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Milí sousedé,

máme za sebou měsíc nabitý událostmi. Pojď-
me si shrnout, co nás provázelo a co nás čeká. 
V momentě, kdy čtete tyto řádky, jsou za námi 
první čarodějnice, které pořádal náš úřad. Rád 
bych poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, 
že se v relativně krátkém čase podařilo vše do-
hodnout a zrealizovat - věřím k vaší plné spo-
kojenosti. Nebylo to jednoduché, ale čarodějnice k Újezdu patří a jsem 
velmi rád, že se tuto tradici podařilo uchovat. Ve spolupráci s BESIPem 
jsme vybudovali a otevřeli nové dopravní hřiště v prostoru skateparku, 
kde si mohou mladí budoucí řidiči vyzkoušet pohyb po komunikacích. 
Jsem velmi rád, že se tento projekt podařil a sklidil u vás úspěch. To je 
vždy to nejlepší ocenění. Slavnostní otevření bylo součástí Dne Země, 
který se myslím i přes nepřízeň počasí vydařil. Zvířátka byla velkým láka-
dlem nejen pro děti, ale i pro mnohé rodiče. Doufejme, že se příští ročník 
uskuteční v ještě větším rozsahu a především za mnohem lepšího počasí. 
V podobně špatném počasí se odehrál i další ročník Újezdského duatlo-
nu za podpory starosty a MČ Praha 21. Měl jsem tu čest závody všech 
kategorií startovat a předávat medaile těm nejlepším. I když časomíra je 
neúprosná a vítěze určila, tak pro mě je vítězem každý, kdo se odhodlal 
postavit na start. Zároveň bych rád poděkoval za naprosto bezchybnou 
organizaci a mohu přislíbit, že podobné sportovní akce budou mít plnou 
podporu současného vedení úřadu. Bohužel život nepřináší jen pozitiva. 
Máme zde několik kauz, k nimž bych se rád vyjádřil, aby se nešířily fámy 
a polopravdy. Jednou z nich je situace kolem tenisových kurtů. TJ Sokol, 
který je provozoval, obdržel ještě za minulého vedení výpověď. Ta nabyla 
platnosti a teď probíhají nelehká jednání, aby bylo možné co nejdříve vy-
psat řádné výběrové řízení na provozovatele. S TJ Sokol jsme několikrát 
jednali a naším cílem je věc dotáhnout do konce a kurty co nejdříve plně 
otevřít veřejnosti. Tímto vás žádám o trpělivost a budeme věřit, že se 
situace brzy zdárně vyřeší.  
Kauzu topolů u hlavní jsme již komentovali a tak jen dodám, že situace 
je plně v řešení odboru životního prostředí, bližší informace naleznete 
na str. 5. Bohužel se zde ukazuje nedokonalost některých právních úprav, 
které umožňují úzké skupině jednotlivců všemožně napadat a blokovat 
různá řízení. My jsme s tím po volbách a změně ve vedení MČ počítali. 
A budeme se s tím jistě potýkat celé volební období. Je totiž hrozně jed-
noduché napadat a bořit. Mnohem složitější je ale tvořit, a to je náš cíl, s 
nímž do toho jdeme. Budu rád, pokud se za 4 roky ohlédneme a budou 
za nás mluvit ne líbivá hesla na předvolebních plakátech, ale výsledky. 
Cesta to nebude jistě jednoduchá.
Venku začíná být pěkné a teplé počasí. Pojďme tedy zpět k tomu, co nás 
baví a co nás pěkného čeká. 11. května vás zvu na další ročník Běhu o po-
hár starosty aneb Běhu za újezdskou sovou, který pořádá ŠSK Újezd nad 
Lesy – oddíl atletiky ve spolupráci s MČ Praha 21. Je to již tradiční a skvělý 
závod pro všechny věkové kategorie. Uvidíme se na startu, milí sousedé. 
Do té doby vám všem přeji mnoho dobré energie, sluncem zalité jarní 
dny a pokud se někde potkáme, neváhejte mě oslovit a říct, co vás trápí. 
Jsem velmi rád, že přibývají i momenty, kdy mě jen pozdravíte, poděkuje-
te a popřejete hodně zdaru. Nebývá totiž zvykem děkovat, a proto si toho 
o to více vážím.
Držte se, moji Újezďáci.

Milan Samec
váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Jako již každoročně jsme se zapo-
jili do akce Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. Účast byla i přes souběh 
s doplňovacími volbami do senátu 
hojná, i když hodně aktivních spo-
luobčanů pracovalo ve volebních 
komisích.  Uklízel se Klánovický 
les, sídliště a lesík u Rohožníku i u 
MŠ Sedmikráska. Společný úklid 
organizovaly spolky a hnutí ANO 
2011, OKO, ÚJEZD.KOM a Újezdský 
STROM. Tenisté uklízeli u teniso-
vých kurtů, děti z II. stupně ZŠ škol-
ní pozemek a část lesa v okolí školy. 
Sebralo se cca 27 kubíků odpadu, 
část plastů se vytřídila. Nalezen 
byl i jeden mobilní telefon, který je 
k vyzvednutí na Úřadu MČ. Na ně-
kterých místech se již opakovaný 
úklid začíná projevovat a množství 
odpadků se snižuje, jinde je to věč-
ný boj – u silnice nebo na kraji lesa.

Je smutné, když několik dní po pro-
vedeném úklidu se v lese u Hod-
kovské již opět objevila hromada 
suti. Les není místo na odkládání 
stavebních ani jiných odpadů. Ne-
má sloužit ani pro odkládání rost-
linných odpadů, které pak zbytečně 
lákají divoká prasata na kraj lesa. 
V dnešní době má každý spoustu 
možností, jak se odpadu zbavit bez 
toho, aby ničil přírodu – sběrný dvůr, 
popelnice na směsný i rostlinný od-
pad, několikrát ročně přistavované 
velkoobjemové kontejnery, mobilní 
sběr nebezpečného dopadu.
Poděkování tak patří nejen všem 
dobrovolníkům, kteří se akce zú-
častnili, a úklidové četě MČ za odvoz 
sebraného dopadu, ale i vám všem, 
kteří odpad ukládáte, kam patří 
a pomáháte dělat Újezd krásnější.

Jitka Carbolová,
komise životního prostředí

Společně jsme si uklidili Újezd

Informace z rady
Městské části Praha 21 se podařilo získat 
finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč z re-
zervy hl. m. Prahy. Tyto prostředky pou-
žije na rekonstrukci tělocvičen a interiérů 
Masarykovy ZŠ v Polesné. Připravuje se 
výběrové řízení na zhotovitele celé akce 
tak, aby se děti po prázdninách mohly 
vrátit sportovat do opravených prostor.  
Dostavba hasičárny: Výběrové řízení jsme 
byli nuceni zrušit. Původně jsme zvolili 
3 hodnotící kritéria, a to jak cenu, počet za-
kázek, tak i celkový obrat firmy za staveb-
ní práce za tři předchozí období. Bohužel 
právě toto kritérium nebyly firmy schopny 
doložit. Museli jsme tedy přistoupit k vy-
psání nového výběrového řízení s tím, že 
jsme ponechali mezi kritérii pouze cenu a 
počet zakázek. Celkový obrat jsme zvolili 
jako kvalifikační předpoklad. 
Programové dotace: Rada MČ Praha 21 
schválila rozdělení dotací pro spolky. Cel-
kem bylo podáno 46 žádostí s požadova-
nou částkou 1  307  064  Kč. Městská část 
měla na programové dotace stanovenou 
částku 600 tisíc Kč. Hned na začátku byly 
vyřazeny dvě žádosti. Jedna nesplnila pod-
mínku, aby projekty cílily na obyvatele naší 
městské části. A druhá z důvodu požadav-
ku na přidělení více jak 50 tisíc Kč. Dotační 
komise dále nedoporučila podpořit čtyři 
organizace, protože nedosáhly minimální 
bodové hranice nutné pro přidělení pe-
něz. Výsledkem bylo přidělení peněz 46 
žádostem v celkové výši 584 tisíc Kč (kom-
pletní přehled je na str. 6).
Rada městské části rozhodla na základě 
výběrového řízení o zhotoviteli na rekon-
strukcí dvou bytů, které se uvolnily v mi-
nulých měsících. Rozhodli jsme se ještě 
před dalším pronájmem tyto byty zre-
konstruovat, protože ještě nikdy neprošly 
žádnou opravou. Do výběrového řízení 
se přihlásily 3 firmy a na základě nejniž-
ší ceny byl vybrán vítěz. Rada následně 
schválila smlouvu na rekonstrukci bytů.
Vzhledem k tomu, že vypršela rámcová 
smlouva na opravy místních komunikací, 
bylo vypsáno výběrové řízení na nové-
ho zhotovitele, do kterého se přihlásilo 
sedm firem. Poptávali jsme opravu silnic 
dvěma metodami. U první metody sou-
těžily čtyři firmy, u druhé metody pak tři. 
Hodnotící kritérium byla cena zakázky. 
Rada následně schválila uzavření smluv 
s vítěznými firmami. 
Škola a konkurz: Proběhlo první kolo kon-
kurzního řízení, kde se otevřely obálky 
s přihláškami. V  polovině května bude 
následovat další kolo v podobě poho-
vorů s kandidáty. V dubnu úřad pořádal 
dvě úspěšné akce, a to velikonoční dílnu 
a  Den Země. Do budoucna chceme po-
dobné akce podporovat. Velmi bychom 
tímto chtěli poděkovat všem, kteří se po-
díleli na přípravě těchto akcí. 

Rada MČ Praha 21
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DEN MATEK PRO SENIORY
Odbor občansko správní a Odbor sociálních věcí Úřadu MČ Praha 21 zve 

všechny seniory k posezení ke Dni matek, které pořádáme v Polyfunkčním domě 

v sobotu 11. 5. od 14 hod.
K posezení jsme připravili malé občerstvení, k poslechu a k tanci zahraje skupina 
JAM BAND a dále se vám opět představí děti z Újezda. Všichni jste srdečně zváni, 

těšíme se na společně strávené odpoledne s hudbou a tancem. 

 Úřad Městské části Praha 21 Vás srdečně zve na slavnostní připomenutí 

 16:00 sraz před ÚMČ Praha 21 – odjezd na místní hřbitov
 16:15 – 16:30 uctění památky padlých na místním hřbitově
 16:45 položení věnce k bustě generála Stanislava Krause - přesun do divadelního sálu Masarykovy ZŠ,

vchod z ulice Čentická
 17:00 – 18:00 hlavní program v divadelním sále Masarykovy ZŠ

 státní hymna
 úvodní slovo pana starosty
 projev pana plk. Ing. Jana Vondráčka
 dětské hudební vystoupení žáků Masarykovy ZŠ a klavíristky Klárky Gibišové
 ocenění občanů za příkladnou aktivitu v naší MČ
 závěrečné slovo

 Všichni jste srdečně zváni!         Milan Samec    
starosta MČ Praha 21 

OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI 
Ve čtvrtek 9. května 2019 od 16:00 hod. 
v divadelním sále Masarykovy základní školy, Staroklánovická 230  

Program oslav:  
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2. 5. Oheň, dar přírody,
 vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum, od 18 

hod.

2. 5. Zahrada pod 
Nuselským mostem, 
vycházka SPCCH, 

 viz str. 25

4. 5. Komentovaná vycházka 
po Škvorecké oboře,

 sraz ve 14 hod. 
na zastávce MHD Sídliště 
Rohožník

9. 5. Oslavy Dne osvobození,
 viz pozvánka na str. 4

10. 5. Malování na porcelán,
 viz str. 18

11. 5. Den matek pro seniory,
 Polyfunkční dům,
 od 14 hod.

11. 5. Běh za újezdskou sovou,
 viz str. 32

14. 5. Večer anglické 
a americké hudby,

 viz str. 16

15. 5. Charitativní koncert 
Soviček, divadelní sál 
Masarykovy ZŠ, od 17 hod. 

17. 5. Cesta vůní,
 komponovaný večer,
 Café galerie Zelený dům,
 od 18 hod. 

18. 5. Cyklovýlet do Tróji,
 viz str. 31

18. 5. Oujezd Open, 
 turnaj v ping-pongu, 

viz str. 18.

25. 5. Sousedský den 
 na Psím plácku, viz str. 28

31. 5. Daruj květinu, vyhlášení 
výsledků soutěže,

 Café galerie Zelený dům, 
od 18 hod. 

1. 6. Zájezd KAS 
 Jaroměřice n. Rokytnou, 

Třebíč,
 podrobnosti na str. 28

2. 6. Dětský den 
s volejbalem,

 multifunkčním hřiště 
v Čentické, od 14 hod. 

2. 6. Cesta za pokladem 
skřítků, 

 viz str. 2

Kalendárium na Květen

V minulém čísle ÚZ jsme informovali o zá-
měru pokácení topolů černých u školního 
hřiště a v bezprostřední blízkosti chodníku 
a zastávky MHD Rápošovská ve směru do 
centra. Na topoly byly vypracovány dva zna-
lecké posudky. Jeden v roce 2017, v němž 
dendrolog označil topoly jako velmi nebez-
pečné a doporučil jejich vykácení, další pak 
letos se stejným výsledkem. Psali jsme, že 
je připravena náhradní výsadba, a že se je-
den ze spolků v rámci řízení odvolal. 
Nyní k aktuálnímu dění. Nadřízený orgán 
(odbor ochrany prostředí MHMP) dospěl 
k závěru, že dřeviny jsou stromořadím. Na 
základě tohoto rozhodnutí bylo zahájeno 
nové správní řízení o povolení kácení stro-
mořadí. Do tohoto řízení jsme obdrželi ná-
mitku systémové podjatosti týkající se ce-
lého úřadu a MČ, tedy včetně tajemnice a 
starosty. Spis je nyní opět předán odboru 

ochrany prostředí MHMP, který bude po-
suzovat, zda jsme či nejsme podjatí. Až bu-
de o podjatosti rozhodnuto, bude dále po-
kračovat správní řízení buď na ÚMČ Prahy 
21, nebo na úřadu jiné městské části. Bo-
hužel tedy nezbývá nic jiného než čekat 
na rozhodnutí.
Výsledek řízení nelze předjímat a jakékoliv 
kroky do rozhodnutí by mohly být napade-
ny, proto jsme nuceni zvolit tento postup. 
Bohužel stále hrozí poškození zdraví či ma-
jetku občanů, takže nezbývá, než ponechat 
zastávku uzavřenou. Celý prostor je řádně 
zajištěn. Omlouváme se vám za komplika-
ce. Věříme, že náš postup pochopíte. Pro-
síme, abyste do vyřešení situace využívali 
okolní zastávky ve směru do centra – Újezd 
nad Lesy event. Blatov.

Šárka Zátková,
tajemnice ÚMČ Praha 21

Topoly: úřad čeká na verdikt

Letošní velikonoční dílna proběhla 9. 4. pod 
patronací MČ Praha 21, odboru sociálních 
věcí a komise sociální politiky a zdravotnic-
tví. Je až neuvěřiltelné, kolik malých a velkých 
Újezďáků si přišlo ozdobit velikonoční per-
níčky, vyrobit tradiční dekorace, zasít osení 
do vlastnoručně ozdobeného květináče ne-
bo nazdobit velikonočního zajíčka a kuřátko. 
Zručnost našich dětí je obdivuhodná. Stejně 
tak trpělivost a nápady dospělých. Velký dík 
žáčkům 3. A, kteří s paní učitelkou a paní asi-
stentkou napekli tak krásné perníčky, že by-

la radost je zdobit. A poděkování všem, kteří 
svými nápady a nadšením pomohli tuto ak-
ci zorganizovat. Výsledek? Mnoho zajíčků, 
perníčků, věnečků a hlavně dobré pohody. 
Věřím, že nejenom v dílně, ale že pohoda 
přetrvala a vše bylo super i o Velikonocích.

Zuzana Dastychová,
předsedkyně komise soc. politiky

a zdravotnictví 

Velikonoční dílna

Odchyt toulavých koček
Ve dnech 13.-14. května bude v okolí křižovatky ulic Netušilská a  Bělušická 
proveden odchyt toulavých koček zdržujících se na veřejném prostranství. 
Prosíme majitele koček bydlících v okolí odchytu, aby si své mazlíčky v těchto 
dnech řádně zabezpečili. 
Abyste umožnili odchyt, prosíme od 11. 5. nekrmte žádné cizí kočky a svým 
miláčkům podávejte potravu nejlépe v uzavřeném prostoru. 
Děkujeme za spolupráci.

