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Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, 
populární zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé 

 učíme se hrát pro vlastní potěšení 
 koncertujeme 3x ročně 
 hrajeme písničky, které si vybíráte 

 žádné stupnice, žádné etudy 
 první 2 hodiny výuky nezávazné 
 můžeme docházet k Vám domů 

HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, DĚLÁNÍ, TŘI ČUNÍCI, 
STATISTIKA, CESTA, NAJEDNOU, ZÁCHRANNÝ BOD, IMPOSSIBLE, 
DEMONS, NA OSTŘÍ NOŽE, MY HEART WILL GO ON 

UČEBNA: Studio Yoon, Bělečská 36, Klánovice 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME PŘIHLÁSIT SE V KVĚTNU 
e-mail: info@pavelhokr.cz;   telefon: 608 745 262  

www.pavelhokr.cz 
 

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

občanské právo  I  obchodní právo I  rodinné 
právo  I  trestní právo  I pracovní právo  I  

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální 

servis, vč. zajištění notářských a znaleckých služeb. 

kancelář: Bartolomějská 304/1, Praha 1. Tel: 272 049 111 
www.advokatkopecky.cz  

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 
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EDITORIAL

Letošní duben nám připravil mnoho 
veselí. Od Velikonoc až po rej čaro-
dějnic. Myslím, že jsem nebyla sama, 
kdo jsme čekali jaro a  zatím přišel 
mráz. 
 Rozesmáli mě naši školáci, kteří mi 
položili otázku: K  čemu je dobrý letní 
čas? Abychom mohli o hodinu déle sáň-
kovat. No, jako vtip dobré, ale zimy už 
bylo dost.
 Dost je i neustálých sporů a schvál-
ností v  naší městské části. Proč nás, 
občany Újezdu nad Lesy, informují 
někteří zastupitelé neustále kritickými 
zprávami plnými polopravd a negace? 
 Nebojím se kritiky. Před problémy 
jsem nikdy nestrkala hlavu do písku, 
nemám to v povaze. Kritika je zdravá, 
avšak musí být oprávněná. 
 Napsat kritický článek o  tom, jak 
starostka zametla bez poděkování 
s velitelem hasičů a potom na veřej-
ném jednání zastupitelstva jednou 
odpovědí na dotaz vyvrátit obsah 
svého článku! Tak proč tedy píšete 
Sloupek zastupitele úplně opačného 
obsahu?!
 O  zavedení docházkového sys-
tému na úřadě mluvíme několik let 
s  lidmi, kteří, když ho zavedeme, se 

o něm vyjadřují jako o „ šmírovacím 
systému“?!
 Je tohle konstruktivní kritika?
 Víte, co by nám Újezďákům zpří-
jemnilo v Újezdě nejvíc život? Kdyby-
chom k  věcem dokázali přistupovat 
bez sledování vlastního prospěchu 
a s trochou nadhledu.
 Jsou zastupitelé, o kterých vím, že 
od nich nemohu nikdy očekávat nic 
dobrého, protože k  dosažení svého 
cíle neváhají použít jakýchkoliv pro-
středků. Nad počínáním některých 
zastupitelů zůstávám stále zklamaná.
 Kdo mě v  Újezdě ještě nikdy ne-
zklamal, jsou naše děti. Jsou skvělé!
 Pro školní charitativní jarmark 
připravují už několikátým rokem vý-
robky s  velikonoční tematikou. My, 
rodiče, za krásné zboží rádi zaplatí-
me, ušetříme si shánění velikonoční 
dekorace a  ještě tak přispějeme na 
bohulibou věc – charitativní sbírku 
pro Kapku naděje. Více informací při-
nášíme na str. 22.
 Výstava Voda živá, která potrvá do 
13. května je také z velké části úžas-
ným dílem našich dětí.
 Školní kalendáře, kterými jsme 
vyzdobili chodbu úřadu a  které 

obdivuje každý, kdo za mnou do 
kanceláře přichází, jsou rovněž práce 
našich dětí.
 V Újezdě zkrátka o šikovné děti ne-
máme nouzi a nově narozené s ote-
vřenou náručí slavnostně vítáme. 
 Ve věci odkupu pozemků od spo-
lečnosti Ideal Lux jsme se se zástupci 
Ideal Luxu sešli ještě na konci března. 
Byl přizván i zástupce opozice, který 
se nakonec z  jednání omluvil. Náš 
zájem o  odkup budovy nadále trvá. 
Nyní čekáme na vypracování druhé-
ho znaleckého posudku, od kterého 
se budou odvíjet další kroky. 
 Před námi je květen, měsíc lásky. 
Úřad, újezdské spolky, škola a  škol-
ky  a mnozí další pro nás připravili 
spoustu akcí, o kterých informujeme 
uvnitř čísla. Pročtěte si jej pečlivě, ať 
vám nic neunikne a pokud vás žádná 
z akcí nezaujme, udělejte si výlet na 
Petřín. 
 To je v květnu, mys-
lím, sázka na jistotu.

Přeji vám láskyplný 
máj, milí Újezďáci. 

