato velkolepá událost 
trvala méně jak dva týdny, kde čeští reprezentanti bojova-
li ze všech sil. Češi hráli v poháru Trophy, který je druhou 
nejvyšší kategorií. Do této kategorie patří Česká republi-
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ka, Německo, Švýcarsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Polsko, Ukrajina.
V českém týmu je 11 hráčů z Rugby Clubu Mountfield 
Říčany – Havel Jakub (Újezd nad Lesy), Fikry Adam, Haš 
Jan Matěj, Homer Jakub, Kohout Kryštof, Libiger Lukáš, 
Linhart Lukáš, Muller Jakub, Neuhofer Jakub, Stránský 
Tomáš, Šimeček Matěj. První utkání proběhlo v sobotu 
24. 3. s Lotyšskem, které jsme vyhráli 43:7. Druhé utká-
ní s Polskem v úterý 27. 3. Po velkém boji, kdy se vedení 
přelévalo ze strany na stranu, jsme prohráli těsně 22:25. 
Utkání bylo velmi těžké, ale naši hoši se nenechali odradit 
a vydrželi hrát naplno až do konce utkání. V pátek 30. 3. 
poslední zápas s Litvou rozhodl o třetím místě, naši repre-
zentanti po vyrovnaném prvním poločase 10:7 vedli. Kluci 
dominovali i v druhém části a nakonec zvítězili 31:7. 
Celkově se ve své kategorii umístili na 3. místě. Hoši, dě-
kujeme.  

Ivana Havlová

Velká cena Prahy 
v barevném volejbalu
V neděli 13. května se v Dolních Břežanech na hřišti 
SK Olympie konal odložený turnaj v barevném volejbalu 
(zjednodušená forma volejbalu pro 2-3 členná žákovská 
družstva), kterého se zúčastnilo 90 minitýmů (cca 250 hrá-
čů a hráček) rozdělených do čtyř věkových kategorií. 
Barvy Újezda ve třech kategoriích velmi úspěšně hájila 
čtyři družstva volejbalového oddílu SK JOKY. Turnaj se 
odehrával za úporného vedra a silného větru. Děvčata 
a chlapci nám udělali radost, v zeleném volejbalu přivezli 
pohár za druhé místo a v oranžovém za třetí místo. Je-
den turnaj, dva poháry, mise byla úspěšná! SK JOKY – od-
díl volejbalu je finančně podporována v rámci dotačního 
systému MČ Praha 21. Kontakt: tel. 732 954 394, e-mail 
plzenksyp@seznam.cz. Za SK JOKY – oddíl volejbalu

Petr Plzenský 

16. 6. – 20. 6. 2018 | PRAHA – LETNÁ

PRAŽSKÝ FESTIVAL
SPORTU 

A VOLNÉHO ČASU 

Sledujte nás také na facebooku
facebook.com/prahasportovni

WWW.PRAHASPORTOVNI.EU

Triatlon pro všechny
Pro amatérské sportovce a rodiny z kraje i širokého okolí 
je určen 6. ročník triatlonového závodu „KráKoDUh“, který 
proběhne v okolí Koloděj 16. června. Plavecká trasa měří 
0,5 kilometrů, deset km se jede na kole, běžecká část má 
3,5 km.
Místo setkání je v 9:30 hod. v parku Skála v Kolodějích, zde 
bude i cíl. Samotný závod začne v 10 hod. Registraci a foto-
grafie z loňských ročníků naleznete na www.krakoduh.cz.

(red)