Martina Vrbková,
odbor životního prostředí a dopravy
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Evidenční 
číslo název organizace název programu název projektu schválená 

částka
1. FK Újezd nad Lesy sportovní volnočasové aktivity dětský tábor Horní Bradlo 25 000,00 Kč
2. FK Újezd nad Lesy sportovní volnočasové aktivity úhrada provozních nákladů 20 000,00 Kč
3. Mgr. Tomáš Práger nesportovní volnočasové aktivity Újezd mýma očima 2019 9 000,00 Kč
4. TJ SOKOL Újezd nad Lesy sportovní volnočasové aktivity celoroční provoz 14 000,00 Kč
5. Olymp Florbal, z. s. sportovní volnočasové aktivity florbalová přípravka Újezd nad Lesy 25 000,00 Kč
7. ZO ČZS Újezd nad Lesy nesportovní volnočasové aktivity provoz a údržba areálu 8 000,00 Kč
9. Český svaz včelařů, z. s. nesportovní volnočasové aktivity Rozvoj včelařství na Praze 21 15 000,00 Kč

10. Klub aktivních seniorů nesportovní volnočasové aktivity Za aktivní život seniorů 23 000,00 Kč
11. Klub aktivních seniorů nesportovní volnočasové aktivity Mezinárodní den seniorů 5 000,00 Kč
12. NADOSAH, o. p. s. nesportovní volnočasové aktivity Divadelní věšák 2019 15 000,00 Kč
13. NADOSAH, o. p. s. nesportovní volnočasové aktivity Klánovické muzikohraní 2019 17 000,00 Kč
14. SPCCH nesportovní volnočasové aktivity Kulturní aktivity 23 000,00 Kč
15. SPCCH sportovní volnočasové aktivity Sportovní aktivity 15 000,00 Kč
16. Kangsim Dojang sportovní volnočasové aktivity závodní aktivity Újezdského taekwonda 20 000,00 Kč
17. Kangsim Dojang sportovní volnočasové aktivity treninkové aktivity  Újezdského taekwonda 25 000,00 Kč
18. TJ SOKOL Újezd nad Lesy sportovní volnočasové aktivity letní tábor Horní Bradlo 8 000,00 Kč
19. Rarášek z Újezda sportovní volnočasové aktivity Za pokladem skřítků 17 000,00 Kč
20. Rarášek z Újezda sportovní volnočasové aktivity Újezdský karneval 17 000,00 Kč
21. Rarášek z Újezda sportovní volnočasové aktivity Újezdský strašiles 16 000,00 Kč
22. Neposeda z. ú. sportovní volnočasové aktivity Pohni se, se školou 15 000,00 Kč
23. Tři pro zdraví sportovní volnočasové aktivity seriál Tří závodů pro zdraví Klánovického lesa 30 000,00 Kč
25. Cruising Yacht club: marné volání sportovní volnočasové aktivity Dětská rallye 5 000,00 Kč
26. Cruising Yacht club: marné volání nesportovní volnočasové aktivity Veteráni v Újezdě 6 000,00 Kč
27. Újezd nad Lesy: krajina pro život nesportovní volnočasové aktivity Vánoční posezení pro seniory 13 000,00 Kč
28. SK JOKY sportovní volnočasové aktivity celoroční aktivity 30 000,00 Kč
29. Tři pro zdraví sportovní volnočasové aktivity Újedzský duatlon 2019 12 000,00 Kč
30. Junák Český skaut nesportovní volnočasové aktivity Skautský ples v Újezdě nad Lesy 8 000,00 Kč
31. Junák Český skaut nesportovní volnočasové aktivity vzdělávání mladších skautských vedoucí 7 000,00 Kč
32. Junák Český skaut nesportovní volnočasové aktivity letní skautský tábor na Šumavě 13 000,00 Kč
34. VAMOS 66, z. s. nesportovní volnočasové aktivity 2. Veterán párty 10 000,00 Kč
35. VAMOS 66, z. s. sportovní volnočasové aktivity 3. Vidrholecký orienťák 10 000,00 Kč

37. OKO sociální a zdravotní služby, 
prorodinné aktivity Sebevědomý senior III. 15 000,00 Kč

38. Školní sportovní klub sportovní volnočasové aktivity činnost školního sportovního klubu 23 000,00 Kč
39. Školní sportovní klub sportovní volnočasové aktivity Běh starosty aneb běh za Újezdskou sovou 10 000,00 Kč
40. Školní sportovní klub sportovní volnočasové aktivity atletické soustředění 8 000,00 Kč
41. ÚJEZD.KOM nesportovní volnočasové aktivity Knihobudky 11 000,00 Kč
42. Arabeska sportovní volnočasové aktivity umělecká činnost baletní přípravky Arabesky - soutěže 30 000,00 Kč
43. Minifarmička, z.s. sportovní volnočasové aktivity Trénujeme kvalitně 6 000,00 Kč
44. Minifarmička, z.s. sportovní volnočasové aktivity Vítání jara se španělskými hřebci 3 000,00 Kč

46. EDA cz sociální a zdravotní služby, 
prorodinné aktivity

raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným 
postižením žíjící na území MČ Praha 21 2 000,00 Kč

CELKEM 584 000,00 Kč

Programové dotace na rok 2019

  2. 5. Bienále soutěže Oheň, dar přírody v Újezdském muzeu
 9. 5. Oslavy Dne osvobození v divadelním sále Masarykovy ZŠ
 11. 5. Újezdská sova – běh o pohár starosty
 11. 5. Den matek pro seniory v Polyfunkčním domě
 13. 6. Výstava 4. tříd Masarykovy ZŠ v Újezdském muzeu
 ZÁŘÍ Dny zdraví 
 2. 9. Výstava ke 130 letům značení KČT a časopisu Pohoda   
  v Újezdském muzeu
 8. 9. Pochod za loupežníkem DrHolcem 

 28. 9. Újezdské posvícení na multifunkčním hřišti
 19. 10. Vernisáž výstavy k 30. výročí sametové revoluce v Újezdském  
  muzeu
 24. 10. Den vzniku republiky
 9. 11. Zábava pro seniory v Polyfunkčním domě
 16. 11. Happening k 30. výročí sametové revoluce
 27. 11. Vánoční výstava Hany Líbalové v Újezdském muzeu
 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu u I. stupně Masarykovy ZŠ
 3. 12. Vánoční dílna v Polyfunkčním domě

  Letošní kulturní akce pořádané MČ Praha 21



Den Země letos vyšel na velikonoční pondělí, 
nicméně Újezd o jeho již tradiční oslavu 
nepřišel. Hned v úterý se po celý den konala 
na multifunkčním hřišti v Čentické ulici. 
A protože je duben také měsícem bezpečnosti 
na silnicích, stejně jako loni se k ekologickým 
tématům přidala i doprava a sport. 
Dopoledne patřilo školákům a školkovým 
dětem, které se mimo jiné mohly 
přiučit, jak se poskytuje první pomoc, 
jak se třídí odpad, seznámit se s lesním 
hospodářstvím, ba dokonce i s vycpaným 
vlkem. Mezi největší „atrakce“ ale 
patřila jízda červeným zetorem, kterou 
zorganizovala Střední zemědělská škola 
v Brandýse nad Labem, a také minizoo, 
kam letos zavítala i živá kráva. Poprvé 
byl zastoupen informační stánek Besipu, 
vrcholem „silničního“ programu bylo 
nicméně otevření dopravního hřiště (více 
o něm se dočtete na str. 10). Nad jeho 
provozem dbala Městská policie, která 
dětem vystavovala speciální „řidičáky“. Svou 
jízdu, byť poněkud divočejší a  rozhodně 
ne určenou na silnici, nadšeným dětem 
i dospělým předvedl za Českou asociaci 
skateboardingu Jakub Jirásek, juniorský 
mistr republiky v bowlu.  
Na Dnu Země se představila řada újezdských 
spolků, nechyběli hasiči nebo zahrádkáři. 
Velký dík patří sponzorům - pekařství 
Jaroslav Kollinger, Petru Požárkovi (PETR 
CAR) a firmě ABAK. Panely o životě včel 
zapůjčil Výzkumný ústav včelařský. Pochvalu 
zaslouží i dobrovolníci a organizátoři, 
jmenovitě Martina Cermanová z Odboru 
životního prostředí a  dopravy Úřadu MČ 
Praha 21, která celou akci koordinovala.

Blahoslav Hruška

Den Země
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VOLBY

Okrsek č. 21001 – nový pavilon ZŠ 
Polesná 1690, vchod z ulice Čentické
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, 
Borovská, Brzická, Budčická,  Čan-
kovská, Čekanovská, Čenovická čp. 
138, 190, 1026, 1027, 1140, 1400, 
1445, 1589, 2167, 2316, 2340, 2672, 
Čížovská čp. 382, 1211, 1212, 1252, 
1253, 1264, 1265, 1503, 1787, Nače-
radecká, Načešická, Nahořanská, Na-
dějovská, Nechvalická, Nesměřická, 
Nespecká, Netínská, Netušilská, No-
vohradská, Novolhotská, Pilovská čp. 
216, 322, 324, 325, 333, 359, 370, 374, 
377, 408, 411, 511, 1256, 1359, 1364, 
1405, 1511, 1557, 1578, 1729, 1730, 
1731, 2438, 2547, Polepká, Polesná 
čp. 181, 195, 197, 264, 265, 1283, Po-
ličanská, Starokolínská čp.  302, 306, 
308, 309, 312, 313, 314, 321, 327, 345, 
348, 349, 354, 403, 1078, 1143, 1144, 
2230, 2685.

Okrsek č. 21002 – nový pavilon ZŠ 
Polesná 1690, vchod z ulice Čentické
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čel-
kovická, Čenovická čp. 2135, 2136, 
2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 
2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 
2150, 2151, 2152, 2153, 2511, Čen-
tická, Čížovská čp. 35, 145, 159, 193, 
199, 255, 990, 993, 1042, 1074, 1352, 
1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 
2317, 2603, Dědická čp. 34, 205, 211, 
212, 240, 243, 287, 293, 483, 987, 
1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 
233, 1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 
82, 227, 253, 257, 258,  295, 435, 466, 
485, 486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 
1547, 2543, Domanovická čp. 39, 71, 
72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206, 
1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 
1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465, 
2341, 2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 
2481, Ochozská, Okenská, Onšovec-
ká, Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 
1443, 1862, 2170, 2216, 2245, 2246, 
2333, 2349, 2389, 2441, 2545, 2554, 
2614, Pilovská čp. 133, 156, 194, 
254, 445, 1288, 2026, 2066, Plhovská, 
Podlužanská, Polenská, Polesná čp. 

1690, Polešovická, Políkenská, Poříč-
ská, Račiněveská čp. 176, 235, 296, 
1329, 2444, 2535, 2536, 2541, 2542, 
2544, 2566, 2567,  Radimská, Ranská, 
Rápošovská čp.  17, 74, 77, 78, 81, 
88, 110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 
1151, 2287, 2350, 2699, Ratajská čp. 
89, 270, 1254, 1255, 1274, 1329, 1344, 
1585, 2556, 2739, 2740, Starokolín-
ská čp. 32, 40, 101, 131, 132, 174, 
178, 183, 192, 220, 238, 242, 292,  311, 
315, 317, 407, 425,  1305, 1488, 1510, 
1568, 1685, 2529, 2741.

Okrsek č. 21003 - obřadní síň ÚMČ 
Praha 21, Staroklánovická 260
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 
1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 
1853, 2558,  Holšická čp. 262, 288, 
290, 477, 1012, 1013, 1088, 1090, 
1171, 1172, 1173, 1244, 1327, 1348, 
1365, 1372, 1395, 1403, 1413, 2666, 
Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 547, 
1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 
1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497, 
1558, 1594, 1599, 1803, 2550, 2755, 
č. ev. 183 Hulická čp. 241, 271, 508, 
523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 
1287, 1374, 1449, 1468, 1469, 1535, 
1576, 2393, 2738, č.  ev. 194, Chabe-
řická, Chmelická čp. 510, 578, 579, 
580, 581, 601, 613, 614, 615, 619, 630, 
697, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367, 
1379, 1386, 1545, 1563, 2345, Chotě-
novská čp. 604, 606, 607, 634, 635, 
680, 997, 999, 1054, 1154, 1155, 1337, 
1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 
1441, 1453, 1533, 1543, 1566, 1822, 
2526, 2540 Chotouchovská, Chvaleč-
ská čp. 1258, Novosibřinská čp. 97, 
100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140, 
173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 
594, 595, 596, 1296, Polesná čp. 90, 
2229, Soběšínská, Staroklánovická, 
Starokolínská čp. 48, 84, 85, 95, 96, 
98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 
189, 482, 2684, Sudějovická čp. 406, 
1389, 1399, 2602, 2640, č.  ev. 208, 
Toušická čp. 569, 572, 573, 574, 575, 
1077, 1152, 2700, 2720, Třebětínská, 
Tuchotická, Týnecká, Velebného čp. 

1034, 1035, 1036, 1037, 1142, 1821, 
2306, 2670, Zaříčanská čp. 597, 640, 
642, 643, 645, 646, 653, 1166.

Okrsek č. 21004 – mateřská škola – 
Lišická 1502, pavilon I.
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 
1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 
1198, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 
1852, 1856, 2332, 2405, 2518, 2559, 
2572, 2598, č. ev. 81, 2711, 2682, 
2704, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 
492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 
1029, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 
1174, 1198, 1332, 1334, 1411, 1412, 
1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 
1542, 1551, 1552, 1593, 2154, 2155, 
2176, 2220, 2224, 2233, 2382, 2518, 
2553, 2574, 2594, č. ev. 130, 163, 
2690, 2715, Hrádková čp. 248, 275, 
294, 467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 
1095, 1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 
1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 
1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 
2169, 2174, 2179, 2247, 2299, 2303, 
2362, 2447, 2533, 2655 č .ev. 181, Hu-
lická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 516, 
517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158, 
1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 
1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 
1368, 1415, 1537,1814, 2360, 2641, 
2642, 2728, 2742, č. ev. 190, 193, 410,  
Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická, 
Kynická, Novosibřinská čp. 105, 106, 
115, 116, 119, 123, 124, 875, 876, 877, 
878, 880, 882, 884, 885, 978, 1014, 
1104, 1229, 1277, 1315, 1318, 1383, 
1467, 1475, 2236, 2361, Sudějovická 
čp. 251, 1162, 1428, 2226, 2353, 2380, 
2705, Sulovická, Svojšická, Valdovská, 
Valská, Vanická, Veletovská, Velimská, 
Veská, Vlkanovská, Vranická, Všeňská. 

Okrsek č. 21005 - polyfunkční dům, 
Staroújezdská 2300
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 
142, 150, 1179, 1534, 1579, Dobro-
vická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 
55, Dobřichovská čp. 147, 148, Do-
manovická čp. 512, 513, 527, 1025, 
1073, 1106, 1109, 1120, 1122, 1125, 
1126, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 

Volby do Evropského parlamentu
V souladu se zákonem  č. 62/2003 Sb. o volbách do Evrop-
ského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejňuji informaci o době a místě 
konání voleb do Evropského parlamentu v MČ Praha 21 – 
Újezdu nad Lesy.
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikova-
ným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání 
dne 17. ledna 2019, volby do Evropského parlamentu ko-
nané na území České republiky 

na dny 24. a 25. května 2019.

Na základě tohoto rozhodnutí oznamuji, že v MČ Pra-
ha 21 – Újezdu nad Lesy, proběhnou volby dne 24.5.2019 
od  14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25.5.2019 v době 
od 08.00 hodin do 14.00 hodin, a to ve všech osmi voleb-
ních místnostech níže uvedených.  

Rozdělovník ulic a čísel popisných příslušných do jednotlivých okrsků:



Pronájem prostor pro skladování
Městská část Praha 21 nabízí od května 2019 
k pronájmu prostory vhodné pro skladování nebo 
kancelář v 1. PP panel. domu čp. 1627 o  výměře 
59  m2. V  případě skladování potravin je třeba 
počítat s tím, že rozvody ÚT a sousedící kotelna 
trvale prostor temperují. Nájemce musí umožnit 
přístup k rozvodům vody a k uzávěru stoupačky 
ÚT výboru SV 1627. 
Roční nájemné 53.100,- Kč, hrazené předem 
ve  čtvrtletních splátkách ve výši 13.275,- Kč 
+ energie a služby.

Více informací: 
Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Volební manuál
Do Evropského parlamentu mohou 
volit občané ČR i občané členských 
států EU. Ve volebních místnostech 
na území ČR je možné volit pouze 
kandidáty zaregistrované v České 
republice. 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ 
Volič, který se nebude zdržovat 
v  době voleb ve svém volebním 
okrsku, může hlasovat na voličský 
průkaz, a to v jakémkoliv volebním 
okrsku pouze na území ČR.
O voličský průkaz lze požádat: 
- Osobně u Úřadu MČ Praha 21 

nejpozději do 22. května 2019 
do 17: 30 hod.

- Písemně - žádost v listinné podo-
bě opatřená úředně ověřeným 
podpisem nebo v elektronické 
podobě zaslaná prostřednictvím 
datové schránky voliče musí být 
Úřadu MČ Praha 21 doručena nej-
později 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 17. května 2019 do 12:00 hod. 

Úřad MČ Praha 21, Staroklánovická 
260, předá voliči voličský průkaz nej-
dříve dne 9. května 2019, a to buď 
osobně, nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpi-
sem voliče, nebo jej lze voliči zaslat. 

Volič je povinen po příchodu do 
volební místnosti před okrsko-
vou volební komisí prokázat svou 
totožnost a  státní občanství ČR, 
a  to platným občanským průka-
zem (OP) nebo platným cestovním 
dokladem – jinak mu nebude mu 
hlasování umožněno. Pokud volič 
v den voleb zjistí, že nemá platný 
OP a nemá ani platný cestovní do-
klad, může se obrátit na odbor ob-
čansko správní ÚMČ Praha 21, kde 
mu bude na základě neplatného 
OP a dvou průkazových fotografií 
vystaven OP s omezenou dobou 
platnosti.

PŘENOSNÉ VOLEBNÍ 
SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů ÚMČ 
Praha 21 (do pátku 5. 4. 2019 
do  12.00  hod., tel.: 281 012 961) 
a v době konání voleb příslušnou 
okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém přípa-
dě komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky.