Vaše starostka 
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Nové zastávky na Blatově
Obyvatelům Újezda, kteří využívají ná-
kupní centrum na Blatově a  přilehlou 
obytnou čtvrť, dlouhodobě chybí auto-
busová zastávka, která by celou oblast 
obsluhovala. Požadavkem na vybudo-
vání nových zastávek se Úřad MČ Pra-
ha 21 zabývá od roku 2012, nejprve 
ale bylo nutné počkat, až se dobuduje 
kanalizace podél Starokolínské ulice. 
Poté si újezdská radnice nechala  vy-
hotovit technickou dokumentaci zastá-
vek, kterou zpracoval Ateliér DUK. Pří-
pravou zastávek MHD se nyní zabývá 
odbor majetku a investic. A jak budou 
zastávky vypadat?

Zastávka BUS MHD Plhovská sever 
bude v blízkosti křižovatky Starokolín-
ská x Plhovská. Zastávka na znamení 
je situovaná ve směru jízdy za křižo-
vatkou. Bude vybudována zastávka 
včetně opěrných zdí, schodů, rampy, 
přisvětleného přechodu pro chodce, 
odvodnění a osvětlení. Stávající vozov-
ka se rozšíří. Délka zastávky je 32 m, 
šířka autobusového pruhu 3,5 m, šířka 
nástupiště 2,10 m. Před křižovatkou 
s  Plhovskou je navržen přechod pro 
pěší, který bude z obou stran pomocí 
ramp bazbariérový.
 Při návrhu zastávky bylo nutné 
zohlednit výškový rozdíl mezi silnicí 
a úrovní pozemku sousedního bytové-
ho domu. Navržené řešení minimalizu-
je zásahy do jeho oplocení. Podél plotu 
je ponechán chodníček šířky cca 1,5 m 
a  samotná zastávka je vynesena po-
mocí zčásti gabionové a zčásti betono-
vé opěrné zdi. Řešení umožňuje nejen 
ponechání oplocení bytového domu, 
ale zároveň nenutí chodce k  překo-
nání výškového rozdílu pokud chtějí 
územím pouze procházet. Přístup na 
zastávku je umožněn ze západního 
směru po schodišti, z opačného směru 
bezbariérově pomocí soustavy ramp. 

Z  protilehlé strany ulice se lze dostat 
po novém přechodu. Plochy budou 
ozeleněny, vysázeny budou stromy. 
Zastávka dostane přístřešek se zadní 
prosklenou stěnou a lavičkou.
 
Zastávka BUS MHD Plhovská jih – je 
situována v blízkosti křižovatky ulic Sta-
rokolínská x Plhovská – ve směru jízdy 
před křižovatkou. Dojde k rozšíření stá-

vající vozovky. Šířka pruhů bude stejná 
jako na severní straně, šířka nástupiště 
je 2,25 m. Zastávka navazuje na okol-
ní terén. Pro nástupiště je z větší části 
využit stávající chodník. I zde se počítá 
s  jednoduchým přístřeškem se zadní 
prosklenou stěnou a lavičkou. 

Vladimíra Kozáková,
odbor životního prostředí a dopravy

Nová autobusová zastávka Plhovská vznikne směrem z centra naproti Café Útes. 
Směrem do centra bude umístěna naproti bytovému domu.

Součástí oslav 9. května, na nichž 
si připomeneme osvobození naší 
vlasti, bude i pietní akt na újezd-
ském hřbitově. V 16. 45 zde polo-
žíme věnce ke hrobům padlých, 
kteří neváhali v zájmu svobody 

a vlasti položit své životy, a vzdá-
me čest jejich památce. Všichni, 
kdo se chcete zúčastnit tohoto 

pietního aktu, jste srdečně zváni.

Pietní akt 9. května
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Kalendárium na květen

6. 5.       Škola Rocku, 3. soutěžní 
předkolo, Polyfunkční 
dům, od 16 hod.

9. 5.       Pietní akt, k 72. výročí 
konce 2. sv. války, viz str. 2

13. 5.     Vycházka na „Bleší trh“, 
pořádá KAS, viz str. 26

13. 5.     Běh za újezdskou sovou 
aneb Běh o pohár starosty, 
viz str. 27, od 9 hod.

13. 5.     Ping-pong Oujezd Open 
Turnaj, Polyfunkční dům, 
od 10 hod.

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

18. 5.     Vycházka do Průhonic, 
pořádá SPCCH, viz str. 26

18. 5.     Újezd očima dětí, vernisáž 
výstavy, Újezdské muzeum, 
od 17 hod.

20. 5.     Zájezd do Bechyně a okolí, 
pořádá KAS, odjezd v 7 
hod. od parkoviště Lidl 
a Blatova

24. 5.     Filmový klub, Král tančí 
(IT/FR 2000), divadelní sál 
Masarykovy ZŠ, od 19 hod.

25. 5.     Trpasličí pohádka, Divadlo, 
Polyfunkční dům, od 14: 
30 hod.

26. 5.     Svátek sousedů, Sousedská 
párty, KC Nová Beseda, 
Klánovice, od 17 hod.