Ragbista z Újezda má bronz z mistrovství Evropy
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Úvaly se v sobotu 16. června promění v jedno velké závo-
diště. Koná se zde již 12. ročník cross country horských 
kol. Na své si však přijdou i běžci.Velká cena města Úval, 
to je závod cross country horských kol na krásné terénní 
trati plné singltreků, která se točí kolem Úval v okolí roz-
hledny Vinice. 
Letos se nově nabízí start ve dvou kategoriích. V kategorie 
hobby se jedou tři jednodušší kola po 5 km a kategorie 
sport je pro zkušené cyklisty. Jejich trasa vede přes  pět 
klasických cross country okruhů, cca 28 km, včetně dvou 
přejezdů lávek, náročných výšlapů ale i jezdivých singltre-
kových úseků a libových sjezdů.
Závod je také přizpůsoben nejmenším, kteří mohou závo-
dit v několika dětských kategoriích. Ti, kdo dávají přednost 
běhu, mohou zkusit běžet trasu MTB závodu v délce 6 nebo 
11 km.
Ti, co se nemohou rozhodnout, zda kolo nebo běh, mo-
hou závodit v obou závodech a vyhrát cenu Úvalského 
tvrďáka. Nejdříve absolvují cyklistickou část, poté běžec-
kou. Sčítá se průměrný čas na kole v MTB a v běhu.
Pro účastníky je připraveno profesionální zázemí v podo-
bě šaten, sprch, úschovny zavazadel i kol. Nabízí se i tako-
vý servis jako je možnost umytí kola či masáží. 
Na závěr akce proběhne koncert kapely Freeride, vyhláše-
ní vítězů a vyhlášení vítězů celého závodního seriálu Újezd.
net “Seriálu Tří závodů pro zdraví”, který finančně podpo-
ruje MČ Praha 21. Více informací na www.triprozdravi.cz.

Barbora Kalvach

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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Úvaly

Velká cena láká 
cyklisty i běžce

Původně avizované otevření zrekonstruovaného are-
álu úvalského koupaliště letos neproběhne. Vyplynulo 
to z  nedávného jednání stavební komise města Úval. 
Koupaliště, o jehož rekonstrukci rozhodli úvalští občané 
v referendu v říjnu 2016, tak zůstane již čtvrtou sezónu 
zavřené. 
Na vině je podle všeho skluz ze strany firmy Centropro-
jekt. Projektant nestačil zkompletovat všechna vyjádření 
orgánů státní správy a nemohlo tak být provedeno výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby. 
Město si každopádně musí pospíšit. Z úvěru u Komerční 
banky je na tento rok vyčleněno na generální přestavbu 
koupaliště 20 milionů korun, čerpat peníze je možné ale 
jen do března 2019.    

(red)

Koupaliště letos nebude
Úvaly



VÝSTAVA MĚSÍCE
140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLÁNOVIC 
Klánovice spolu o.p.s. ve spolupráci 
s klánovickou grafičkou Denisou Bré-
dovou připravila výstavu k letošnímu 
140. výročí založení Klánovic. Slavnost-
ní zahájení výstavy se koná v  pondělí 
4. 6. od 19:00. Výstava potrvá do konce 
června.

KINO
4. 6. pondělí, 19:30
KLÁNOVICE JDOU KUPŘEDU
K výročí 140 let od založení Klánovic 
uvádíme ojedinělou filmovou kro-
niku Klánovic zachycující významné 
události v období od 13. května 1945 
do 28.  září 1947. Přijďte se podívat, 
jak moc se naše čtvrť za desítky let 
změnila. Rozeznáte na filmových zá-
běrech místa, po kterých denně cho-
díte? Po  skončení dokumentu mů-
žete zůstat na besedu s  pamětníky. 
Československo / 1947 Režie: J.  Su-
chánek 

AKCE
7. 6. čtvrtek, 18:00 
LADIES NIGHT
8. ročník populární akce pro ženy La-
dies’ night. I tentokrát bude její sou-
částí tržiště, fireshow, tombola a film 
pro  ženy - komedie DÁMSKÝ KLUB. 
Rezervace vstupenek nutná!

FILMOVÝ KLUB
11. 6. pondělí, 20:00
HOŘÍ, MÁ PANENKO
K uctění památky nedávno zesnulého 
Miloše Formana uvádíme jeho kul-
tovní film. Film navíc budeme znovu 
promítat z 35 mm kinofilmu. Nenech-
te si tuto filmovou událost ujít! Přijď-
te na Formana na pětatřicítce! Pozor, 
pro diváky máme připravené malé 
překvapení. Československo, Itálie / 
1967 / 71 min

PŘEDNÁŠKA
12. 6. úterý, 19:30
TRVALÁ REALIZACE
Jednoho dne se žák přestal snažit a do-
sáhl osvícení. Přednáší: Vlasta Červ

KINO
13. 6. středa, 20:00
HASTRMAN
Režijní debut Ondřeje Havelky podle 
stejnojmenného románu Miloše Urba-
na (oceněného Magnesií Litera). Česko 
/ 2018 / romantický, thriller / 100 min

KONCERT
14. 6. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci!                                                                  
BLUE JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, 
kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými 
dušemi bluesové standardy.