1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 
1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 
1749, 1889, 2595, č.  ev. 405, Donín-
ská, Dražická, Druhanická, Dubinská, 
Hořejšího, Chmelická čp. 75, 92, 552, 
553, 556, 1129, 2473,  Chotěnovská 
čp. 200, 215, 1484, 1485, 1546, 2546, 
Chvalečská čp. 1259, Chyjická, Ježo-
vická, Na Božkovně, Oplanská čp. 
278, 284, 2291, 2339, Račiněveská 
čp. 1887, Rápošovská čp. 108, 979, 
1884, 2311, Ratajská čp. 143, 146, 
149, 221, 222, 270, 464, 504, 505, 507, 
1267, Ratbořská, Ročovská, Rohozec-
ká, Roklova, Rozhovická, Rožmitálská, 
Starokolínská čp. 42, 54, 59, 66, Sta-
roújezdská, Šlitrova, Talmberská, Tou-
šická čp. 546, 550, 557, 558, 560, 562, 
564, 565, 566, 1310, 1452, 1473, 2555, 
č.  ev. 248, 256, 2691, Velebného čp. 
1961, 1962, 1963, 1964, Vobrubova, 
Weissova, Zaříčanská č. p. 654. 

Okrsek č. 21006 – mateřská škola – 
Lišická 1502, pavilon II.
Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803, 
804, 866, 867, 869, 870, 1257, 1260, 
1270, 2600, 2708, Lánovská, Lišická, Lo-

mecká, Lozická, Lstibořská, Lukovská, 
Luníkovská, Lutínská, Novosibřinská 
čp. 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 
673, 722, 728, 729, 733, 735, 852, 855, 
856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 
865, 866, 1157, 1245, 1380, 1501, 2266, 
Zalešanská, Zámělská, Zápolská, Zaří-
čanská čp. 657, 659, 664, 693, 1819, 
1866, 2354, 2397, 2398, 2446, Zbyslav-
ská, Zbýšovská, Zbytínská, Zlivská.

Okrsek č. 21007 – zdravotní středis-
ko – Živonínská 1630
Měšínská, Miletická, Rohožnická č. p. 
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 
1607, 1608, 1609, Žíšovská, Živonín-
ská, Žiželická, Žlebská.

Okrsek č. 21008 – mateřská škola – 
Žárovická 1653
Machovická, Malešovská, Malotická, 
Novosibřinská čp.972, Žárovická, Že-
hušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská.

Vážení občané, srdečně vás jmé-
nem MČ Praha 21 i jménem svým 
zvu do volebních místností. 

Milan Samec,
starosta

PRONÁJEM zděného prodejního stánku 
15,70 m2, sídliště Rohožník – konečná zastávka 

autobusů

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu 
samostatnou polovinu prodejního stánku 

na konečné zastávce autobusů sídliště Rohožník. 

Obchodní plocha 12,12 m2, zázemí 1,80 m2 
a WC 1,78 m2. 

Nabízený prostor má samostatný 
elektroměr a vodoměr. 

Vytápění je řešeno přímotopy.
Měsíční nájemné k jednání: 3.000,- Kč + energie

Informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

INZERCE
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Ptáte se, proč zrovna dopravní hřiště 
na multifunkčním sportovišti v Čen-
tické ulici? Není tam toho už moc? 
Nepotřebujeme raději nové chodní-
ky? Na území MČ Praha 21 se nachází 
více než 10 dětských hřišť a obecně 
lze říci, že vypadají velmi podobně – 
najdeme tu pískoviště, prolézačky se 
skluzavkou, kolotoč…
A tak se zrodil nápad vybudovat něco, 
co tu chybí. Dopravní hřiště. Najdete 
ho na multifunkčním sportovišti, kde 
bylo slavnostně otevřeno 23. dubna 
u příležitosti Dne Země, akce, kterou 
pořádal odbor životního prostředí 
a dopravy. 
Po rekonstrukci skateparku v loňském 
roce se uvolnila plocha pod bývalými 
rampami a my jsme pro ni hledali vyu-
žití. Stanovili jsme si několik podmínek. 
Nejdůležitější bylo, aby plocha mohla 
být využívána pro kulturní akce, zaříze-
ní by se muselo  dát snadno demonto-
vat a uskladnit, tak aby zůstala plocha 
volná. Vzhledem k  umístění hřiště v 
blízkosti naší školy byla další naši pod-
mínkou možnost využití prostoru pro 
výuku. Nakonec jsme museli vymyslet 
něco, co v naší a v okolních obcích ještě 
není a co zlepší kulturní a sportovní vy-
užití našeho multifunkčního hřiště.  

Dětské dopravní hřiště splňuje všech-
ny naše podmínky, zachováme volnou 
plochu pro akce, bude sloužit naší 
i  okolním školám pro výuku dopravy 
a k provozování volnočasových aktivit.
Hřiště bylo vybudováno ve spoluprá-
ci s krajským koordinátorem Besipu, 
který  nám pomohl připravit návrh 
tak, aby hřiště obsahovalo většinu 
dopravních situací, které mohou na-
še děti v újezdských ulicích potkat. 
Současně nám pomohl najít kvalifi-
kovaného zhotovitele, kterým byla 
firma DZ Mělník s.r.o. 
Samotná realizace vodorovného 
i svislého značení přišla na 98 tisíc Kč 
bez DPH, projektové práce pak stály 
12 tisíc Kč. Zvažujeme nákup několika 
koloběžek pro výuku dopravní výcho-
vy. Celková cena dětského dopravní-
ho hřiště bude na méně než polovině 
původně předpokládaného rozpočtu.
Naše představa o možnostech vyu-
žívání je následující. V dopoledních 
hodinách bude hřiště sloužit vý-
hradně školám pro výuku, od 12:30 
do 15 hod. družině, odpoledne a o ví-
kendech pak bude určeno k volnému 
využití veřejností. Podrobnosti pro-
vozního řádu dolaďujeme a konzultu-
jeme se školou a Besipem.

Děkujeme za krásné obrázky dětí 
z I. stupně Masarykovy základní ško-
ly, které nám byly velkou inspirací 
při budování dopravního hřiště. 

TÉMA

10

Dopravní hřiště poslouží výuce i zábavě

Normální je nekouřit
Víte, že takzvaný protikuřácký zákon 
platí i na dětských hřištích a sporto-
vištích?
Od 31. května 2017 platí v Česku úpl-
ný zákaz kouření na veřejnosti volně 
přístupném vnitřním prostoru a v pro-
storu dětského hřiště a  sportoviště 
určeného převážně pro osoby mladší 
18 let (podle zákona č. 65/2017 Sb.).
Dle platného provozního řádu a  vý-
še zmíněného zákona je na hřištích 
a  sportovištích zakázáno kouřit. 
Za porušení hrozí pokuta až do výše 
5 000 korun. V blízkosti dětských hřišť 
je prostě normální nekouřit…

Vladimír Saitz ml.,
odbor školství a kultury
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MČ Praha 21 spravuje na svém území 
v současné době 11 veřejných hřišť. 
Všechna hřiště jsou pravidelně kontro-
lována a jednou ročně na nich probíhá 
odborná technická kontrola dle přísluš-
ných norem a předpisů nezávislým re-
vizním technikem.
Po provedené kontrole dochází k  po-
stupnému odstraňování zjištění nedo-
statků tak, aby vše odpovídalo přede-
psané bezpečnosti.
I v letošním roce již máme tuto kontrolu 
splněnou. V následujících měsících do-
jde k renovaci většiny dřevěných prvků 
na  hřištích, bude se brousit a  natírat. 
Veřejnost bude pravidelně informována 
o místech, kde budou práce probíhat. 
A opravy na dětských hřištích budou 
pokračovat. Prioritou je sídliště Rohož-
ník, kde víme, že je absence sportovní-

ho vyžití pro náctileté. Vzhledem k fi-
nančním možnostem a  schválenému 
rozpočtu na tento rok nepůjde o žád-
nou velkou stavbu, ale i tak věříme, 
že nevyužitá asfaltová plocha vedle 
Rákosníčkova hřiště pro vybudování 
streetballu bude  pěkným začátkem. 
Na multifunkčním sportovišti a hřišti 
IPB dojde k výměně nevyhovujících 
dřevěných pískovišť. Pořídíme nová 
kovová pískoviště se sedáky o velikosti 
dva krát dva metry a hloubce 30 cen-
timetrů, jejichž součástí jsou i plachty. 
Ty si pak rodiče sami otevřou a zase 
zakryjí.
Chystáme i další překvapení a zlepšení 
pro naše děti, ale o tom zase až příště…

Stránku připravila
Markéta Slavíková,

odbor školství a kultury

název umístění vybavení
Venkovní 
fitness ul. Miletická 4 stanoviště fitness strojů

Multifunkční 
sportoviště ul. Čentická

víceúčelové sportoviště, skatepark, pís-
koviště, prolézačky, dopravní hřiště. 
oploceno, WC

Hřiště Uniga ul. Šlitrova 
x Weisova

pískoviště, houpačky, domeček, kladina, 
oploceno

Hřiště na 
psím plácku

ul. Sudějovická 
x Hulická

pískoviště, pružinová houpadla, dřevěný 
vláček, houpačky, kolotoč, vezírova pev-
nost, branky, oploceno 

Hřiště IPB ul. Poříčská  pískoviště, kolotoč, houpačky, sestava 
se skluzem 

Hřiště 
Luníkovská

ul. Luníkovská 
x Zálešanská

pískoviště, pružinová houpadla, hou-
pačka, sestava se skluzem, závěsná 
dvojhoupačka, oploceno

Rybník Blatov ul. Nadějovská 
sestava se skluzem, pohyblivý můstek, 
trojhrazda
žralok - oploceno částečně

Tomovy 
parky - 
sídliště 
Rohožník 

ul. Žíšovská
lanovka, dvojhoupačka závěsná, věž 
se skluzem, kombinovaná prolézačka, 
oploceno

ul. Žíželická
kolotoč, pérové houpadlo, vahadlová 
houpačka, tabule, dvojhrazdí, závěsná 
dvojhoupačka

ul. Žlebská domek, pérové houpadlo, housenka, va-
hadlová houpačka

Tomovy 
parky 
na stadionu

ul. Čentická sestava se skluzem, pískoviště 

Fitness 
centrum

U Blatovského 
rybníka Fitness pro dospělé

Street 
workoutové 
stanoviště

Žlebská x 
Miletická 1 workoutové stanoviště od 15 let

Rákosníčkovo 
hřiště ul. Miletická

Kolébačky, houpací hnízdo, kolotoč, 
řetězová houpačka, pískoviště, věž se 
skluzavkou a šplhacími prvky, domeček, 
mobiliář, oplocení

Seznam újezdských hřišť
Městská část Praha 21 spravuje 11 veřejných dětských hřišť. Jsou přístupná 
po celý rok. Bližší informace o provozu naleznete na informačních tabulích 
na jednotlivých hřištích. 

INZERCE

Co se chystá
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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





CAFÉ GALERIE 

ZELENÝ DŮM

vyhlašuje třetí ročník 

VÝTVARNÉ 

SOUTĚŽE 

s názvem

„DARUJ KVĚTINU“
Celá akce naváže na charitativní akci 
Masarykovy ZŠ. Vystavené obrázky budou 
prodejní a veškerý výtěžek půjde na podporu 
léčby Anežky Hrubé, žačky této školy.
Přispějte svojí účastí dobré věci.
Vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 

v Café Galerii Zelený dům
v pátek 31. 5. od 18 hodin.

Podmínky:
- soutěž je určena pro žáky druhého stupně ZŠ
- formát čtvrtky A3
- suchý pastel, tempera
- odevzdávky prací v Café Galerii Zelený 

dům do 20. 5.
Důležité! 

Ze zadní strany čtvrtky bude čitelně 
jméno žáka, třída, název školy včetně obce, 

tel. spojení, e-mail na rodiče pro zaslání 
pozvánky na vernisáž.

Květen v Zeleném domě
Všem velice děkuji za návštěvu dub-
nové vernisáže. Bylo opravdu příjem-
né slyšet z úst paní Hüttnerové, jak 
je její výstava dobře zorganizovaná 
a jak ji překvapilo, kolik milých lidí 
dorazilo… Doufám, že i na květnové 
akce dorazí dost uměníchtivých zá-
jemců.
Rozhodně se máte na co těšit. Bo-
hužel musel původně inzerovaný 
výtvarník Viktor Žuk i se svojí ženou 
Nadjou výstavu  z rodinných důvodů 
zrušit. Samozřejmě vymýšlíme nový 
termín, o jejich výstavu nepřijdete.
Ve středu 1.5. v 18 hod. zahájíme 
společnou výstavu několika vý-
tvarníků. A protože je v tento den 
státní svátek, máme spoustu času. 
Kavárna otevře ve tři hodiny. Děti, 
které s vámi ten den dorazí, dosta-
nou od nás kopeček zmrzliny zdarma. 
Celý den budete mít možnost ochut-
nat naše vína - bílá, růžová a červená 
z vinařství Sammarco, Torre Maschia 
a Vecchia Torre. Samozřejmě jsou 
všechna ke koupi. Vernisáž nám opět 
zpříjemní hudební doprovod.
A na koho se můžete těšit? Akademic-
ká malířka Helena Hrušková-Štefková 
představí své oblíbené vázy plné kvě-
tin i rozkvetlé letní louky. Dostanete 
chuť zout si boty a brouzdat se orose-
nou trávou. Helena vyrůstala v umě-
lecké rodině a talent měla po kom 
zdědit: otec ak. sochař Miloš Hruška, 
maminka ak. malířka Helena Hruško-
vá- Slavíková. Dětství trávila na chalu-
pě v Orlických horách a právě zde se 
utvořil její vztah k přírodě a květino-
vým motivům.
Milan Martinec u nás průběžně vysta-
vuje již dva roky. Jeho obrazy květin, 
ale především měst, se vyznačují dra-
matickým, kultivovaným kolorismem 
se smyslem pro barevný detail. Vtáh-
nou vás do svých živých uliček, kavár-
niček, či tržišť.
Miroslava Mádrová je u nás nováč-
kem. Je členkou Unie výtvarného 
umění a patří mezi velmi úspěšné 
české malířky. Má za sebou mnoho 
výstav doma i Evropě. Tato svérázná 
pražská výtvarnice strhává pozornost 
především neobvyklými náměty. Ně-
kde vyniká humorná nadsázka a vtip, 
jinde drsná ironie a  na dalším září 
ženská něžnost. Posledním z malířů 
je Zdeněk Zeman. Pokud jste zašli 
na jeho lednovou výstavu, jistě vám 
v paměti utkvěla především závod-
ní auta. A to jak staré veterány na 
projížďce, tak nejluxusnější modely. 
U  Zdeňka Zemana je úžasný záběr 

témat i techniky. Na své si přijdou jak 
muži, tak ženy. Romantické krajinky, 
řecké zátoky, či jachty na moři učarují 
svou podmanivou krásou. A i tento-
krát budou k vidění stará auta, celoži-
votní inspirace autora. 
Těším se na představení nového vý-
tvarníka, který se věnuje keramice. 
Stanislav Čermák se zabývá tvorbou 
komorní plastiky figurální i reliéfní. 
Navrhuje a tvoří domovní znamení 
i zahradní plastiky. Když uvidíte jeho 
vzducholodě, které by směle mohly 
hrát ve filmech Karla Zemana, zamilu-
jete se. Výstava potrvá do 31. 5.
Na květen jsem si pro všechny milov-
níky vůní připravila opravdový bon-
bónek. Měla jsem to štěstí a seznámi-
la jsem se s neuvěřitelně zajímavou 
osobností. Je jí paní Vladislava Mlada 
Jirásková. Spisovatelka, malířka a aro-
materapeutka. V pátek 17. 5. si od 
18 hod. si udělejte čas na první část 
cyklu s názvem „Cesta vůní“. Malá 
originální a umělecká parfémářská 
dílna Svatojánské vůně připomíná ře-
meslné dílny v italské Florencii nebo 
francouzském Provence. Zakladatel-
kou je právě paní Mlada, která po vzo-
ru těchto malých až alchymistických 
dílen poskytuje lidem prostor pro na-
míchání vlastních parfémů. Odnesete 
si domů nejen skvělý zážitek, ale i svo-
ji vlastní vůni. Vstupné 800 Kč. 
Poslední květnovou akcí bude v pá-
tek 31. 5. od 18 hod. vyhlášení ví-
tězů výtvarné soutěže. Třetí ročník 
je pod názvem „Daruj květinu“. Toto 
téma jsem letos zvolila jednak proto, 
že květina odjakživa fascinovala ma-
líře a jednak proto, že je symbolem 
pomoci.
A pomáhat budeme i my. Celá výsta-
va prací bude prodejní a výtěžek pů-
jde na podporu léčby jedné z žaček 
újezdské školy. Právě zde již od loň-
ského podzimu probíhají nejrůznější 
sbírky a akce na pomoc. Samozřejmě 
proběhne slavnostní vyhlášení vítě-
zů, kteří opět dostanou krásné ceny 
a  pokud vše dopadne jak má, slav-
nostní  odpoledne nám doladí zná-
mí muzikanti dua Cricket and Snail. 
Přijďte se podívat na neuvěřitelný 
talent dětí a jejich skvělé práce, které 
by mohly hrdě viset ve státních ga-
leriích vedle uznávaných a slavných 
jmen. Přijďte si  příjemné odpoledne 
a společně pomoci.  Všem přeji krás-
né jarní dny a těším se na shledanou 
v Café Galerii Zelený dům.