30. 5.     Vernisáž výtvarné soutěže, 
Díla světového impresioni-
smu, Café Galerie Zelený 
dům, od 17 hod.Stanovisko Rady ke kynologickému cvičišti

Městská část Praha 21 od loňského 
roku několikrát jednala se zástupci ky-
nologů (ZKO 394) o  podmínkách pro-
nájmu pozemku č. 544/5, a to z důvo-
du dlouholetých a v posledních letech 
často se opakujících stížností občanů 
bydlících v  bezprostřední blízkosti ky-
nologického cvičiště. Občané si hlavně 
stěžují na zvýšení provozu v posledních 
3 letech a též na to, že cvičení probíhá 
každý den v týdnu i do večerních hodin.
 Na podzim roku 2016 byl na místě 
cvičiště uspořádán kulatý stůl, na kte-
rém byla snaha dohodnout se o mož-
nostech provozu cvičiště. Toto setkání 
poskytlo informace pro další postup.

 MČ Praha 21 předložila kynologické 
organizaci návrh dodatku ke smlouvě 
o  pronájmu pozemku č. 544/5. Hlav-
ním bodem návrhu bylo omezení pro-
vozu kynologického cvičiště ze 7 dnů 
od 8 hodin do 21 hodin (o víkendu od 9 
hodin do 20 hodin) na 4 dny (3 všední 
a sobotu). Dále zde byl návrh pronájmu 
pozemku pouze za údržbu s nulovým 
finančním nákladem pro kynology.
 Kynologická organizace na základě 
doporučení svého právního zástupce 
sdělila MČ Praha 21, že není nutno při-
pravovat žádný dodatek ke smlouvě, 
neboť provoz cvičiště je upraven vnitř-
ním řádem.

 RMČ zastává ve svém postoji k  ře-
šení problematiky názor, že je potřeba 
zohlednit i  stížnosti obyvatel bydlící 
v blízkosti cvičiště a řešit problematiku 
ku prospěchu všech obyvatel Újezda, 
nejen ve prospěch cca 10 členů Kynolo-
gické organizace žijících v Újezdě. Pro-
to na svém zasedání dne 14. 3. 2017 
schválila dle smlouvy výpověď pro-
nájmu pozemku č. 544/5 s  výpovědní 
lhůtou 12 měsíců a  situaci bude dále 
komplexně řešit ku prospěchu všech 
obyvatel Újezda, kterých se problema-
tika kynologického cvičiště dotýká. 

Rada městské části Praha 21

Rada rozdělila dotace

Kateřina Blinková, referentka odboru školství, kultury a MA21

Dne 28. 3. 2017 Rada MČ Praha 21 schválila přidělení programových dotací 
pro rok 2017. Celkem bylo podpořeno 21 organizací a 30 projektů.

Organizace částka
FbK Olymp Praha, z.s. 32 500 Kč
Neposeda 12 600 Kč
KČT, odbor Pohoda Praha 5 330 Kč
Školní sportovní klub 36 000 Kč
VAMOS 66 z. s. 7 740 Kč
Kangsim Dojang 50 000 Kč
Minifarmička z. s. 20 000 Kč
Diakonie ČCE 6 000 Kč
Rarášek z Újezda 47 300 Kč
TJ Sokol Újezd nad Lesy 24 300 Kč
Maminy z Újezdské roviny 4 950 Kč

Mgr. Tomáš Práger 8 400 Kč
Junák - český skaut 41 350 Kč
Český kynologický svaz 3 200 Kč
Tři pro zdraví z. s. 48 500 Kč
ZO Český zahrádkářský svaz 5 720 Kč
Klub aktivních seniorů 26 250 Kč
NADOSAH, o.p.s. 16 000 Kč
ZO SPCCH 25 000 Kč
SK JOKY, z.s. 45 000 Kč
Fotbalový klub Újezd nad 
Lesy

33 500 Kč

Celkem 499 640 Kč

Dne 25. 4. 2017 byla na úřední desce MČ P21 vyvěšeno oznámení o zahájení 
územního řízení – Optické připojení sídliště Rohožník. Protože se jedná o více 

než 30 dotčených účastníků, nebudou v souladu se stavebním zákonem majite-
lé jednotlivých pozemků písemně obesíláni.

Sledujte proto ve vlastním zájmu úřední desku.

DEN MATEK PRO SENIORY
Úřad MČ Praha 21 zve všechny  

seniory k posezení ke Dni matek  
v neděli 14. 5. 2017 v Polyfunkčním  
době od 14 hod. Můžete se těšit na 
malé občerstvení, k poslechu i tanci 

zahraje skupina Jam Band.
Všichni jste srdečně zváni.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ NA ROHOŽNÍKU
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ZPRÁVY Z RADNICE

Pěstounství není pro každéhoPěstounská péče je forma náhrad-
ní rodiny, při které pěstoun o dí-
tě osobně pečuje, je zodpovědný 

za jeho výchovu, dítě zastupuje pouze 
v  běžných záležitostech. Zákonnými 
zástupci dětí zůstávají jejich rodiče. 
Pěstouni jsou povinni podporovat styk 
dítěte s biologickou rodinou. 
 V  poslední době se o  pěstounství 
hovoří hlavně v  souvislosti se zámě-
rem neumisťovat děti do ústavní pé-
če, ale poskytnout jim ihned rodinné 
prostředí. I v Újezdě žijí lidé, kteří si na 
pěstounství „troufli“. Vyzpovídali jsme 
dlouhodobou pěstounku Ivetu Vrbo-
vou a pěstounku na přechodnou dobu 
Janu Voldřichovou.