KINO
18. 6. pondělí, 20:00
ESCOBAR
Brutální, bezohledný, živočišný narko-
baron, ale také milující otec a galantní 
partner. Španělsko, Bulharsko / 2017 
/ životopisný, krimi, drama / 123 min / 
s českými titulky. Režie: F. L. de Aranoa 
Hrají: P. Cruz, J. Bardem, P. Sarsgaard, 
D. Valenica

DVOJKONCERT 
20. 6. středa, 19:30
IVO JAHELKA a MIROSLAV PALEČEK 
Již podruhé zavítají se svým vynikajícím 
programem na pódium do Nové Bese-
dy. Po společném úvodním bloku kon-
certu se v první části představí Miroslav 
PALEČEK – polovina ze známé dvojice 
Paleček a Janík, která patří k legendám 
českého folku. V originální interpretaci 
zazpívá nejen oblíbené JEŽKÁRNY - pís-
ně V+W+J, ale i řadu svých osobitých 
autorských skladeb. Písničkám již tra-
dičně nechybí melodičnost, nevtíravost 
a nadhled. V druhé části pořadu pobaví 

Ivo JAHELKA, který je známý jako „zpíva-
jící právník“, svými zhudebněnými soud-
ničkami, baladami ze života a perličkami 
přímo ze soudních síní a předsíní. 

KINO
25. 6. pondělí, 20:00
DÁMSKÝ KLUB
Inspiraci občas potkáte na těch nejne-
pravděpodobnějších místech. Třeba 
v knižním klubu. To zjistí i čtyři celoživot-
ní přítelkyně (Keaton, Fonda). Po přečte-
ní knihy 50 odstínů šedi se rozhodnou 
radikálně změnit své stereotypní životy. 
USA / 2018 / komedie / s českými titulky

KURZY 
26. 6. úterý, 19:00  
SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině 

ZAHRADNÍ SLAVNOST
29. 6. pátek, 15:00 
HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Přijďte s námi opět oslavit konec škol-
ního roku! Můžete se těšit na kapelu 
PÁRTY LEADERS, lezeckou stěnu pro 
všechny věkové kategorie, lanové pře-
kážky pro nejmenší a grilování. 

BĚH S BESEDOU 
Sledujte naše webové stránky

AMATÉRSKÉ CYKLISTICKÉ 
VYJÍŽĎKY 
OKOLO KLÁNOVIC
každý čtvrtek od 17:00

Změna programu je vyhrazena
Rezervace a informace: 

www.kcnovabeseda.cz, tel.: 
245 019 061

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KAVÁRNA Beseda Café je otevřena:  
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, 

So-Ne 14:00-20:00.

KULTURA
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PROGRAM červen 2018

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





Developerský projekt pěti dvojdomků
s vlastními pozemky (334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín)

VILADOMYDOUBRAVČICE–BYDLENÍVZAHRADÁCH

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

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,

Praha 9 – Újezd n.L.

PRODEJ - luxusní RD 5+1/2G, podla-
hová plocha 310 m2, pozemek 1434 m2,

Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRODEJ - PRODEJ – stavební pozemek
v prolucemeziVšestarskou aMalšovickouul.,

1062m2, Praha 9 – Klánovice

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
� 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

cena 8.490.000,-Kč

cena 2.190.000,-Kč

PRODEJ - nově vybudovaný atelier
(k bydlení), 2+kk, 43 m2 + sklepní kóje,

Mstětická ul., Zeleneč

ceny od 3.397.000,- Kč.

cena 13.900.000,-Kč

p R O D Á N O

PRODEJ–unikátní vila pro bydlení i podnikání
s vnitřním bazénem a hudebním, natáčecím a da-
bingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér,

užitná plocha 448m2, pozemek 782m2,
Janáčkova ul., Šestajovice

cena 12.900.000,-Kč