Martina Schiffmannová,
galeristka

KULTURA

HUDEBNÍ KURZY
při Úřadu MČ Praha 21

Staroújezdská 2300,
přijímají přihlášky 

na 1. pololetí 
školního roku 2019/2020

na tyto obory:

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
děti od 5 let a starší

HRA NA KLAVÍR A KEYBOARD
děti od 6 let a starší
HRA NA KYTARU

děti od 6 let a starší
  Do uvedených hudebních kurzů 

se mohou přihlásit i ti zájemci, kteří 
neměli možnost umístit se na ZUŠ

VÝUKA PROBÍHÁ VE VŠECH 
KURZECH INDIVIDUÁLNĚ

Informace a přihlášky
u pí. Razesbergerové:

 tel. 602 855 639
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Během března a dubna proběhlo v knihovně několik 
zajímavých akcí, které se díky pravidelné i nové spolu-
práci s fajn lidmi opravdu vydařily. Opět k nám přijela 
paní ředitelka Sedláčková z nakladatelství Thovt, aby 
pro žáky 1. a 3. tříd naší ZŠ připravila oblíbené čtenář-
ské dílny a motivační hry. Mateřská škola Čentická se 
zúčastnila besedy „A vlk je za dveřmi“. Paní Jahelková 
z Ekocentra Nyctalus dětem vyprávěla o opravdových 
vlcích a jejich zvyklostech. Děti se setkaly s českoslo-
venskými vlčáky Hopinkou a Traperkem, kteří mají 
moc rádi dětská pohlazení.
Již podruhé se naše knihovna připojila k akci Noc s An-
dersenem. Pro děti bylo připraveno čtení z knížek 
Mach a Šebestová a Knížka Ferdy Mravence, vyplňo-
vání kvízů a křížovek, pexeso, vybarvování obrázků 
a  výroba papírového Ferdy Mravence. Za čtení moc 
děkujeme babičkám paní Vojtové a Kuprové.
V rámci března – měsíce čtenářů k nám přišly na ná-
vštěvu děti z mateřských školek Sedmikráska, Sibřina 
a Šestajovice. Akci „zápisné na rok zdarma“ využilo 
31 nových čtenářů. A nakonec nám v dubnu paní Len-
ka Krupanská pomohla jako víla Evelína pasovat všech 
šest prvních tříd místní ZŠ na čtenáře. Tímto jí také dě-
kujeme.

Jitka Kašparová,
Pavla Jakubcová, 

knihovnice

15

Jarní akce v  knihovně

 Tomáš Vaňourek -  Zikmund 100: 
po stopách Zikmunda a Hanzelky

 Peter May – Ochráním tě
 Wilbur Smith – Na leopardí skále
 Robert Bryndza – Smrtící tajnosti
 Táňa Keleová-Vasilková – Máma
 Samuel Bjork – Clona
 Michal Viewegh – Povídky o nelásce
 Dominik Dán  – Na podpatcích
 Kazuo Ishiguro – Vybledlá krajina s kopci
 Lucie Hlavinková – Apatykář
 Karel Hvížďala – Prostory a dialogy Evy Jiřičné
 Obonete Ubam – Sedm let v Africe:  příběh 

českého syna nigerijského krále
 Bernhard Schlink – Olga
 Ljudmila Ulická – Případ Kukockij
 Marie Lamballe – Hortenziová zahrada
 Gill Simsová – Proč máma nadává

Nové knihy

UZAVŘENÍ 
KNIHOVNY

Vážení čtenáři,
z  důvodu pravidelné 

revize knihovního 
fondu bude 

knihovna 

ve dnech 
20. 5. – 31. 5. 

uzavřena.

Výpůjční doba 
vašich knih bude 

automaticky 
prodloužena

 až do 7. 6. 2019.

Děkujeme za 
pochopení.

Učitelé na hudební nástroje při Úřadu MČ Praha 21 
přijmou do svého kolektivu 

UČITELE HRY NA KLAVÍR, 
z důvodu zvýšeného počtu zájemců o výuku.

Jedná se o práci na vedlejší pracovní poměr, výuka probíhá 
v odpoledních hodinách po až pá. Dobu výuky a počet hodin 

si určuje vyučující po dohodě s rodiči žáků.  
Informace u vedoucí učitelky 

paní Razesbergerové na tel: 602 855 639.



16

Začíná květen, krásný měsíc roku, kte-
rý je tradičně měsícem našich večerů 
anglické a americké hudby. Srdečně 
zveme všechny, kdo mají rádi dob-
rou hudbu, na již IV. ročník tété akce, 
kterou pořádá jazyková škola Happy 
School ve spolupráci se ZUŠ Učňov-
ská. Děti z Újezda a okolí si pro vás 
připravily pěkné skladby anglických, 
amerických, irských a kanadských au-
torů. Zazní průřez různých hudebních 
žánrů od baroka až po současnou 
hudbu. Na svoje si přijde ten, kdo má 

rád G. F. Händla, nebo tradiční ame-
rické gospely, nebo i ten, kdo si rád 
poslechne Led Zeppelin. Děti pilně cvi-
čí svoje skladby a písně již od začátku 
roku. Milí Újezďáci, přijďte si poslech-
nout naše děti dne 14. 5. v 18,30 hod. 
do Velkého koncertního sálu ZUŠ Uč-
ňovská. Atmosféra bývá každý rok i dí-
ky skvělému publiku výborná. Koncert 
se uskuteční pod záštitou pana staros-
ty MČ Praha 21. Těšíme se na vás!

Eva Stejskalová,
Happy  School

Bienále dětských prací
Přijměte pozvání na letošní bienále dětských prací do Újezdského 
muzea, letos na téma Oheň, dar přírody, aneb I z malé jiskry velký 
oheň bývá. Těší nás, že se do výtvarné, fotografické a literární 
soutěže zapojily kromě místních mateřských škol a Masarykovy 
ZŠ opět i Běchovice, Koloděje a Sibřina. Dětská tvorba je finančně 
podporována MČ Praha 21, takže odměnou je poukázka 
do  újezdského Knihkupectví nad Lesy nebo újezdské výtvarné 
Romantiky. Oceněni budou tradičně všichni, kteří se zapojí 
a svými nápady inspirují nejen své vrstevníky, ale i návštěvníky 
muzea (otevírací doba středa 13 -17 hodin).

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum

Újezdská akademie volného času

Ve středu 3. 4. se od 18 hodin konala v Galerii Zelený Dům vý-
stava výtvarnice, spisovatelky a herečky Ivy Hüttnerové, která 
má díky své rodině k Újezdu blízko. Tato všestranná paní ma-
lířka byla velmi překvapena množstvím návštěvníků.Ti zapl-
nili celou kavárnu a někteří dokonce ze zaujetím poslouchali 
průběh vernisáže i z venkovních prostor. O hudební kulisu se 
před začátkem postaral pan Jeroným Klimeš, který po přiví-
tání a úvodním slově paní galeristky Martiny Schiffmannové 
během celé vernisáže doprovázel školní pěvecký sbor Sovič-
ka pod vedením paní učitelky Daniely Janoušové. Kvůli ome-
zenému prostoru a časovému vytížení se tentokráte soviček 
slétlo méně než obvykle, ale i tak zpěvem lidových písní mezi 
osobitými obrazy z doby staré Prahy a  jejích obyvatel a za 
přítomnosti velikánů Wericha, Zrzavého, Čapka a Němcové 
atmosféru vernisáže rozhodně zpestřily. Vystoupení, během 
něhož se k dětem přidávali i  dospělí, zakončily nejoblíbe-
nějšími písněmi – Ta naše písnička česká a Újezdská školní 
hymna. Odměnou jim byl potlesk přítomných a zmrzlinová 
sladkost dle vlastního výběru. Děkujeme sovičkám za repre-
zentaci školy!

Eva Danielová

Na Hüttnerové bylo plno

Poslední (osmé) setkání cyklu paní 
dr.    Jebavé Čeští malíři v běhu sta-
letí o  Mikoláši Alšovi se přesunulo 
z 15. dubna na 13. května. Děkujeme 
za pochopení.
O dalším cyklu jednáme s mistrem Pe-
trem Horou-Hořejšem. Týkal by se po-
vídání o idealistech v českých dějinách 
(zatím jsou jisti pánové T. G. Masaryk, 

Josef Hlávka, Jan Hus a Rudolf Jedlička).
Tak mi držte, prosím, palce. Chtěl bych 
i touto cestou poděkovat panu Stan-
dovi Herinkovi za ochotu a spolehli-
vost při organizaci našich společných 
setkávání - akademie i FK 21. Přeji 
všechno dobré v novém zaměstnání 
a budu se těšit na shledanou.  

Petr Mach

Večer anglické a americké hudby

Filmový klub po francouzsku
Na žádost návštěvníků posledního promítání byl vybrán nád-
herný francouzský film natočený v roce 1954 podle předlohy 
Stendhala – Červený a černý. Režie Claude Autant-Lara.
Julien Sorel = Gérard Philipe a jeho osudová žena, matka 
tří dětí, k nimž byl vybrán jako vychovatel, paní de Renal = 
Danielle Darrieux. Předpokládaný termín by byl 15. května 
a bude-li to možné, sešli bychom se opět v DDM (Level).

Petr Mach
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LIDÉ

Pan Ivo Viktor je bezesporu jedním z nejlepších fotbalo-
vých brankářů historie, a to i podle IFFHS (International 
Federation of Football History & Statistics). Jeho význam 
pro československý fotbal je velký, stačí připomenout, že 
právě on stál mezi třemi tyčemi na památném Mistrovství 
Evropy v  Bělehradě v  roce 1976. S  pane Viktorem jsem 
měl možnost se setkat a ochotně mi odpověděl na moje 
otázky a přidal i řadu postřehů k  Dukle Praha, fotbalu 
a sportu vůbec.

Pane Viktore, jste z Moravy a tam jste i začínal s fot-
balem. Ale hlavní kariéru a své úspěchy máte svázány 
s Duklou Praha, je to tak?
Ano. Začínal jsem ve Šternberku, pak jsem chytal v Pro-
stějově a na vojně v Brně. To už byla 1. liga a po zranění 
kolegy Schmuckera jsem si odbyl křest na Julisce s Duklou. 
A trenér Dukly, pan Vejvoda, ukázal na mě. Také proto, 
že se mi podařilo chytit renomovanému reprezentantovi 
Šafránkovi penaltu. A tak jsem přestoupil do tehdy slavné 
Dukly, což byla pocta a obrovský skok v kariéře.

Dukla byla v té době mezinárodní pojem a jistě nebylo 
snadné zapadnout, prosadit se, být úspěšný. Ale zase 
to musela být pro vás obrovská škola.
Nebylo to lehké a trvalo téměř dva roky, než jsem chytal 
stabilně. Zrovna končila generace „Chilanů“ (hráči, kteří 
na MS v Chile 1962 vybojovali stříbrné medaile – pozn. P.M.) 
s Masopustem, Pluskalem, Novákem a Jelínkem a začínala 
éra Vízka, Nehody, Gajdůška, Fialy, Rotta, Bergera, která 
byla úspěšná později.

Vy jste ale s Duklou také dosáhl značných klubových 
úspěchů, a ještě více úspěchů individuálních.
Ano, s Duklou jsme byli 2x mistři a 3x jsme vyhráli ligový 
pohár. A já byl pětkrát zvolen fotbalistou roku. O tento 
rekord mě připravil až o tři desetiletí později Petr Čech.

MS v Itálii 1934 a v Chile 1962, to byly obrovské úspěchy 
a dvě stříbrné medaile, pak přišlo ME v Itálii 1980 a v Por-
tugalsku 2004 a dvě bronzové medaile nebo ME v Anglii 
1996 a medaile stříbrná, všechno velké úspěchy. Ale ta 
„velká“ zlatá je v historii našeho fotbalu jenom jedna. 
A vychytal jste ji vy, v Bělehradě v roce 1976.
Už to bude letos 43 let a rád na to vzpomínám. Sešlo se 
tehdy vše, co je potřeba. Výborní trenéři Ježek a Vengloš, 
už zkušení, vyzrálí hráči, i kus štěstí a železné nervy Ton-
dy Panenky. To je největší úspěch a nejúspěšnější rok mé 
kariéry.

Vy máte s reprezentací ale i další úctyhodné výkony. 
Chytal jste na MS v Mexiku 1970, jen proti slavné Bra-
zílii jste hrál pětkrát, hrál jste na Maracaná, Wembley 
i dalších slavných stadionech.
Jistě. Ale vyhrát Mistrovství Evropy je v našich podmínkách 
nejvíc. Fandové mi také připomínají výsledek 0 : 0 s mistry 
světa Angličany v Londýně v roce 1966.

Brankář je vždy považován za individualistu, hráče 
z  trochu jiného těsta, vážnějšího, soustředěnějšího. 
Jsou opravdu gólmani takoví?
Každý jsme svůj, nelze úplně paušalizovat. Ale hra bran-
káře se hlavně po zavedení pravidla o malé domů změ-
nila. On dnes musí zvládat kopací techniku a operovat na 

velkém prostoru. Míče jsou rychlejší a standardní situace, 
trestné a rohové kopy, nebezpečnější.

Česká brankářská škola má historii i dobrou pověst, 
souhlasíte se mnou?
Určitě. Vezměte si, František Plánička, Viliam Schrojf, pak 
moje generace, Petr Čech a teď Tomáš Vaclík v  Seville 
a řada dalších. Dokonce i zde, v Újezdě, vyrostl reprezen-
tant Antonín Kramerius, který chytal 10 let za Spartu a za 
reprezentaci na OH v Mexiku 1968

Když už jste narazil na místní fotbal, jaký z něj máte 
dojem?
Újezd má dvě krásná travnatá hřiště i zázemí. Za první 
mužstvo, které po vypadnutí z pražského přeboru bojuje 
znovu o postup, chytá bývalý ligový Jarda Blažek. S mládeží 
je to podobné, jako jinde, velký zájem je u obou přípravek, 
ale směrem k dospělosti klesá počet hráčů i výkonnostní 
úroveň. Nerodí se ani brankáři, takže další Kramerius zde 
asi neroste.

Tak dobře, ale mnoho je toho v  Újezdě jistě dobré, 
když jste se sem přistěhoval?
Bydlíme tady se ženou už téměř čtyři roky a moc se nám 
zde líbí. Nedaleko bydlí rodina naší dcery, blízko to máme 
do lesa, ideální terén pro cyklistiku, a přitom centrum Pra-
hy na dosah za 20 minut vlakem. Letošní rok sice začal 
dost nešťastně – manželka si při procházce na sněhu zlo-
mila nohu v kotníku – ale už se uzdravuje a společně se 
těšíme na jaro.

Pavel Moudrý

Brankářská legenda

Ivo Viktor (77)
Bývalý československý fotbalový brankář a později 
trenér. V reprezentaci odehrál v období let 1966–1977 
63 mezistátních zápasů, z toho 17 jako kapitán. Bran-
kář mistrů Evropy z roku 1976 v Bělehradě. Tam byl 
také zvolen nejlepším brankářem. V anketě Zlatý míč 
o nejlepšího evropského fotbalistu roku 1976 byl třetí.
Od roku 1963 až do ukončení své kariéry působil Vik-
tor v Dukle Praha. Celkem odehrál 318 prvoligových 
utkání, ligový titul získal v letech 1964 a 1966 v letech 
1965, 1966 a 1969 také Československý pohár. Celkem 
byl pětkrát zvolen československým fotbalistou roku. 
V roce 1977 po zdravotních problémech ukončil aktivní 
hráčskou kariéru. Od té doby se fotbalu věnuje jako tre-
nér. Roku 2009 získal Cenu Václava Jíry. 28. října 2012 
mu prezident Václav Klaus udělil Medaili Za zásluhy.
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Listárna
Proč byl zastupitelstvem schválen návrh usnesení na zákaz 
hazardu od Patriotů a ne od Pirátů a STAN (PaS)? Na břez-
novém ZMČ došlo po šestiletém úsilí zast. Duchka ke schvá-
lení návrhu nulové tolerance hazardu a to přesto, že PaS 
byli proti přijetí tohoto návrhu! A jak k tomu došlo?
15. 1. rada MČ návrh zveřejnila a schválila k projednání na 
ZMČ. 8. 3. byl zveřejněn program ZMČ. 11. 3. obdrželo ZMČ 
materiály pro zasedání. PaS se náhle probrali a jak sami na 
FB uvedli, začali pracovat na svém znění návrhu. Proč až ny-
ní, když s tímto tématem šli do voleb? 15. 3. (3 dny před 
ZMČ) zaslala zast. Kučerová zastupitelům návrh PaS, věcně 
i formálně zcela nesprávný, prokazující neznalost této pro-
blematiky. 18. 3. při jednání ZMČ však PaS předložili jinou 
verzi návrhu a touto (úmyslnou?) zmatečností tlačili ZMČ 
k přijetí něčeho, o čem si nebylo možné udělat kvalifikova-
ný názor. ZMČ také návrh PaS zodpovědně odmítlo a přijalo 
řádně podaný a okomentovaný návrh Patriotů.
Od té chvíle však PaS začali v mediálním prostoru zast. 
Duchka za jeho zastupitelstvem schválený návrh urážet 
a  dehonestovat (je duchem nepřítomný, návrh je špatný, 
nepochopil návrh PaS atd.). P. Duchek tedy poslal všechny 
návrhy předložené zastupitelům k posouzení na legislativní 
odbor MHMP, Ministerstvo vnitra a Transparency Interna-
tional ČR. Od všech dostal odpověď, že pouze návrh Patri-
otů vede k dosažení nulové tolerance. Ovšem pro ten PaS 
nehlasovali, čímž nulovou toleranci v Újezdě odmítli. Bravo!