Co vás vedlo k  rozhodnutí stát se 
pěstounkou?
Iveta: S manželem jsme chtěli rozšířit 
naši rodinu a zároveň pomoci dalšímu 
dítěti.
Jana: Jsem přesvědčená, že rodinné 
prostředí je pro vývoj dítěte to nejlepší. 
Jsem ráda, že stát už na to přišel a byť 
je ještě hodně práce, aby vše fungovalo 
pružně a ve prospěch dětí, zaplaťpán-
bůh za ty drobné pokroky. Tvrdím, že 
dělám nejkrásnější práci na světě.

Jaká byla reakce vaší rodiny a  přá-
tel, když jste jim o svém rozhodnutí 
řekla?
Iveta: Upřímně? Že jsme blázni a kazí-
me si klidný život. Proč si ho chceme 
zbytečně komplikovat, když jedno dítě 
máme, a to na dnešní dobu přeci stačí.
Jana: Mám báječnou rodinu, která mé 
rozhodnutí plně podpořila. Moje ma-
minka pracovala jako sociální pracov-
nice v  ústavní péči, a  i  proto chápala 
mé rozhodnutí. Myslím si, že je na mne 
moc pyšná.

Musely jste absolvovat specializo-
vanou přípravu. Nastal v době této 
přípravy moment, kdy jste si řekla: 
„Nejdu do toho“?
Iveta: Ne, v  žádném případě. Dalo se 
to zvládnout.
Jana: Mé vzdělávání trvalo tři čtvrtě ro-
ku, což mi někdy připadalo zdlouhavé, 
ale přednášky mě bavily. Nejlepší byla 
asi ta, když nám přišla přednášet už 
pěstounka na přechodnou dobu, která 
měla v péči už několikáté miminko. Ta 
nám dala asi nejvíc konkrétních rad.

Po absolvování přípravy jste byly za-
řazeny do evidence osob vhodných 
stát se pěstouny a  nastalo období 

„čekání na dítě“. Co se vám v té do-
bě honilo hlavou? 
Iveta: Asi to, jak bude staré, jestli to 
bude holčička nebo chlapeček, z  jaké 
bude rodiny a co asi už v životě zažilo.
Jana: Po zařazení do evidence nastala 
doba, kdy jsem každý telefon brala do 
ruky celá rozechvělá, že je to ten „kou-
zelný telefon“ oznamující, že je někde 
miminko či větší dítko, které mě potře-
buje. Člověk doslova i na toaletu chodil 
s mobilem.
 První k nám přišlo miminko z porod-
nice, a já dostala dva dny na to, si vše 
s  manželem připravit. Zvládli jsme to 
a dnes máme již třetí miminko. 

Zažíváte každodenní radosti i  sta-
rosti se svěřeným dítětem. Zalitova-
la jste někdy svého rozhodnutí?
Iveta: Zatím ne. Samozřejmě každý 
začátek je těžký. Doháněli jsme ne-
dostatky předchozí péče a  po malých 
krůčcích dělali velké pokroky. Každý 
den s ním je jiný a dokáže nás stále mi-
le překvapovat.
 Budou-li nám síly stačit, jsme roz-
hodnuti přijmout dalšího člena do naší 
rodiny.
Jana: Tuto práci vykonávám 2,5 roku 
a  ještě jsem nezalitovala svého roz-
hodnutí odejít z  práce a  stát se pěs-
tounkou. Musím říci, že jsem se vlastně 
v životě vrátila do období raného ma-
teřství se vším, co obnáší. Přišlo zase 
noční vstávání a  krmení, chlácholení, 
když bolí bříško, rostou zoubky a  po-
dobně. 

Podělte se se čtenáři o váš nejsilněj-
ší zážitek.
Iveta: Můj nejsilnější zážitek byl, když 

se „malej“ zeptal, jestli mi může říkat 
„mami“. Mamky přece čtou dětem po-
hádky, hrají si s  nimi, mazlí se, dávají 
jim pusu na dobrou noc a děti nemu-
sí být večer doma samy. Možná ještě 
silnější zážitek byl o prvních Vánocích, 
když poprvé viděl vánoční stromek 
s dárečky pro něho.
Jana: Nejsilnější bylo asi první přebí-
rání dítěte. Přijela jsem s  mužem do 
porodnice, sestřička mě vzala do boxu, 
kde v koutě „seděl“ po nakrmení malin-
ký chlapeček, vážil 2480 g. Mně tehdy 
projelo hlavou: „To nemůžou myslet 
vážně, něco tak malého mi nemůžou 
dát domů, co s ním budu dělat?“ Zvlád-
la jsem to a zvykla jsem si na mrňouse 
rychle. Samozřejmě každý odchod „na-
šeho“ dítěte do rodiny je velmi emotiv-
ní záležitost. Bojuji s  velkým dojetím, 
ale jsem šťastná, že spokojené děti od-
chází z mé náruče do trvalého rodinné-
ho prostředí.

Co byste jako pěstounka vzkázala 
svým spoluobčanům?  
Iveta: Pokud máte dobré rodinné zá-
zemí a podporu celé rodiny, nebojte se 
přijmout dalšího člena do své rodiny. 
Ty děti to moc potřebují.
Jana: Nesuďte nás pěstouny, že tuto 
práci děláme pouze pro peníze, ne-
ní to pravda, a bolí to. Nesuďte rodiče 
těch dětí, co máme v  péči. Za každým 
„odloženým“ dítětem je bolavý příběh. 
A neptejte se stále, jak můžeme dítě pak 
odevzdat pryč. Nevíte nic o našem plá-
či doma v  noci do polštáře, když toho 
drobka předáme.
 Jana Pokorná 

vedoucí odd. sociálně-právní 
ochrany dětí

Dne 23. 3. 2017 oslavil své 
100. narozeniny pan Old-
řich Šmerda. Panu Oldři-
chu Šmerdovi k  jeho vel-
kému životnímu jubileu 
opětovně blahopřejeme 
a  do dalších let přejeme 
pevné zdraví, hodně štěs-
tí, radosti, pohody a spo-
kojenosti.

Odbor 
občansko správní

Stoletý 
Újezďák
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Archeostezka Hol bude i v mobilu

Už to bude rok, co jsme přesně na sedmisté na-
rozeniny Otce vlasti Karla IV. (14. 5.) s okrašlo-
vacím spolkem a Lesy ČR otevřeli novou nauč-
nou stezku s  názvem „Po stopách středověké 

vesnice Hol“. Jejím prostřednictvím se můžete seznámit 
s osudy a pozůstatky již zaniklé vsi Hol, jejíž rozkvět spa-
dá do období vlády našeho nejvýznamnějšího panovníka 
z rodu Lucemburků. 
 I my, archeologové, jsme si vědomi toho, že se píše již 
21. století a námi získané informace lze předávat mnoha 
dalšími informačními zdroji, na rozdíl od jednosměrného 
posílání suchých dat. Proto jsme i pro letošní rok připravili 
několik novinek. Nejvýznamnější z nich by mělo být spuš-
tění aplikace pro rozšířenou realitu, skrze niž může kaž-
dý návštěvník přímo na lokalitě svým chytrým zařízením 
(tablet, mobilní telefon) sám prozkoumávat rekonstrukci 
původních domů. Získá tak velice realistickou představu 
o  tom, jak mohlo místo, které dnes leží uprostřed lesa, 
vypadat skoro před sedmi sty lety. 
 Již dnes je možné využít drobné ochutnávky této vizu-
alizace, která se nachází na webových stránkách projek-
tu Praha archeologická (http://praha-archeologicka.
cz/p/241?tgo=83%2C84), kde najdete i  řadu dalších in-
formací ohledně vsi Hol, ale i jiných archeologických pa-
mátek velké Prahy. 

Michael Beránek, 
Muzeum Cheb

Počítačová rekonstrukce části 
středověké usedlosti s kolnou, 

chlévem a studnou. 

Detail počítačové rekonstrukce 
středověké kolny, chléva a studny.

3D vizualizace zaniklé vsi Hol. Autoři M. 
Beránek, P. Vavrečka a J. Hasil, 2016.

Cena: 2890 Kč/5 dní 

Programy: Lov Pokémonů naživo 
a Sportovní týden“ + super výlet v ceně

Příměstský tábor
Robinson v Klánovicích

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz

Pro děti 
již od 
5ti let

CKR_inzerce2017_89x132_Klanovice.indd   1 09.04.17   21:44
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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

Snadný odkaz k vizualizaci a další informace k arche-
ologickému bohatství skrytému očím naleznete na 
stránkách http://www.hol.ujezdskystrom.info/. Ať 
se může návštěva této mimořádné lokality v katastru 
naší městské části stát pro každého jedinečným po-
znávacím zážitkem.

Michael Hartman, Újezdský STROM
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TÉMA

Újezdský vodopis

Koncem 18. století, se stejně jako 
jinde v Čechách i na území dneš-
ního Újezda nad Lesy zakládaly 

rybníky. V  lese Vidrholci (dnešní části 
Klánovického lesa) se vlnily hladiny 
rybníků Holského a  Žáku, na Blatově 
Slavětického, Nohavičky a  Chobota. 
Zatímco Nohavička a Chobot zanikly již 
začátkem 19. století a  zůstaly po nich 
jen místní názvy, Slavětický, Holský 
a  Žák byly vypuštěny v  roce 1844 při 
stavbě železnice olomoucko-pražské 
dráhy a v lese po nich zbyly valy hrází, 
dodnes v  terénu patrné. Dnes máme 
v Újezdě nad Lesy rybníky dva - Újezd-
ský a Blatovský. A také několik potoků 
a studánek – byť ne všechny leží „papí-
rově“ na území Prahy 21.

ÚJEZDSKÝ RYBNÍK
Vznik: 1924-25
Plocha: 1,3 ha
Rybník byl vždy zásobovaný Běchovic-
kým potokem, částečně také vodou 
z  polí, které byly odvodněny hluboký-
mi drenážemi ve 30. letech minulého 
století.

 Rybník měl od obce v  pronájmu 
Okrašlovací spolek na dobu pěti let ja-
ko koupaliště, kde byly zbudovány pře-
vlékárny a  dřevěné molo. Koupaliště 
sloužilo v zimě také jako kluziště. 
 Okrašlovací spolek měl rybník v pro-
nájmu do roku 1945. Pak krátce provo-
zovala koupaliště obec, ale od r. 1949 
se o  rybník starají rybáři. Dnes slouží 
místní organizaci Českého rybářského 
svazu jako chovný rybník. Předloni byl 
zpevněn podemletý břeh směrem od 
Dubinské ulice. 