 Jiří Lameš

PROCES UKONČENÍ HAZARDU ZAČAL
Dozvíme se někdy pravý důvod, proč MČ bojuje za kácení to-
polů u školy, aniž si udělá ověřovací arboristický posudek ve 
vegetačním období? S kácením nesouhlasí škola a školní spor-
tovní klub, nejsou si za řadu let vědomy úrazu či problému. 
Mají úrazy, ale ze zázemí hřiště, o které se, podle jejich slov, 
MČ přes upozornění nestará. Ale zpět ke stromům: posudky 
MČ jsou dělány mimo vegetační období.  Nemocný strom od 
spícího rozlišíte obtížně, posudky se vlastně neshodnou ani 
v identifikaci druhu topolu. Úřad, posuzující v  době sněhu 
stromy bez listí, je možná vnímá jako prakticky mrtvé. Musel 
však pro závažná pochybení nakonec vzít svou žádost o káce-
ní zpět a začíná znovu. Uvidíme, zda se „mrtvé“ stromy mezi-
tím nezazelenají.  Můžeme to sami sledovat. Je mezi nimi pár 
proschlých, které mohl a měl úřad dávno prořezat a otevřít 
zastávku. Zbylých 25 ale může možná sloužit škole a sportov-
nímu klubu do doby, než v rámci plánu rozvoje zeleně pře-
dají funkci novým stromům. Adekvátní odborný plán obnovy 
a údržby byl jednou z věcí, která podle posouzení Magistrátu 
hl. m. Prahy původní žádosti chyběla. Uvidíme, kdy se obje-
ví. Poněkud rozpačitě působí oficiální oznámení Úřadu MČ ze 
dne 8. 4. 2019 nazvané „Uzavření zastávky Rápošovská“,  že 
se plán bude teprve tvořit podle projektu z roku 1987, resp. 
1990.  Myslím, že před „radikálním řezem“ jsme měli mít tohle 
připraveno. A především – přizvat školu, tu současnou, která 
stromy potřebuje, jako partnera řešení.

Ing. Michael Hartman
Pozn. šéfredaktora: Vysvětlení ke „Kauza topoly“ najdete na str. 5.

STROMY ŠKOLA POTŘEBUJE

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se 
připojili k akci Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. V rámci akce se uklízelo pod 

hlavičkou několika místních spolků na 
různých místech Újezda. Všem, kteří při-
spívají k tomu, aby byl Újezd a jeho okolí 

hezčím a čistším místem pro život, patří 
velké díky.  

Michaela Skalníková

PODĚKOVÁNÍ

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Mgr. Lucie Doležalová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
Prohlášení, že Piráti a STAN pro 
Újezd nechtějí v naší městské části 
hazard, nezůstalo na papíře před-
volebního letáku, ale mnoho měsíců 
již hledáme cesty, jak ho uvést v ži-
vot (například jednáme na magist-
rátu, jehož součinnost pro zrušení 
hazardu potřebujeme, i na přísluš-
ném ministerstvu). V lednu toho-
to roku Rada MČ Praha 21 přijala 
usnesení, kterým na návrh podaný 
jedním ze zastupitelů zařadila bod 

týkající se hazardu do programu 
jednání březnového zastupitelstva. 
My, opoziční zastupitelé, však do-
staneme tuto informaci bez dalších 
podrobností. S konkrétní podobou 
návrhu se tak můžeme seznámit 
až sedm dnů před konáním zastu-
pitelstva. Je tedy zjevné, že času na 
projednání pozměňovacích návrhů 
není mnoho. Přesto jsme se v pří-
padě hazardu pokusili o sjednání 
schůzky. Bohužel na ni pan staros-
ta nenašel čas (čemuž i rozumíme, 
protože práce je tu všude oprav-

du spousta). Nicméně tato situace 
přesně potvrdila oprávněnost naší 
snahy o volný přístup k podkladům 
k usnesením rady, protože jedině 
možnost včas se seznámit se všemi 
materiály a tyto mít šanci předem 
prodiskutovat povede ke skutečné 
spolupráci koalice s opozicí, a tudíž 
i lepší správě Újezda. Věříme, že 
pan starosta bude vůči tomuto na-
šemu požadavku vstřícný. Je vidět, 
že cíle máme z velké části stejné, 
a to je dobrý výchozí bod pro efek-
tivní spolupráci.

Petr Duchek (PATRIOTI) 
V minulém ÚZ v článku „Bez úcty 
a pokory“ pan šéfredaktor povolil ne-
bezpečný precedens. Otiskl článek v 
Listárně opatřený anonymním pod-
pisem „pedagogové Masarykovy ZŠ“. 
V rozporu s pravidly pro vydávání ÚZ 
tak od teď platí, že se autoři mohou 
schovat například za „obyvatelé síd-
liště Rohožník“ nebo „zelení a levico-

ví aktivisté z Újezda“ apod. Vracíme 
se tím ale do doby, kdy v roce 1968 
napsalo „99 rozhořčených pragová-
ků“ tzv. zvací dopis a dočkali jsme se 
„bratrské pomoci“ – sovětské okupa-
ce. I když je nutno uvést, že na roz-
díl od současného ÚZ měla tehdejší 
moskevská Pravda, která dopis otisk-
la, větší odvahu a všech 99 pragovác-
kých podpisů otiskla.

Asi si řeknete, proč jsem jako člen 
redakční rady včas nezasáhl? Podle 
pravidel pro vydávání může redakč-
ní rada reagovat až na vydané číslo. 
Pokud zná obsah vydání dříve, je to 
něco navíc. I v tomto případě tomu 
tak bylo. Ovšem první verze, kterou 
jsem obdržel, onen článek neobsa-
hovala. Objevil se až ve druhé. A tu 
jsem obdržel, až když na časopisech 
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RNDr. Pavel Roušar 
(Otevřený Újezd) 
Fascinuje mě, jak současné vedení měst-
ské části kašle na pravidla a předpisy. 
Že jsem použil příliš silná slova? Možná, 
ale je to pravda. Uvedu příklad. Zastu-
pitel Duchek je členem redakční rady 
Újezdského zpravodaje. Štvavé OKO pře-
stalo vycházet, asi dohoda a poděkování 
od nové radnice za pomoc ve volbách, za 
kampaň a za útoky, kterých se nám od 
něj po mnoho let dostává. A přestože je 
v pravidlech vydávání zpravodaje výslov-
ně uvedeno, že se členové redakční rady 
nepodílejí na tvorbě obsahu, pan zastu-

pitel čile publikuje. A jak je jeho zvykem, 
neopomine se otírat. O všechny. Viz 
reakce učitelů v minulém čísle. Radnice 
udělala kozla zahradníkem. Ten, kdo má 
bdít nad dodržováním pravidel, sám je 
porušuje. Radnici je také úplně jedno, 
že pravidla stanovují výslovně tři členy 
redakční rady, ale najednou máme čtyři. 
Před Vánoci jsme pana starostu žádali, 
aby zastupitele Duchka v redakční radě 
nahradil někým důvěryhodnějším, kdo 
zároveň není zastupitel. A  šup, radnice 
přidala svého člověka a zastupitele Du-
chka  neodvolala. Práce v redakční radě 
je neplacená, pan Duchek proto dostal 

trafiku “kulturní manažer” za 9,5  tis. Kč 
měsíčně. Loajalita se prostě cení. Z pra-
videl se stává cár papíru, rovnost zastu-
pitelů v nich nastavená padá, ruka ruku 
myje. 
Děsivější je však samotný úpadek 
smyslu pro morálku u těch, kteří toto 
připustí a kterým nevadí, co všechno 
zastupitel Duchek napsal, na co všech-
no naplival. Že se dlouhodobě podílí 
na devastaci a rozdělování komunity 
v Újezdě? Zapomenuto?
Pozn. šéfredaktora: Vyjádření k informacím 
v tomto sloupku naleznete na webu www.
praha21.cz.

Bc. Blanka Charvátová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
O hazardu se toho poslední dobou 
napsalo více než dost. Já bych se 
ráda na toto téma chtěla podívat 
očima nás, obyvatel Rohožníku. Jak 
asi víte, na sídlišti bydlím celý svůj 
život. Mám to tady ráda a rozhodla 
jsem se tady vychovávat i svoje dě-
ti. Co mi ale vadí, je kasino, okolo 
kterého musí každý jít, když si chce 
dojít nakoupit. Ono celé obchod-
ní středisko vypadá, že se zaseklo 

v  hluboké minulosti, a když pak 
procházíte okolo podivných indivi-
duí, které posedávají na lavičkách 
(už jsem viděla i spát na zemi), tak 
pak máte najednou pocit, že nejste 
na jednom z nejkrásnějších sídlišť 
v republice, ale někde na dálném 
východě. A to nemluvím o tom, že 
si ani nemáte kam jít na Rohožní-
ku dát kávu či limonádu. A proto 
jsem pro zrušení hazardu v Újezdě. 
To,  že se náš právní názor může 
lišit, neznamená, že bych hlasova-

la pro zachování této neřesti v na-
ší obci. Jen každý právník má svůj 
vlastní právní výklad, za který by 
dal ruku do ohně. A ten se nemusí 
shodovat s právním výkladem práv-
níka druhého. Je to věc poměrně 
běžná. Takže ještě jednou a napo-
sledy – kasino na sídlišti nechceme 
a budeme o tom i nadále komuni-
kovat s odpovědnými představiteli 
Magistrátu hl. m. Prahy, jako jsme 
to dělali dosud, protože tam se bu-
de o celé záležitosti rozhodovat.

zasychala barva. Na opakovaný do-
taz kolik pedagogů článek podepsa-
lo, kdy a jak článek redakci doručili, 
jsem odpověď neobdržel.
A k obsahu článku. Místo vysvětlení, 

proč školní časopis nevychází, scho-
vali se „pedagogové“ za děti a výzdo-
bu chodby. Opravdu neznám insti-
tuci, která čas od času nepotřebuje 
oddělit zrno od plev. Vždy je co zlep-

šovat. A chtít po škole podrobný ko-
mentář k tragickým výsledkům SCIO 
průzkumu z roku 2017 je už asi sci-fi. 
A to nemluvím o průzkumu z loňské-
ho roku…

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D.
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
Mezi nejdůležitější oblasti, které sa-
mospráva naší městské části může 
přímo ovlivnit, patří školství a míst-
ní dopravní značení. V obou těchto 
oblastech došlo v poslední době 
z mého pohledu k pozitivnímu vývo-
ji. S konkurzem na ředitele ZŠ pomá-
há nezávislá organizace věnující se 
dlouhodobě modernizaci vzdělává-
ní. Po projednání na dopravní komisi 
došlo k úpravě pravidel parkování 
u úřadu MČ. Stále nás čeká napravit 
často zbytečné jednosměrky.
Ve většině oblastí, které jsou zásadní 

pro rozvoj Újezda, se ale naše MČ ne-
obejde bez úzké spolupráce s Magis-
trátem hl. města. Újezd disponuje re-
lativně malým vlastním rozpočtem. 
Bez dotací z jiných veř. rozpočtů 
nejsou v zásadě možné rozsáhlejší 
investice, jako rekonstrukce zdrav. 
střediska či revitalizace Rohožníku. 
Vlastní finance by měly být přednost-
ně využívány na zpracování projek-
tových dokumentací. Dobrá příprava 
zvyšuje pravděpodobnost dotace 
získat. Dotace z rozpočtu hl. m. stej-
ně jako např. změny územního plánu 
či zákaz hazardu vyžadují souhlas Za-
stupitelstva hl. m. Naše radnice mů-

že věci navrhnout či o ně žádat, ale 
zásadní je politická vůle na Marián-
ském náměstí. V Radě hl. m. je dnes 
celá řada vzdělaných a slušných poli-
tiků (za Piráty, STAN, TOP09 a Prahu 
sobě). Naše MČ je jednou z několika 
mála 56 pražských MČ, které nemají 
ve své koalici alespoň částečné “stra-
nické” napojení na Radu hl. m. Pro-
tože máme politicky i  lidsky k řadě 
členů Rady hl. m. blízko, opakovaně 
jsme jako Piráti a STAN pro Újezd na-
bídli panu starostovi spolupráci při 
rozvoji naší městské části. Je pouze 
na něm a na ostatních našich rad-
ních, zda a jak ji využijí.

Ing. Ondřej Vojta 
(Občanská demokratická strana)
Vážení spoluobčané, v tomto sloupku 
bych vás chtěl seznámit s aktuálními 
trendy, které zásadně ovlivňují územ-
ní rozvoj Újezda.  Extrémně vysoká 
cena pozemků logicky a nevyhnutel-
ně vyvolává snahy o zahušťování zá-
stavby. Tento proces probíhá zatím 

dvěma různými způsoby. Prvním je 
parcelace původních pozemků o vý-
měře 800 – 1000 metrů čtverečních 
na dva, kdy rodiče pozemek rozdělí 
a polovinu převedou na děti, aby si 
tam postavily další rodinný dům. Tuto 
tendenci vnímám pozitivně, protože 
umožňuje finančně dostupné a kom-
fortní soužití dvou i tří generací v jed-
nom prostoru. Je to taková moderní 

varianta „vejminku“ -  ale naruby.
Druhým způsobem jsou záměry de-
veloperů na výstavbu bytových do-
mů, charakterizované až urputnou 
snahou o maximální zastavěnost 
pozemku a maximální počet nad-
zemních podlaží bez ohledu na cha-
rakter okolní zástavby. Tento proces 
zřejmě nedokážeme úplně elimi-
novat, zejména když nám aktuálně 
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platný územní/metropolitní plán situ-
aci příliš neusnadňuje. Developerské 
záměry se ale snažíme držet ve sne-
sitelných mezích vyžadováním archi-
tektonicky přijatelných řešení, striktní 
kontrolou výšek a odstupů domů, za-

chováváním příslušných šířek uličních 
prostorů a prostupnosti území a v ne-
poslední řadě i požadavky na parky 
a dětská hřiště.
Nicméně to vypadá, že představa 
Újezda jako rezidenční čtvrti, kde se 

na pozemku o minimální výměře 
1  000  metrů čtverečních nachází ar-
chitektonicky unikátní rodinný dům 
obklopený vzrostlou zelení, se kvůli 
astronomickým cenám pozemků stá-
vá fikcí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kam s odpadem

11. května 
Rohožnická 
(u prodejny Albert)
Starokolínská 
(u parku na Blatově)

26. května 
Církvická / Ochozská č. 19
Holšická / Sudějovická č. 9

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A   úterý 4. června
1.  křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500 - 1520

2.  křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1700 - 1720

6.  křižovatka ul. Holšická – Sulovická 1730 - 1750

7.  křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1800 - 1820

8.  křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1830 - 1850

Praha 21 - trasa B   čtvrtek 9. května
1.  křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

2.  křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3.  křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

4.  křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5.  křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

6.  křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

7.  křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

8.  křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ PŘESAHŮ DŘEVIN 

V neděli dne 19. května 2019 budou přistaveny od 9 
do 12 hod. velkoobjemové kontejnery na rostlinný od-
pad na níže uvedených stanovištích.

Opět vyzýváme všechny majitele či uživatele pozemků, 
aby zkontrolovali dřeviny, které rostou na jejich pozem-
cích poblíž oplocení, zda nezasahují do ulice. Na  ořez 
dřevin ještě není pozdě. Leckde větve dřevin výrazně 
přesahují přes oplocení, zasahují do chodníků, nad zele-
né pásy u komunikací, do uličního prostoru a také zasti-
ňují dopravní značky. Takové větve ohrožují bezpečnost 
všech, ať už to jsou chodci, cyklisté či řidiči. Křižovatky či-
ní nepřehlednými a velmi lehce dochází k ohrožení bez-
pečnosti a zdraví všech účastníků provozu, hlavně dětí. 
Bezpečnost výrazně snižuje také zastínění značek vět-
vemi. Některé dřeviny také zasahují do lamp veřejného 
osvětlení a znemožňují údržbu stožárů nebo zmenšují 
plochu, kterou může lampa osvětlit. I zde je nutný zásah 
do dřevin, i zde se jedná o povinnost vlastníků dřevin.
Koruny stromů s větvemi sklánějícími se nízko nad ko-
munikaci jsou také poškozovány nákladními vozidly, 
která zde například sváží odpad, a opačně větve poško-
zují tato vozidla. 
Za případnou škodu na vozidlech, způsobenou přesa-
hujícími větvemi, přitom zodpovídá majitel dřevin! 
Vyzýváme proto všechny majitele či uživatele nemovi-
tostí v Újezdě, aby zkontrolovali, zda právě jejich dřeviny 
takto nepřerostly, a aby provedli jejich úpravu. Také se 
obracíme na všechny občany, kteří si u domu výsadba-
mi upravili zelený pás u komunikace, aby i zde provedli 
prohlídku a ošetření dřevin. Žádné dřeviny nesmí zne-
možňovat čitelnost dopravních značek.

Dana Slabochová, 
odbor živ. prostředí a dopravy

NOVÁ VÝSADBA
Loni se naše hojně zastoupené 
aleje opět rozrostly, a to o výsad-
by v nově rekonstruované ulici 
Oplanské. Nových stromů se do-
čkalo i Rákosníčkovo hřiště na Ro-
hožníku, hřiště v ulici Luníkovské 
či hřiště v Druhanické. Dřeviny 
již krásně rozkvetly.  Loni se na 
pozemcích MČ Praha 21 vysadi-
lo 59  nových stromů, pokáceny 
z  rozhodnutí byly dva. V uplynu-
lých přibližně deseti letech bylo 
na pozemcích MČ vysazeno na 
660 vzrostlých stromů.