BLATOVSKÝ RYBNÍK
Vznik: 1962
Plocha: 1,0 ha
Byl vybudován jako požární nádrž. 
V sedmdesátých letech minulého sto-
letí prošel rybník rekonstrukcí a  další 
následovala v  roce 2004, kdy získal 
rybník již dnešní podobu. Dnes slou-
ží jako sportovní rybník pro rybolov. 
Blatovský rybník je zásobován vodou 
z  Běchovického potoka a  Blatovské 
studánky.

BĚCHOVICKÝ POTOK
Délka toku: 4,6 km
Pramení těsně vedle Zaříčanské ulice 
a  sbírá vodu z  podmáčeného pole za 
silnicí směrem na východ. Teče západ-
ním směrem, přibližně po jižní hranici 
Újezda mezi poli a okrajem rodinných 
domků. Je součástí tzv. biokoridoru 
a  v  suchém období má velmi slabý 
průtok. Přijímá vodu z  okolních polí 
a z Blatovské studánky a u čističky od-
padních vod vtéká na katastr Běchovic, 
kde do něj zprava přitéká  Blatovský 
potok. V  Běchovicích se stává pravo-
stranným přítokem Rokytky. 

BLATOVSKÝ POTOK
Délka toku: 2,8 km
Pramení v  Klánovickém lese pod No-
vými Dvory. Prameniště je přírodní 
památkou, kde se díky vysoké hladině 
spodní vody vytvořil ojedinělý mokřad 
s výskytem několika druhů rašeliníků, 
bezobratlých živočichů a  hub, které 
zde vznikly díky  biotopu chudému na 
živiny. Za Blatovskou hájovnou podté-
ká trať a na východním okraji Běchovic 
se spojuje s Běchovickým potokem.

HOROUŠANSKÝ POTOK
Délka toku: 3,4 km
Pramení na újezdské straně Klánovic-
kého lesa nedaleko asfaltové stezky. 
Teče přes Horoušánky do Horoušan, 
kde se vlévá do rybníku a  Jirenského 
potoka. Asi kilometr dlouhé koryto po-
toka v  lese je patrné, po většinu roku 
ale bez vody nebo jen rozbahněné. 

VÝMOLA
Délka toku: 33,1 km
Levostranný přítok Labe pramenící 
u  obce Mukařov je největším vodním 
tokem v těsné blízkosti Újezda. Katas-
trem Prahy 21 sice neprotéká, ale na-
jdeme ho na jižním okraji Škvorecké 
obory, která je obyvateli naší městské 
části hojně navštěvovaná. Za zmínku 
stojí i  kamenný mostek z  počátku 19. 
století na polní cestě do Dobročovic.   

BLATOVSKÁ STUDÁNKA
Zřízena v roce 1921 u křižovatky dneš-
ních ulic Ochozská a Starokolínská, by-
la chráněna dřevěnou stříškou a míst-
ními hojně využívána jako zdroj vody 
až do roku 2001. Z  betonové čtver-
hranné studny s hladinou v hloubce 70 
cm vytékala voda plastovou trubkou 
do Běchovického potoka, protékajícího 
v těsné blízkosti. Dnes je přepad trub-
kou nefunkční a  studánka i okolí jsou 
zpustlé. 

„ZELENÁ“ STUDÁNKA
Prastará polní studánka na hranici ka-
tastrů Běchovic a Klánovic zhruba 100 
metrů od trati – nezasahuje tedy již 

Újezd byl vždy na vodu chudý. Nemá žádné zurčící poto-
ky ani velké vodní plochy. Přesto stojí za to si připomenout 
újezdská „vodstva“ – i fakt, že se neustále proměňují. 

Blatovská studánka.

Újezdský rybník.

Blatovský rybník.



do katastru Újezda. U paty se nachází 
čtyřkmenná vrba. Studánka není udr-
žovaná, ale voda v ní je dobrá, s hloub-
kou okolo 1 m.

KVĚTNICKÁ STUDÁNKA
Kamenná studánka s  prejzovou stře-
chou v  jihovýchodní části Květnické 

obory. Zbudována patrně v době, kdy 
obora patřila Lichtenštejnům, od ro-
ku 1937 patří Květnici. Má na místní 
poměry celkem vydatný pramen, a  to 
i v letních měsících.

Informace a úryvky z připravované kni-
hy přinášející pohled z historie do sou-
časnosti Újezda nad Lesy byly využity 
s  laskavým svolením autorů - Marie 
a Antonína Tomaidesových 
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Revitalizace Běchovického potoka