OŽPD

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u Alberta
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská 
 – u parku na Blatově
5. na rohu Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická
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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

INZERCE

LPG-OBCHOD.cz
Skvělá jízda na levný plyn
Přestavby LPG se zápisem do TP
F. V. Veselého 13 
(areál Pragorent)
Praha 9 – Horní Počernice

tel.: +420 774 335 821
info@lpg-obchod.cz
www.lpg-obchod.cz

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

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

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

Koncem února se konal turnaj Po-
háru základních pražských škol v há-
zené ve sportovním areálu Hamr 
v Praze 4 – Braníku. Turnaj byl pro 
žáky 8. a 9. ročníků. Naše škola se 
umístila na 1. místě v konkurenci de-
víti pražských škol. Všechna družstva 
měla slušnou úroveň, ale na našich 
hráčích bylo vidět, že chtějí vyhrát 
a jdou si pro jasné vítězství. Díky té-
to výhře jsme postoupili na kvalifi-
kační turnaj v házené na mistrovství 
republiky, který se tentokrát konal 
4. dubna v Chebu. Odcestovali jsme 
o den dříve, abychom byli na zápa-
sy dostatečně odpočatí  a připrave-
ní. Cesta příjemně utekla a ještě ve 
vlaku, těšně před příjezdem, jsme si 
nechali objednat pizzu přímo do ho-
telu, který byl nejen moc pěkný, ale 
hlavně blízko haly. Kluci si velmi užili 
společnou večeři a tento náš  „malý 
teambuilding“ jsme využili k probrá-
ní „taktiky“ na soupeře.
Druhý den nás čekaly dva zápasy. 
První jsme hráli proti Sokolovu, 
který jsme jednoznačně porazili, 
z obou stran to byla férová a pěk-
ná hra. Druhý zápas jsme odehráli 
proti družstvu z Lovosic, které mělo 

mnoho ligových hráčů. Zápas to byl 
opravdu napínavý a vyrovnaný. Bo-
hužel kluci po nějakém čase přestali 
proměňovat své šance. Určitě jsme 
měli na výhru a je velká škoda, že se 
nám nepodařilo postoupit na mis-
trovství republiky. Velmi děkuji klu-
kům z 8. a 9. tříd za výbornou repre-
zentaci školy! A Lovosicím přejeme 
mnoho úspěchů na mistrovství.

Roman Kosík, učitel Tv 
10. 4. jsme se zúčastnili fotbalového 
turnaje MacDonald´s Cup v obou 
kategoriích, A i B. Jsou to žáci první-
ho stupně, kategorie A - mladší do 
ročníku 2009, kategorie B - starší žá-
ci 4.  a 5. tříd. Chlapci opět hráli na 
hřišti v Horních Počernicích. Dali do 
toho vše, hlavně srdíčko. Obě dvě 
družstva si vybojovala krásná 3. mís-
ta. Chtěla bych také poděkovat tre-
nérům a rodičům za pomoc a účast, 
především pánům Kalendovi, Havlíč-
kovi, Veselému a Romanovi. Těším 
se na příští rok, myslím, že jsme si to 
všichni moc užili.

Anna Kousalová, učitelka Tv 

Zápisy 
do mateřských škol
Zápisy do mateřských škol zřízených 
MČ Praha 21 pro školní rok 2019/2020 
se budou konat ve dnech 

6. května (pondělí) 
a 13. května (pondělí)
od 13.00 do 17.00 hod.

Městská část Praha 21 je zřizovate-
lem 4 mateřských škol, ze kterých si 
můžete vybrat. Pro všechny tyto škol-
ky je vytvořen jen jeden spádový ob-
vod tvořený celým územím MČ.
Zákonný zástupce dítěte, které dosáh-
ne do 31. 8. 2019 pěti let, má povinnost 
dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání. Pro tyto děti je předškol-
ní vzdělávání povinné. Děti budou do 
školek přijímány podle kritérií, která 
jsou ve všech MŠ jednotná. Sledujte 
prosím internetové stránky jednotli-
vých mateřských škol zřízených, kde 
získáte podrobnější informace.

1. MŠ: sportem ku zdraví
K již tradičním aktivitám v naší 1. MŠ – 
pololetnímu plaveckému kurzu, spor-
tovnímu kroužku v tělocvičně základ-
ní školy a cvičení s fyzioterapeutkou 
– jsme letos přidali aktivitu, která je 
v blízkosti naší mateřské školy. 
Poslední týden v březnu se sedmnáct 
kamarádů zúčastnilo lyžařského vý-
cviku, který pořádala agentura Hravé 
lyžování. Jezdili jsme každé odpoled-
ne do lyžařského střediska Chotouň 
nedaleko Jílového u Prahy. Kupodivu 
i přes výrazné oteplení zde byl (sice 

umělý) sníh, který nám vydržel celý 
týden. Začátečníci se hravou formou 
naučili základy lyžování a ti zkušeněj-
ší se ve svém výkonu zdokonalovali. 
Že při sportu tráví – to ví každý spor-
tovec. A nám přišla vhod svačinka ze 
školky – vždy vynikající – a také teplý 
čaj, který pro nás byl připraven po 
celou dobu našeho sportovního sna-
žení. Na konci týdne již všichni uměli 
vyjet „velký vlek“ (pomu) a sjet vel-
kou sjezdovku. Své dovednosti jsme 
předvedli při závěrečných závodech 

ve sjezdu a slalomu, za které jsme 
všichni dostali medaili. Celý týden 
jsme si náramně užili.

Veronika Nigošová, 
Jaroslava Špreňarová

Úspěchy našich sportovců

Prázdninový provoz
Prázdninový provoz bude zajištěn ná-
sledujícími mateřskými školami:

MŠ Sluníčko, Polesná 1690       
od 1. 7.  –  12. 7. 

MŠ Rohožník, Žárovická 1653   
od 15. 7. – 26. 7. 

Přihlásit se k prázdninovému provozu 
je možné podáním „Žádosti o přijetí 
k prázdninovému provozu“ v kme-
nové MŠ (v mateřské škole, které dí-
tě navštěvuje), nebo dle instrukcí na 
webových stránkách MŠ Sluníčko a Ro-
hožník nejpozději do 24. 4. Úplata za 
předškolní vzdělávání a stravné bude 
přesně vypočítána pro každé přihláše-
né dítě. Platba musí proběhnout nej-
později do 23. 5. Úplata za předškolní 
vzdělávání se při prázdninovém pro-
vozu nevrací, stravné bude vráceno 
pouze v případě řádné omluvy.

Ditta Literová,
odbor školství a kultury 
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Dění kolem školy není v poslední době málo. Nebudeme 
detailně psát o vyhlášeném konkurzním řízení na nového 
ředitele, ale chceme ocenit Úřad za zapojení organizace 
EDUin, která se dlouhodobě zabývá moderními trendy ve 
školství, a která bude při výběrovém řízení působit jako 
konzultant. EDUin (konkrétně pan Hřebecký) nás koncem 
března provedl workshopem „Jak vybrat dobrého ředitele“ 
a nastínil, jak nesnadný proces naši městskou část čeká. 
Sami jsme si výběr ředitele vyzkoušeli při skupinové práci. 
Pozitivní bylo, že jsme se shodli (napříč všemi zúčastněný-
mi skupinami - komise výchovy a vzdělávání, školská rada, 
spolek rodičů) na základních cílech, k nimž by měla škola 
směřovat – dobré klima školy, stabilizace pedagogického 
sboru, dobrá komunikace. Velmi vítáme také apolitičnost 
celého konkurzního řízení! Nový ředitel bude potřebo-
vat podporu všech – zřizovatele, pedagogů, rodičů i dětí. 
Za spolek rodičů můžeme slíbit, že podporu poskytneme; 
zároveň se těšíme na novou spolupráci. Na našich cílech 
(bezpečnost před školou, zkvalitnění výuky cizích jazyků, 

zlepšení vybavenosti) chceme dále pracovat, nicméně chá-
peme, že nový ředitel školy bude mít vlastní priority a také 
bude potřebovat dostatek času, aby se v nové funkci „za-
bydlel“.
S blížícími se prázdninami se do mysli řady rodičů vkrádá 
myšlenka, jak to bude s jejich dítětem ve škole v příštím 
školním roce. Jsme velmi rádi, že škola dodržuje tradici 
z minulých let a že se 19. června 2019 uskuteční schůzky 
rodičů prvňáčků s budoucími třídními učiteli jejich dětí. 
Chápeme, že se řada personálních věcí ještě může změnit, 
nicméně i v případech změn ve vyšších ročnících by byly 
informace jistě vítané. 
Rádi bychom uspořádali během června další zahradní slav-
nost ve skateparku – zářijová akce byla vydařená, sešlo se 
mnoho dospělých i dětí, tak snad se nám podaří zorganizo-
vat další příjemné odpoledne. O datu konání akce vás bude-
me informovat v dostatečném předstihu. Za Spolek rodičů

Lenka Danielová,
Gábina Pikorová

Žáci 1. - 5. tříd si mohli před Velikono-
cemi sami vyrobit dřevěnou hračku. 
Do školy opět přijel výtvarník Marek 
Pilnáček se svou ženou Janou a v pro-

storách školních dílen na II. stupni při-
pravil pro děti komponenty pro výrobu 
dřevěné káči, jezdícího kuřete a zají-
ce. Pan Pilnáček děti nejprve seznámí 
s jednotlivými částmi výrobku, pracov-
ními nástroji a pracovním postupem. 
Pak už každé dítě pracuje samo na při-
praveném místě, Pilnáčkovi dohlížejí 
na samotnou výrobu a poskytují „ma-
lým tvůrcům“ praktické rady. Každý si 
pak podle svého výrobek barevně do-
kreslí a dřevěná „originální“ hračka je 
zhruba za hodinu hotová. 
Škola má nová různobarevná (zelená, 

červená, černá, žlutá, modrá) školní 
trička. K zakoupení byla u zápisu do 
I. tříd a Velikonočním jarmarku. Cena 
trička je 150 Kč. Kromě školních akcí 
budou k dispozici u pana zástupce 
Libora Skaly (tel. 281 011 545).

Eva Danielová

Jarní akce školy

V úterý 16. dubna se konal tradiční Velikonoční jarmark pro Kapku nadě-
je. Charitativní akce se zúčastnila sama prezidentka nadace paní Vendula 
Pizingerová, která společně s paní ředitelkou Alenou Sochůrkovou před-
velikonoční slavnostní odpoledne před budovou I. stupně Masarykovy ZŠ 

Ze spolku rodičů

Velikonoční jarmark 

v parku zahájila. Jarmark se opět konal 
v obou budovách školy, Staroklánovic-
ké i Čentické. Nad novými nápady pře-
cházel zrak - výrobky se staly velikonoč-
ní výzdobu domácností, slané a sladké 
pochutiny v třídních kavárnách a  po 
škole atmosféru charitativního odpole-
dne ještě vylepšily. Paní Pizingerová si 
s kolegou z nadace jarmark letos pro-
šla v obou budovách a na požádání se 
s dětmi ráda vyfotila. Podpořit charitu 
bylo možné i zakoupením reklamních 
předmětů nadace a školních triček, kte-
rá prodávali žáci II. stupně.
Poděkování patří všem pedagogům, dě-
tem, maminkám, babičkám, tatínkům 
a dědečkům, kteří se do příprav zapojili 
vyráběním, pečením nebo technickým 
zázemím, všem, kteří finančně přispěli 
do pokladniček jednotlivých tříd, a paní 
učitelce Evě Hegyiové za organizaci ce-
lé akce, po jejímž konci bylo odesláno 
na konto Kapky naděje pro nemocné 
děti 116 000 Kč. Průběh jarmarku a vý-
tvarné nápady pro inspiraci naleznete 
ve fotogalerii Velikonoční jarmark 2019 
na www.zspolesna.cz.

Eva Danielová
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Květen je známý „zmrzlíky s jejich 
hospodyní Žofkou“, malými zmrzlíky 
čtrnáct dní po velkých, ale jinak jde 
o nádherný měsíc plný květů a radosti 
z rostlin všeho druhu. Letos s největší 
pravděpodobností hlavní vlna květen-
ství již bude minulostí, příroda je tro-
chu v předstihu. Opakování je matka 
moudrosti, a tak si připomeneme, co 
je v měsíci květnu nejdůležitější.
I letos budeme pravděpodobně bojo-
vat s nedostatkem vláhy, pro zahradu 
tak důležitý prvek. Vždy si musíme 
vytvořit dostatek odražené vody. Stu-
dená neprospívá žádné rostlině. Roz-
díl mezi postřikem a zálivkou je také 
odlišný. Při postřiku namočíte pouze 
nadzemní část rostliny, tím se zvýší 
vzdušná vlhkost, rostliny nevadnou, 
ale nemají možnost čerpat živiny z pů-
dy. Dobrá zálivka je taková, kdy na 
1m2 přijde 5 – 10 litrů vody.  Množství 
záleží na typu půdy, u lehčích počítá-
me s vyšší dávkou, u těžkých půd dá-
váme pozor na rozbahnění.  
Zeleninová zahrada: okurky ve skle-
nících požadují vysokou vzdušnou 
vlhkost, větráme až když teploty pře-
sáhnou 28°C, zaléváme ráno. Nízká 
vlhkost je rájem pro svilušky, zbavit se 
jich je opravdu boj a dokáží nám zničit 
veškerý porost. Okurky na záhony vy-
séváme začátkem měsíce, než vyklíčí, 
budou zmrzlíci pryč. Předpěstované 
vysazujeme až po 15. 5., totéž platí 
i pro tykve. V té době vyséváme i fa-
zolky, vyžadují vyhřátou půdu a pokud 
nastane studené počasí, je nejlépe při-
krýt záhon netkanou textilií. Polovina 
května je také doba vysazování rajčat, 
vysazujeme vždy šikmo, v případě vy-
táhlých a chabých sazenic zahrneme 
do země s kořenem i spodní část ston-
ku. Tyčková rajčata vždy pěstujeme 
na jeden výhon, zálistky vylamujeme, 
nepoužíváme nůž. Při přihnojování 
rajčat i okurek dbáme na to, aby hno-
jivo neobsahovalo chlor. Jednotíme 
kořenovou zeleninu - mrkev, petržel, 
ještě stále můžeme i vysévat, neza-
pomínáme na druhy listové petržele. 
Likvidujeme vzešlé plevele, nesmíme 
dopustit, aby vykvetly a vysemenily 
se, např. takový žabinec to umí velmi 
rychle. Vyséváme letní druhy ředk-
viček a ředkve, zejména ředkve bílé. 
Vysazujeme saláty, ale pouze ty dru-
hy, které odolávají vysokým teplotám, 
vhodné jsou i saláty k česání, ty jsou 
i méně náročné na skladbu půdy.
Ovocná zahrada: u nově vysazených 
stromků nenecháváme v prvním roce 

žádná květenství a plody už vůbec, 
květy otrhám, oslabilo by to růst stro-
mu na další roky. Ke rzi hrušňové: je-
den postřik před květem a maximál-
ně druhý po částečném odkvětu vám 
zajistí krásné plody a hlavně zelený 
strom tak, jak má být. Pokud nám na 
peckovinách odkvetlo 90% květů, je 
správný čas na postřik proti obaleči 
švestkovém a vrtuli třešňové – postři-
ky Kuprikol 50, Calypso 480 SC a Hori-
zon 250 EW. Pokud si chceme vypěs-
tovat nové sazenice jahod, již v květnu 
si označíme silné a zdravé sazenice na 
nových výhonech, jsem příznivec kou-
pené sadby z odborných množíren.
Okrasná zahrada: s výsadbou před-
pěstovaných letniček začínáme po 
15. 5., vyséváme jednoleté letničky na 
prázdná místa mezi trvalkami nebo na 
místa s cibulovinami, které se uprázd-
ní po odkvětu např. tulipánů. Aksamit-
níky a ostálky vysazujeme až po 20. 5., 
vadí jim i nejslabší mrazík. 
U některých rostlin nás může překva-
pit i taková reakce naší pokožky, která 
vypadá jako popálenina. To způsobují 
rostliny se žláznatými chloupky s ob-
sahem silic nebo buněčnou šťávou. 
Dáme si pozor na sasanky, koniklece, 
pivoňky, dymnivky, třemdavu, srdcov-
ku i některé druhy prvosenek. Při práci 
s těmito rostlinami bychom si měli co 
nevíce chránit tělo a používat rukavice.
K dotazům na brouky lalokonosce - žijí 
nočním životem, přes den se skrýva-
jí ve štěrbinách a různých úkrytech. 
Odchyt je možný pouze v noci: mně 
se tu potvoru chytit nepodařilo. Lo-
ni jsem zvolila biologický prostředek 
(dravá háďátka – hlístice), aplikovala 
ho v květnu – musí být více než 12°C 
země musí být stále vlhká, při suchém 
roce je to beznadějné. Letos použiji 
insekticidy – postřiky (například Mo-
spilan, Decis DFlow, Karate), přípravek 
se rozvede do celé rostliny, oni se na-
žerou a předpokládám, že chcípnou. 
Ještě zkusím i prolití substrátu v okolí. 
Nezapomínejte na bylinky, možné je 
pěstovat i v květináčích, máme je při 
ruce a hlavně nejsou zašpiněné od 
země. 
Pokud máte speciální dotaz, napiš-
te nám na naší internetovou adresu. 
O  našich akcích informujeme ve vý-
věsných skříňkách, na stránkách ÚZ 
webu https://kvetyujezda.ic.cz, který 
jsme rozšířili o aktuální informace, 
např. postřiky, výskyt škůdců apod. 
Za újezdské zahrádkáře.

Blanka Exnerová

Zahrádka v květnu
SPOLKY

Újezdští hasiči na svou hasičár-
nu sice ještě čekají, nové oble-
čení ale již mají. Moderní zása-
hové obleky DEVA Tiger Plus jim 
pořídila MČ Praha 21.  

UMĚLECKÁ 
ZAHRADA

pod Nuselským mostem
je cílem vycházky SPCCH

ve čtvrtek 2. 5. 2019
Sraz v 10 hod. v podchodu metra 

na nám I.P. Pavlova
Umělecká zahrada se chlubí 
mnoha sochařskými skvosty.

Ty jsou připomínkou doby, kdy 
zde existoval jeden z největších 

prvorepublikových ateliérů Prahy.
Zveme všechny zájemce

Lázeňský pobyt 
Luhačovice
5. 10. – 12. 10. 2019

Přihlášky budou vydávány 
v pondělí 3. 6. 2019 ve 13 hod. 

v zasedací místnosti 
v Polyfunkčním domě 

(přízemí, vchod 
ze Staroújezdské ul.)

Informace: 
Ing. Mirka Branžovská, 

tel. 777 711 699
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V sobotu 6. 4. jsme podvacáté uklízeli 
náš les. Po práci jsme slavili s  tradič-
ními buřty a slavnostním dortem! Dě-
kujeme všem milým brigádníkům za 
vyklizení cca 800 kg bince z lesa a dě-
kujeme úklidové četě úřadu za rychlý 
odvoz odpadu ze sběrných míst. Spe-
ciální poděkování patří „koňařkám 
od čističky“, které dopoledne uklíze-
ly s námi a po obědě si daly druhou 
směnu a vyklidily skládku u čističky. 
Více na Ukliďme svět a Česko, č. úklidu 
ID 21796.
Zveřejnili jsme schválené závěreč-
né zprávy dvou grantových projektů 
z  dotace hl.m. Prahy, které jsme do-
končili loni. Vzhledem k tomu, že se 
opět jednalo o projekty na revitalizaci 
a údržbu pozemků ve správě MČ Pra-
ha 21 (cesta s alejí Jižní spojka a niva 
Běchovického potoka), zprávy jsme 
jako vždy předali MČ. Zprávy obsahu-
jí i podrobný popis doporučené další 
péče o revitalizované lokality.
Od r. 2009 do konce loňského roku 
jsme uskutečnili práce na zvelebení 
veřejného prostoru v katastru Újezda 
nad Lesy za 2  979  685  Kč. Žádný 
z  ukončených grantových projektů 
na pozemcích ve správě MČ se nám 

Telegraficky ze spolku Újezdský STROM

PŘIJMEME do KVĚTINÁŘSTVÍ 
na P9 a v Úvalech u Prahy

PRODAVAČKU/ČE - FLORISTKU/TU 
nejlépe na plný úvazek, případně 
i  na brigádu nebo poloviční úvazek, 
přednostně s  dvouletou praxí v oboru 
(není podmínkou). Velmi dobré platové 
podmínky. Nástup možný ihned!
Kontakt: telefon 

http://www.kvetiny-Jasmin.cz

Výlet do Modřan
Čtvrtého dubna se 23 zájemců o poznání další městské čtvrti vypravilo do 
Modřan. Jako vždy nás vedla Mirka, která měla vše hezky připravené. Začali 
jsme u bývalého cukrovaru, ze kterého zbyl jenom komín a pokračovali 
vilovou čtvrtí na Modřanské sídliště, kde je ve vnitrobloku vybudované 
parkové muzeum. Osmnáct výtvarných realizací připomíná stejný počet 

zlomových momentů lokality i jejího blízkého okolí. 
Po jeho prohlídce jsme šli po křížové cestě lemované 
smírčími kříži k modřanskému kostelu Nanebevzetí 
Pany Marie.  Tato křížová cesta je druhá venkovní cesta 
v Praze. Po procházce jsme skončili v domku u Modřanské 
(Arcibiskupské) vinice, založené v roce 1178 Soběslavem 
II. Vinice byla obnovena v roce 1987, poseděli jsme 
u sklenky zdejšího vína. Poté jsme se plní dojmů rozešli.

Růžena Řezáčová

Zprávy z Douglasky
V březnu úspěšně proběhl už čtvrtý skautský ples. Tento 
rok jsme zkusili novou kapelu s názvem Party Leaders. 
Skupina mladých umělců se nám všem líbila a každý si 
jejich písničky užíval naplno na parketu. Letos na plese 
jsme měli novinku v podobě postaveného podsadového 
stanu přímo v sále. Každý mohl přijít a vyzkoušet si roli 
táborníka. Bylo zde veškeré vybavení, které je potřeba 
k tomu, abyste si tábor řádně užili.
V dubnu se byl chlapecký oddíl podívat na víkend ve Vo-
lyni a opět zavítali s benjamínky do pražské ZOO. Skauti 
a skautky se dohodli s dalším pražským střediskem na spo-
lečné hře na téma Hunger Games. Celá hra probíhala 
v oboře Hvězda v Praze.
Dívčí oddíl má v plánu do konce školního roku výlet 
a  jednu výpravu na víkend. Chlapci plánují několik akcí 
s přespáním v přírodě. Poslední koedukovaný oddíl Šídel 
se rozhodl pro výlet na rozhlednu a následné přespání 
v klubovnách. Vzhledem k jarní maturitní zkoušce všech 
vedoucích v oddílu žádnou jinou akci zatím neplánují.
V květnu se dvě družiny z našeho střediska zúčastní 
skautských závodů. Celý víkend proběhne v termínu od 
10. do 12. května v Chvalově v jižních Čechách. Mezi dru-
žinami se závodí formou orientačního běhu s různými 
stanovišti na trase. U dětí se zkouší například manuální 
zručnost, fyzická zdatnost, vzájemná spolupráce anebo 
reakce na krizové situace. 
Podle umístění se rozhodne, jestli družina postoupí do 
krajského kola, kde by se setkala s družinami z celé Pra-
hy. Doufáme, že se to alespoň jedné letos povede.

Ondřej Kňežour

nepodařilo oficiálně předat zpět do 
péče MČ, ačkoli o  standardizovaný 
postup předávání jsme se od r. 2013 
pokoušeli pětkrát, včetně zpracova-
ného návrhu předávacího protokolu 
– z úřadu bez řešení a bez odpově-
di. Pro následující grantové období 
2019/2020 spolek Újezdský STROM 
žádnou žádost hl.m. Praze, ani jinému 
subjektu nepodával.
Dne 15. 3. se předseda a místopřed-
sedkyně Újezdského STROMu sešli 
na další informační schůzce se zá-
stupci MČ Praha 21, tentokrát s mís-
tostarostkou Ing.  Kopeckou (ODS) 
a vedoucí odboru životního prostředí 
a  dopravy JUDr.  Kozákovou. Na zá-
kladě sdělení zástupkyní MČ, že ne-
mají žádné informace o grantovém 
projektu „Revitalizace prameniště 
Běchovického potoka“, realizovaném 

2015-2017 a projednávaném v Komisi 
životního prostředí Rady MČ Praha 21 
od r. 2011, jsme podklady již poněkoli-
káté odeslali datovou schránkou. Kam 
se poděly všechny předchozí zásilky, 
jejichž přijetí úřad potvrdil dodejkou, 
zůstává záhadou…

Zita Kazdová,
Újezdský STROM

INZERCE



Život v Újezdě má zejména pro ro-
diny s malými dětmi svá úskalí, ale 
také řadu pozitiv. Mezi ně patří po-
měrně bohatý spolkový život. A ne-
přehlédnutelné místo v něm má 
Rarášek z Újezda, který letos slaví již 
11 let na újezdské scéně. 
Rarášek v roce 2008 vznikl z inicia-
tivy dvou „kočárkových kamarádek“ 
– Ivy Taške a Nataši Herákové. „Začí-
naly jsme s cvičením rodičů s dětmi, 
naše lekce byly hojně navštěvované. 
Postupně jsme natáhly mnoho mla-
dých rodin, spolek se rozrůstal a my 
začaly cvičit i v Jirnech, Běchovicích 
nebo Horních Počernicích,“ vypráví 
Iva Taške, sama aktivní sportovky-
ně, která se věnovala lyžování a do-
dnes jí žádný sport není cizí. V roce 
2011 se Rarášek z Újezda, který je 
odborem České asociace Sport pro 
všechny, přeorientoval ze cvičení na 
pořádání velkých setkání pro rodiče 
s dětmi. 
Počet akcí se postupně ustálil na 
třech. Na začátku postní doby se ko-
ná újezdský karneval, kvůli velkému 
zájmu hned nadvakrát – dopoledne 
i odpoledne. Již pojedenácté letos 
v červnu proběhne lesní putování 
Cesta za pokladem skřítků, na kte-
rou pravidelně dorazí až čtyři stov-
ky dětí. „Vlajkovou lodí“ Raráška 
a vrcholem sezóny je pak podzimní 
večerní dušičková bojovka pořá-
daná pod názvem Strašiles – letos 
je naplánována na 2. listopadu. Na 
tu je nutné se registrovat – a zájem 
bývá větší, než je 450 míst na sezna-
mu přihlášených. „Snažíme se akce 
dělat každý rok vždy trochu jinak, 
nechceme ustrnout, měníme masky 
i jednotlivá stanoviště. A těší nás, že 

nám píší třeba dospělí, jak se bavili 
skoro víc než jejich děti,“ pochvaluje 
si paní Taške. Dodejme, že dospě-
lí i děti se nejen baví, ale také bojí. 
Některé masky jsou dokonce tak 
děsuplné, že pro mírnější povahy 
existuje i varianta Strašilesa bez ha-
lloweeenských rekvizit.  
Jak sama paní Taške zdůrazňuje, 
podobné akce velkého formátu by 
nebylo možné zorganizovat bez 
ochoty desítek dobrovolníků a také 
spolupráce ostatních spolků. Rará-
šek z Újezda pravidelně spolupra-
cuje třeba se Sosákem, sportovním 
zápolením Tři pro zdraví (součástí 
je Újezdský duatlon, který se jel 
a běžel minulý měsíc), s Maminami 
z újezdské roviny, Školním spor-
tovním klubem – oddílem atletiky, 
Pohádkovými Klánovicemi nebo 
s volejbalovým oddílem SK Joky. Na 
oplátku přiloží ruku k dílu také na ji-
ných akcích – pravidelně organizuje 
jednu z občerstvovacích stanic na 
Klánovickém půlmaratonu a zajišťu-
je také dětské registrace na akcích 
pod hlavičkou Tři pro zdraví. 
Spoluzakladatelku Raráška z Újezda 
těší, že spolek pomalu prochází pro-
měnou. Do organizace se kromě 
„zakladatelské generace“ čím dál 
zapojují také děti, které za léta od-
rostly do teenagerského věku. „Tě-
žištěm naší práce zůstávají akce pro 
děti. Je za tím spousty dobrovolnic-
ké práce, ale právě kvůli těm spoko-
jeným dětem a rodičům nás to stále 
baví,“ zakončuje své vyprávění paní 
Iva Taške. 

Blahoslav Hruška

Foto Věra Pouzarová 
a Kamil Herák
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Rarášek z Újezda
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Pozvánka na zájezd 
Klub aktivních seniorů pořádá 1. června zájezd 
do Jaroměřic nad Rokytnou - návštěva zámku a parku 
a do Třebíče - bazilika sv. Prokopa, Muzeum vltavínů, 
procházka židovským městem a návštěva synagogy.
Odjezd v 6:15 hod z Blatova a od parkoviště Lidl. 
Cena 400 Kč

Výbor KAS

Senioři na výletech
Loňská vycházka po Karlově náměstí se vydařila, a tak jsme 
se opět obrátili na pana Šlechtu ze Život 90. Sraz byl 16. břez-
na v 9 hodin před kostelem sv. Ludmily a i když byla zima 
a občas zapršelo, sešlo se nás 26. Nejdříve jsme byli panem 
Šlechtou seznámeni s historií kostela a významem Myslbe-
kových soch v průčelí. Naše další zastávka byla v Masarykově 
ulici před domem Osvěta. Žila v něm rodina T.G. Masaryka 
a narodil se tady Jan Masaryk. Pokračovali jsme k vile ve kte-
ré bydlel Jindřich Plachta a připomněli si jeho filmové posta-
vy. A pak jsme už došli do Gröbovky. Své jméno má podle 
vily, kterou si ke konci 19. stol. postavil v novorenesančním 
slohu na umělé vyvýšenině pražský průmyslník M. Gröbe. 
Vila sloužila za okupace Hitlerově mládeži, po osvobození to 
byl Dům pionýrů a v současné době je v pronájmu americké 
firmy. Prošli jsme celý areál, kolem jezírka se sochou Neptu-
na k horní vile a u Gröbovy vily jsme si odpočinuli a potěšili 
se pohledem na Prahu a podél vinohradu sešli k dolní vile. 
Obě vily – horní i dolní sloužily jezuitům k letním pobytům. 
A to byl konec naší vycházky, která se nám všem moc líbila. 
Proto zase někdy na shledanou při objevování krás a zajíma-
vostí našeho hlavního města.
Další výlet KAS byl podle kalendáře jarní, ale byla pořád-
ná zima. Takže zimní bundy, svetry, teplé boty a čepice. 
Takto vybaveni jsme jeli nejdříve na zámek Zákupy, který 
se do světových dějin se zapsal svatbou následníka trůnu 
Františka Ferdinanda d‘ Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. 
Z dřívějších majitelů připomeňme ještě Orlíka, vévodu 
Zákupského. Byl to syn Napoleona Bonaparte. Na zámku 
nikdy nebyl. A jen pro zajímavost – Josef Navrátil vyzdobil 
také zámek v Jirnech, dnes soukromý majetek a nepřístup-
ný – škoda.
Jen osm kilometrů dělí Zákupy od České Lípy, kde jsme na-
vštívili „vodní svět v samém centru města“, jak praví propa-
gační letáček. Prohlídka byla komentovaná a my viděli (ně-
kteří poprvé v životě) mnoho druhů ryb a vodních živočichů 
z celého světa. Bylo to úžasné, pro pana průvodce je akvá-
rium součástí života a tu mořskou havěť opečovává jako 
domácí mazlíčky. Po výborném obědě jsme odjeli do Doks 
– městečka spojeného s K. H. Máchou, jehož památník 
jsme si prohlédli. Pak nás čekala Houska – hrad, mající už 
po staletí pochybnou pověst. Proč stojí právě tady? Je na 
skále, místo nemá žádný strategický význam, nikdy nestře-
žil žádnou obchodní cestu a ani nebyl součástí obranné li-
nie státu a není tu zdroj pitné vody. A tak mu byl přisouzen 
jiný význam – chránit lidi před démony. Ti prý vystupovali 
z hluboké praskliny ve skále, která vede do pekla. Zvěsti 
o hrůzách na Housce se dostali až k císaři Ferdinandu III. 
Ten nechal puklinu zasypat a nad ní postavit kapli. Důležité 
je, že hrad, který byl ještě v minulém století na spadnutí, se 
podařilo zachránit a je zpřístupněn veřejnosti. Paranormál-
ní jevy se prý vyskytují v nočních hodinách stále. Co napsat 
na závěr? Nezmrzli jsme, nezmokli jsme a výlet se nám moc 
líbil. Díky jeho organizátorce paní Vlastě Novotné.

Irena Krajzingrová
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NABÍZÍM K PRONÁJMU 
samostatný domek, celkem cca 80 m², 
který je v současnosti využíván jako 
byt 2kk a skladový prostor / velká 
garáž. Možno pronajmout i odděleně. 
Celý prostor projde rekonstrukcí, 
do které může budoucí nájemník 
zasáhnout. 
Pro bližší info volejte: 775 377 054.

Milí sousedé, v prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem 
účastníkům i všem organizátorům dobrovolnické úklidové 
akce Ukliďme Česko – Úkliďme Újezd za to, že přiložili ruku 
k dílu a pomohli vyčistit Újezd od odpadků. K našemu spol-
ku, který uklízel na sídlišti Rohožník a v okolí MŠ Sedmik-
rásky, se připojilo celkem třiatřicet dobrovolníků, což nás 
velmi potěšilo! Děkujeme. Nyní je třeba se dívat dopředu. V 
květnu nás čekají další dvě akce. 
V sobotu 4. května Vás zveme na naši 1. komentovanou 
vycházku po Škvorecké oboře. Sraz zájemců je ve 14. hodin 
na zastávce MHD Sídliště Rohožník. Top akcí jara by pak 
měl být druhý ročník tzv. sousedského dne na „Psím plác-
ku“ (roh ulic Sudějovická a Hulická), který pořádáme v so-
botu 25. května při příležitosti Evropského dne sousedů a 
je zaregistrován v mapě sousedských akcí. Letos je spojen 
s vyhlášením vítězné fotografie z březnového masopustu. 
Přijďte se seznámit se svými sousedy, přineste dle svých 

možností něco dobrého k jídlu a pití, třeba skvělou bábov-
ku, jablečný koláč, domácí limonádu, protože prý „soused-
ská láska prochází žaludkem“. Těšíme se na vás! Sledujte 
náš web: www.ujezdkom.cz a facebook: www.facebook.
com/ujezd.kom/

Hana Mertová,

Květnové akce spolku ÚJEZD.KOM

INZERCE

Brigáda v lese
 Chcete chodit v lese po schůdných cestách? 

Přijďte v sobotu 18. května na brigádu na úpravu cest v lese. 
Sraz v 8: 30 hod. na rohu Svojšická x Hodkovská.

Pokud máte, vezměte s sebou krumpáč, železné hrábě, 
lopatu nebo kolečko, případně rukavice. Ostatní půjčíme. 