Grantový projekt „Revitalizace 
prameniště Běchovického poto-
ka v Újezdě nad Lesy“ představu-
je první přírodě blízkou úpravu 
krajiny v Újezdě. Díky ní vzniká na 
dvou pozemcích v majetku Měst-
ské části Praha 21 polní mokřad. 
Tímto projektem se trvale pod-
máčenému místu v  nivě potoka 
vrací původní funkce – zadržovat 
vodu v krajině a oživit botanickou 
a živočišnou druhovou pestrost. 
 Podnět vzešel z Komise život-
ního prostředí, zpracovatelem 
a  realizátorem projektu je spo-
lek Újezdský STROM. Projekt byl 
podpořen Magistrátem hl. m. 
Prahy (MHMP) v grantovém říze-
ní.
 Provedení se odvíjí od botanického posudku, doplněné-
ho do záměru grantu v roce 2015 na návrh dárce (MHMP) 
a provedeného v červnu 2016. Tento termín byl jako nejpří-
hodnější pro zachycení současného stavu stanoven zpraco-
vatelem RNDr. Milanem Řezáčem, Ph.D.
 Dle doporučení botanického posudku, průběžných kon-
zultací s Odborem ochrany prostředí  MHMP a  též s ohle-

dem na přístupnost lokality, 
vegetační termíny a  termíny 
prací na sousedním poli, pro-
bíhají jednotlivé etapy projek-
tu. Pozemek byl vysekán, byla 
vytvořena tůň, vysazeny dvě 
lípy a tři duby. Část plochy bu-
de převedena na luční vegeta-
ci a udržována kosením.
   V polovině roku 2017 bude 

„zakladatelská etapa“ revitalizace ukončena. Vývoj typic-
kého rostlinného a živočišného zastoupení bude probíhat 
minimálně tři roky. I poté se bude přírodní lokalita dále vyví-
jet, za přispění doporučených údržbových zásahů následné 
péče. 

Zita Kazdová,
Újezdský STROM

Další zdroje: 
ENVIS – Informační servis 

o životním prostředí v Praze
Portál životního prostředí 

hl.m.Prahy
Pražská příroda
Lesy hl. m. Prahy

Národní registr pramenů 
a studánek

„Zelená“ studánka.

Květnická studánka.

Újezd na Základní vodohospo-
dářské mapě z roku 1994. V levé 
dolní části je patrné prameniště 
Běchovického potoka. Modré 
přerušované čáry v ulicích jsou 
příkopy a meliorace, dnes na-
hrazené kanalizací.
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Ligu pro výchovu přírodou může-
me považovat za jeden z kořenů 
československého woodcraftu. 
Hnutí založené za „zálesáckých“ 

dovednostech a  morálních kvalitách 
zapustilo kořeny i v prvorepublikovém 
Československu. Jedním z  prvních te-
oretiků woodcraftu u  nás byl Jindřich 
Uzel, průkopník entomologie, který se 
zapsal i do historie Újezda nad Lesy. 
 Uzel se narodil jako syn gymnazijní-
ho profesora 10. března 1868 v  Cho-
mutově, ale dětství prožil v  Hradci 
Králové, jehož okolí si zamiloval a kde 
také roku 1887 maturoval na 
tamním gymnáziu. Následo-
vala studia přírodních věd na 
Filosofické fakultě UK v Praze 
(promoval roku 1896), dva 
semestry strávil Uzel na ber-
línské univerzitě
 Začátkem 90. let 19. století 
se pak usadil v Praze. V české 
zoologii se tehdy rozevírala 
trhlina mezi starší „vlasti-
vědnou“, nicméně progre-
sívně ekologicky orientovanou školou 
Antonína Friče a  „kosmopolitní“, na 
histologii a  embryologii zaměřenou 
srovnávací zoologií Františka Vejdov-
ského a  jeho okruhu. Zdá se však, že 
tyto spory Uzla málo vzrušovaly. Zabý-
val se zevrubným studiem bezkřídlých 
šupinušek, kam patří třeba rybenky 
běžně žijící v  téměř každé domácnos-
ti. Uzel se věnoval také dosud málo 
prozkoumanému hmyzímu řádu třás-
něnek (Thysanoptera). Po pěti letech 
následovala mohutná pětisetstránko-
vá monografie této skupiny, dílo světo-
vého měřítka. Podle Jana Obenberge-
ra, badatele, jenž se v Československu 
první habilitoval z  entomologie (roku 
1927 na Univerzitě Karlově), „byl to vě-
decký čin, jaký od té doby nebyl v naší 
literatuře opakován. Český autor se rá-
zem stává zakladatelem moderní sys-
tematiky a  největším klasikem celého 
řádu, který tehdy zpracoval způsobem 
obdivuhodně vzorným.“ Monografie 
třásněnek získala jubilejní cenu České 
akademie věd a umění a Uzlovi otevře-
la cestu do vyšších vědeckých pater. 
Roku 1905 se  Uzel stal mimořádným 

členem Královské české 
společnosti nauk. 

POBYT NA CEJLONU
Uzel zároveň získával dal-
ší cenné poznatky v  za-
hraničí. Vedle různých 
evropských biologických 

stanic to byla především slavná bota-
nická zahrada v Peradenii na Cejlonu, 
kde se český biolog stal v  roce 1902 
načas asistentem. O  dva roky později 
se na pražské české technice Uzel ha-
bilitoval pro fytopatologii a  v  tomto 
oboru se stal roku 1909 i  titulárním 
mimořádným profesorem. Později byl 
jmenován mimořádným profesorem 
zoologie a roku 1920 získal již řádnou 
profesuru obecné zoologie a zeměděl-
ské entomologie. Publikoval celou řa-
du populárních statí, propagoval nové 
metody boje se škůdci, čímž napomohl 
zemědělskému sektoru. Napsal napří-
klad práci Choroby a  škůdcové řepy 
cukrové (1924). 
 Postupně se však začal odvracet od 
šumu školského a  badatelského pro-
vozu. V roce 1929 přesídlil z Prahy do 
Újezda nad Lesy, kde na vlastní nákla-
dy vybudoval soukromou biologickou 
stanici, zajišťující studijní a  výzkumný 
materiál.