Pořádá Spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život.
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Volejbalový oddíl SK JOKY odehrá-
ním posledního soutěžního turna-
je ukončil závodní sezonu 2018-19. 
V  soutěžích pořádaných Pražským 
volejbalovým svazem měl újezdský 
volejbalový oddíl jedno družstvo 
v  kategorii mladších žákyň a tři 
družstva v kategorii mini. Omlazené 
a nově sestavené družstvo mlad-
ších žákyň bylo do soutěže posíleno 
o  hostující děvčata ze Sokola Vršo-
vice. Hlavním úkolem družstva bylo 
sehrát se a získat zkušenosti. Ko-

nečné umístění na 18. místě odpo-
vídalo současným možnostem to-
hoto družstva. Naši mladší žáci zase 
na oplátku odehráli tuto sezonu za 
Sokol Vršovice. 
V kategorii mini (hrají 3 hráčky, 
10-12 let) byla letos přihlášena tři 
družstva (vloni 2 družstva), kte-
rá se umístila na konečném 5., 36. 
a  46.  místě. (vloni 16. a 43. místo). 
Páté místo družstva „A“ bylo pro 
nás trochu zklamáním, neboť na za-
čátku soutěže se družstvo dlouho 

drželo na medailových místech.    
Přípravka oddílu se dále zúčastnila 
krajských kol v tzv. barevném vo-
lejbalu. Jedná se o zjednodušenou 
formu volejbalu pro nejmladší hrá-
če. Přímý postup do celostátního 
finále si zajistila 2 družstva ve žluté 
kategorii (hrají 2 hráči 7-8 let) z 8. 
a 9. místa a jedno družstvo v oran-
žové kategorii (hrají 2 hráči 8-9 let) 
ze 7. místa.
Další závodní sezona 2019/2020 
začíná v září po absolvování srpno-
vého soustředění v Josefově Dole. 
Do soutěží následující sezony oddíl 
plánuje přihlásit kromě družstev 
mini dívek i po jednom družstvu 
mladších a starších žákyň. Do prázd-
nin pokračují tréninky přípravky 
ve středu od 16 a v pátek od 15 hod. 
v hale v Běchovicích. Hráčky hra-
jící soutěž mladších žákyň trénují 
ve středu od 19 a v pátek od 18 hod. 
v tělocvičně újezdské školy
V neděli 2. června od 14 hod. na 
multifunkčním hřišti v Čentické ulici 
oddíl pořádá již tradiční „Dětský den 
s volejbalem“, na který zve všechny 
zájemce o tento sport. Kromě ukáz-
ky tréninku přípravky, proběhnou 
i soutěže dětí o ceny.  Dále v rámci 
akce proběhne i nábor nových čle-
nů do přípravky a do soutěžních 
družstev žactva na doplnění. 
Za SK JOKY oddíl volejbalu

Petr Plzenský

SPORT

Volejbalové mládí ukončilo sezonu

INZERCE
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Rovných 809 minut. Tak dlouho trvala dlouhá série 
neprůstřelnosti brankáře fotbalového „áčka“ FK Újezd 
nad Lesy Jaromíra Blažka v soutěži 1. A třídy. Bývalý čes-
ký reprezentační brankář (2000-2008) si tak v barvách 
Újezda připsal na své konto osobní rekord. 
Zvrat v sérii zápasů, kdy Blažek neviděl míč ve své bran-
ce, přineslo až 21. kolo letošní série 1. A třídy, které se 
hrálo 14. dubna. Ve 13. minutě zápasu proti TJ Kyje skó-
roval Tomáš Menšík, který tak Blažkovu neprůstřelnost 
překonal. FK Újezd ale zápas nakonec vyhrál 6:3 a s 55 
body se vyhoupl na čelo tabulky.
Klíčový zápas sehrají naši fotbalisté 19. května na 
svém domácím hřišti proti Kolovratům, které jsou 
v tabulce 1. A třídy hned za Újezdem. Přijďte fandit, 
výkop je v  17  hodin. Sezóna 2018/2019 končí v polo-
vině června a  tým, který vyhraje 1. A ligu, postupuje 
do Pražské teplárenské ligy, nejvyšší pražské fotba-
lové soutěže. A jak to vidí sám „Bláža“? „Přebor, kam 

se snažíme s Újezdem vrátit, je určitě můj strop. To je 
maximum, takže nikam výš už nepůjdu,“ řekl Jaromír 
Blažek pro web fotbalpraha.cz.

Blahoslav Hruška

Neprůstřelný Blažek

Ani chladné počasí neodradilo několik desítek sportovců, 
kteří si přišli zazávodit na tradiční „zahajovák“ sezóny, jímž 
je Újezdský duatlon. Kombinace běhu a jízdy na kole se 
v Újezdě konala 14. dubna a dík za vydařený závod patří 
nejen všem účastníkům duatlonu, ale i těm, kteří se sta-
rali o trasu, depa, občerstvovací stanici a vůbec veškeré 
zázemí. Duatlon proběhl za finanční podpory hl.m. Prahy 
i městské části Praha 21, generálním partnerem závodu 
byla společnost újezd.net. Výsledky i další informace o se-
sterských akcích duatlonu, klánovickém Miniadventure 
a MTB Úvaly, najdete na webu www.triprozdravi.cz.

Duatlon odstartoval sezónu

Přátelé cyklisté - jako loni i předloni bychom rádi vyrazili 
na osvědčenou a vydařenou trasu Újezd nad Lesy – Trója. 
Start opět u busty T. G. Masaryka před školou 18. května 
v 10 hod. Najeli bychom celkem cca 30 km – překvapivě té-
měř po rovince, většinu cesty po pohodlných cyklostezkách 
(i po té Bémově v Hloubětíně – pan exstarosta budiž za ni po-
chválen), projedeme „Praze pod sukní“ až za kanál, i kousek 
za pražskou ZOO. Zastávka na odpočinek a oběd v jednom 
tamějším oblíbeném cykloobčerstvení přijde vhod. A pokud 
by někdo měl na víc, tak loni jsme se vraceli přes Klecany (řád-
ný krpál) a najeli tak si o 20 km víc. Všechno záleží na chuti, 
na počasí, na dohodě. Každopádně se na vás těšíme.

Petr Mach

Cyklovýlet do Tróji



Datum: sobota 11. 5. 
Místo: lesní cesty, Pilovská 303, 190 16 Praha 21 

– Újezd nad Lesy
Přihlášky: on line do čtvrtka 9. 5. 2019 do 24:00 

hodin na http://results.bezeckenadeje.
cz/events/beh-o-pohar-starosty-aneb-
beh-za-ujezdskou-sovou-14-roc/ nebo 
na místě startu od 8:00 hod., nejpozději 
30 min. před startem příslušné kategorie.

 Doporučujeme všem přihlášky přes 
internet. 

 Běh pro radost, který je určen všem 
bez rozdílu věku, se přihlašuje pouze 
na místě.

Startovné: 40 Kč předžactvo a žactvo, 80 Kč dorost 
a dospělí

Podmínky       závodníci startují na vlastní nebezpečí, 
startu:           přihláškou k závodu potvrzují svoji 
           zdravotní způsobilost.
 Je dovolen start závodníka pouze 

v  jedné kategorii! Běží se po lesních 
cestách, tretry povoleny. 

Ceny: běžci na 1. až 3. místě v kategorii obdrží 
poháry, medaile a ceny od sponzorů. 
Běh pro radost je nesoutěžní. Každý 
závodník, který dokončí závod, obdrží 
dárek.

KATEGORIE:
přípravka I dívky 2012, 2013 300 m 9:00
přípravka I chlapci 2012, 2013 300 m 9:10
přípravka II dívky 2010, 2011 800 m 9:20
přípravka II chlapci 2010, 2011 800 m 9:30
přípravka III dívky 2008, 2009 800 m 9:40
přípravka III chlapci 2008, 2009 800 m 9:50
berušky do 3 let 2016 a mladší 50 m 10:00
broučci do 3 let 2016 a mladší 50 m 10:10
berušky 4 - 5 let 2014, 2015 100 m 10:20
broučci 4 - 5 let 2014, 2015 100 m 10:30
vyhlášení I. bloku   10:40
Běh pro radost - nesoutěžní 18 - 100 let 800m 11:00
mladší žákyně 2006, 2007 800 m 11:10
mladší žáci 2006, 2007 800 m 11:20
starší žákyně 2004, 2005 1600 m 11:30
starší žáci 2004, 2005 1600 m 11:30
vyhlášení II. bloku   11:45
dorostenci 2002, 2003 3300 m 12:00
dorostenky 2002, 2003 3300 m 12:00
ženy A  do 34 let 1985 – 2001 3300 m 12:00
ženy B  35 - 44 let 1975 - 1984 3300 m 12:00
ženy C  45 let a více 1974 a starší 3300 m 12:00
muži A do 39 let včetně 1980 - 2001 5500 m 12:30
muži B 40-49 let 1969 - 1979 5500 m 12:30
muži C 50-59 let 1959- 1968 5500 m 12:30
Muži D  60 let a více 1958 a starší 5500 m 12:30

vyhlášení III. bloku po doběhnutí hlavního 
závodu

Újezdská sova je za dveřmi

Dovolujeme si pozvat všechny aktivní i rekreační 
běžce na náš tradiční Běh o pohár starosty aneb Běh 
za Újezdskou sovou, který se letos koná v  sobotu 
11.  5. a je jako každý rok zařazený do  Poháru 
pražských běžeckých nadějí. Přijďte strávit příjemný 
den v Klánovickém lese!
Na všechny se moc těší

Michal Augusta, 
ŠSK Újezd nad Lesy

Soutěž o nejlepší kop
S novým rokem 2019 přišla také soutěž pro závodní sku-
pinu v sestavách - Poomsae A-tým. Závodníci dostávají 
v  průběhu roku úkoly, které se týkají nejen Taekwonda, 
ale i všedního života. Jeden z úkolů obsahoval vyfocení 
fotografie sebe samého při kopání nejdůležitějšího kopu 
v sestavách. A to yop chagi. Úkol byl časově omezen. Pro-
bíhal v době jarních prázdnin, a tak se kromě správné 
techniky a výšky kopů, hodnotila hlavně originalita fotek. 
Výsledek byl nad naše očekávání a my jsme se rozhodli, 
že by byla škoda, kdybychom se s vámi čtenáři o tento vý-
sledek nepodělili. Přicházíme tedy s koláží těch nejlepších 
fotek naší soutěže. 

Martin Horák, Kangsim Dojang 

Občerstvení: závodníci po doběhu obdrží zdarma. Pro všechny 
možnost občerstvení zakoupit.

Info:  Michal Augusta, 
 e-mail: maugusta@centrum.cz, 
 telefon: 602 299 011
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KLÁNOVICE

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Dva závody v lese
V neděli 12. května nebude v Klánovickém lese o dob-
rodružství nouze. Zážitkový závod dvojic zvaný Kláno-
vický MiniAdventure, při němž se plní nejrůznější 
úkoly, nabízí skvělou zábavu i sportovní výkon. Závodí 
dospělé dvojice i kategorie rodičů s dětmi.
Dvojice závodníků se pohybuje po trase na kole a jejím 
úkolem je plnit různé úkoly, které jsou každý ročník jiné. 
V minulosti to byla například jízda na paddleboardech, 
lukostřelba, slalom ve vypuštěném bazénu, jízda na ka-
noi nebo překonání BMX trasy se skoro čtyřicetikilovým 
pytlem písku na zádech. Jistá je pouze úvodní disciplína – 
řezání polena. Účastníci si sami určují svoji trasu a pořadí 
plnění úkolů. Do cíle je třeba se dostat v časovém limitu 
tří hodin.
Závodí se v kategoriích muži, ženy, smíšené týmy ane-
bo dítě s rodičem. Dětská kategorie plní úkoly v blízkém 
okolí startu a její časový limit je hodina a půl.
Klánovický MiniAdventure se letos koná již po páté  a je 
součástí Újezd.net „Seriálu Tří závodů pro zdraví“. Dal-
ší dva závody, které doplňují tuto trojici, jsou Újezdský 
duatlon, který se konal 14. dubna, a MTB + Trail Run 
Úvaly v sobotu 16. června 2019. Více informací o MiniAd-
venture či celém seriálu závodů na www.triprozdravi.cz.
Charitativní Běh naděje se koná v  neděli 9. června. 
Zápisy začínají od 8: 30 hodin ve dvoře ZŠ Klánovice, 
samotné běhy od 10 hodin. Tratě dlouhé 1 km – 4 km 

jsou vhodné pro běžce, chodce, rodiče s kočárky či cyk-
listy (trasa 10 km). Čeká na vás běh či procházka Klá-
novickým lesem, občerstvení, doprovodný program, 
hudební doprovod, nebude chybět také oblíbený knižní 
bazar pořádaný klánovickou knihovnou. 
Novinkou bude i ukázka aktivit a techniky dobrovolných 
hasičů z místní organizace SDH.
Výtěžek z běhu bude předán na výzkum a léčbu 
rakoviny. Celostátní výtěžek 500 000 Kč byl loni předán 
dětské hematologii a onkologii Motol. Na našem běhu 
bylo vybráno téměř 24 000 Kč, což je jeden z nejvyšších 
příspěvků.

Barbora Kalvach,
Jolana Fuchsová

http://www.triprozdravi.cz/


VÝSTAVA MĚSÍCE 
IRENA PROCHÁZKOVÁ - V HLAVĚ 
Život přináší spoustu zážitků a vje-
mů, které člověku utkví v hlavě 
a transformují ho, ale každý je dává 
najevo jinou formou. Malířka Irena 
Procházková zvolila cestu osobního 
vyjádření pomocí štětců olejovými 
barvami na plátno. Výstava je pro-
dejní a potrvá do konce května.

FILMOVÝ KLUB
6. 5. pondělí, 20:00 
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
Drama o osvobozující síle umění 
a  lidské tvořivosti. Příběh jeho hr-
dinů je inspirován skutečnými udá-
lostmi i osobami (Gerhard Richter) 
a překlenuje tři éry německé histo-
rie. Německo, Itálie / 2018 / drama, 
thriller, historický / 188 min / s titulky

BIO SENIOR
9. 5. čtvrtek, 14:00
TOMAN
Příběh rozporuplné osoby Zdeň-
ka Tomana, šéfa naší zahraniční 
rozvědky, který významně ovlivnil 
vývoj v poválečném Českosloven-
sku, bezskrupulózního obchodníka 
s obrovskou mocí a zásadním úko-
lem. Sehnat peníze, které komunis-
tům vyhrají volby. Česko, Slovensko / 
2018 / drama / 145 min. Zvýhodně-
né vstupné pro seniory 60 Kč

BLUES JAM SESSION
9. 5. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci!
Blues Jam Session je akce pro všech-
ny, kteří mají chuť si zahrát se spříz-
něnými dušemi bluesové standardy.

KINO
13. 5. pondělí, 20:00 
ZELENÁ KNIHA

PROGRAM květen 2019
Film podle skutečného příběhu 
o černošském pianistovi a jeho bílém 
bodyguardovi z 60. let. Cena Oscar 
za nejlepší film. USA / 2019 / drama, 
komedie, road movie / 130 min / s ti-
tulky

PUBQUIZ NEBOLI 
HOSPODSKÝ KVÍZ 
14. 5. úterý, 19:30
Každé druhé úterý v měsíci!!! 
PubQuiz neboli hospodský kvíz je 
vědomostní týmová hra oblíbená 
po celém světě. O co jde? Vědět ví-
ce než soupeř a dokázat, že si stále 
něco pamatujete ze školních lavic! 
Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradič-
ní hru na party!

KINO
15. 5. středa, 20:00
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Pokračování úspěšné komedie. 
Francie / 2019 / komedie / 98 min / 
s titulky

AKCE
17. 5. v 18:00 
SVÁTEK SOUSEDŮ
Již tradiční sousedské setkání, při 
kterém Vám bude k tanci i posle-
chu hrát živá hudba. Budete si moci 
zahrát pétanque či vyzkoušet nové 
deskové hry. Vašim dětem pustíme 
na ukrácení chvilky i hezký filmový 
příběh.

KINO PRO DĚTI NA SVÁTEK SOUSEDŮ
7. 5. pátek, 19:30 
MIA A BÍLÝ LEV
Lev jako domácí mazlíček a kama-
rád na celý život? Proč ne. Velké 
přátelství Mii a jejího bílého lva 
musí ale čelit velkým překážkám. 
Francie, Německo, JAR / 2018 / rodin-
ný, dobrodružný / 98 min.

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, 

tel.: 245 019 061,
 e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KINO KAVÁRNA 
je otevřena  

Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00, 
So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00

KINO
20. 5. pondělí 20:00 
MONETOVY LEKNÍNY - MAGIE VO-
DY A SVĚTLA
Fascinující putování po mistrov-
ských dílech Clauda Moneta. Itálie / 
2018 / dokumentární / 90 min / s ti-
tulky

KINO
22. 5. středa, 19:00
PROBLÉMY PRVNÍHO SVĚTA
Povídkový film o starostech živo-
ta v bohaté, průmyslově rozvinuté 
společnosti, nad kterými by obyva-
telé třetího světa jen obraceli oči 
v sloup. Česko, Izrael / 2019 / kome-
die, povídkový / 68 min

KINO 
29. 5. středa, 16:00
BOLEST A SLÁVA
Film Pedra Almódovara s A. Ban-
derase a P. Cruz. Španělsko / 2019 
/ drama / 108 min / s českými titulky

AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.

AKCE
oKOLO KLÁNOVIC
amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.

KULTURA
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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.
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