MYSTIK A PODIVÍN
Uzla osudově poznamenaly indické 
cesty; opětovně tam pobýval v  letech 

1909-1910 se svou chotí. Ztratil víru 
v civilizační poslání „bílého muže“, ho-
roval pro smír přírodního a duchovní-
ho, obrátil se k univerzalismu a unita-
rismu. Jeho hrdinou se stal polyhistor 
Gottfried Wilhelm Leibniz, věřil v rein-
karnaci duše, zastával názor, že život je 
vlastní i neorganické přírodě, třeba ka-
menům. Jako panteista toužil po smíř-
livém objetí se vším tvorstvem. Své du-
chovní názory sepsal Uzel v roce 1926 
v  knize Příroda evangeliem, o  deset 
let vyšla přepracovaná německé verze 
pod názvem Die Natur, ein Evangelium. 
Uzel, podivín v nejlepším slova smyslu, 
zemřel 19. května 1946 v Praze. 

Blahoslav Hruška
S využitím článku Jana Janka v Akade-

mickém Bulletinu č. 7/1998.

Jindřich Uzel byl profesorem ČVUT a nadšeným entomologem. Muž mnoha 
oborů, který před 90 lety spoluzakládal Ligu pro výchovu přírodou, provozo-
val v Újezdě svou biologickou stanici.

Spoluzakladatel českého woodcraftu

INZERCE
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Výstava Voda živá v Újezdském muzeu 2017
MUDr. Zita Kazdová, Ing. Eva Danielová

Výstava je věnována vodě v krajině i v umění, vodě v Újezdě nad Lesy, vodě jako podmínce života na Zemi.

Vernisáž proběhla v sobotu 8. dubna 2017 a výstava potrvá do 13. května 2017. 
Újezdské muzeum je otevřeno každou sobotu od 13 do 17 h, nebo po předchozí domluvě.

Fotogalerii najdete v Otevřených novinách a na webových stránkách Masarykovy ZŠ a Újezdského muzea.
Záznam výstavy bude součástí archivu a webových stránek Újezdského muzea a Újezdského STROMu.

Srdečné poděkování autorům a spolupracovníkům za přípravu výstavy a návštěvníkům za hojnou účast.

Na výstavě se autorsky podíleli: 

učitelé a žáci Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy       

pí uč. Václava Valentová 8. B, 8. C
pí uč. Anna Kousalová 9. C
pí uč. Libuše Najmanová  6. A, 7. B, 9. B
pí uč. Jana Kurková 9. A, 7. C
pí uč. Šárka Verešová 7. A
pí uč. Jitka Štolcová 8. A
p.uč. Karel Novák 4. A, 4. B, 4. C, 4. E, 5. D, 5. E, 6. B, 6. C

Fotografujeme SPOLU Koloděje – Darina Vlčková
Kroužek malování Koloděje – Lada Husová
Kroužek LOVCI – Václava Valentová
Kroužek TVOŘÍLEK  -  Monika Schusterová   

Pavel Wurcel – fotografie újezdských rybníků
David Wurczel – kytarový doprovod vernisáže

instalace výstavy:
Eva Danielová, Daniela Janoušová, Monika Schusterová, Zita Kazdová, Petr Mach

Texty pro výstavu z podkladů Marie a Antonína Tomaidesových, veřejně dostupných odborných a populárně vědeckých zdrojů 
zpracovala MUDr. Zita Kazdová, Újezdský STROM.

Jakékoli další používání textů a fotografií je možné pouze se svolením autorů.

Ekokalendárium a záložky „Každý měsíc v každém roce mysli na Zemi“ vyrobila 
Tiskárna BETIS s finančním přispěním Hlavního města Prahy jako součást 
grantového projektu „Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy“.
Po skončení výstavy bude Ekokalendárium darováno Masarykově ZŠ v Újezdě nad Lesy.  

Dubnová výstava obrazů prošla bez 
navýšených emocí, ale v  květnu nás 
čeká velké potěšení – výstava obrazů 
pí Zdeny Holejšovské. Paní Malířky, na 
kterou si pamětníci časů minulé gale-
rie dozajista vzpomenou a s nadšením 
přijmou i její opětovný návrat. Pozvání 
k plnokrevné, bohaté hostině, s tématy 
tak šťastně ladícími s májovým časem.
 Nejsme sami, k  nimž se autorka 
ráda vrací – její obrazy prošly světem 

od Japonska (pravidelně tu vystavu-
je už 36 let a  tamní obdivovatelé jsou 
z  renomovaných síní v  Jokohamě, Kó-
be, Kjótu), přes Argentinu až zase do 
Újezda.
 Chci vás tímhle psaním než povzbu-
dit a ujistit, že jakékoliv popisy a slova 
nadnesená jsou tu sice na místě, ale 
zdaleka nenahradí, jak už to tak bývá, 
osobní zkušenost. Tak nebudu rušit 
a  na shledanou – výstava začíná ver-

nisáží 3. května a bude zářit až do 31. 
května.        
 A až si doma ve fotelíčku pustíte re-
laxační CD s šuměním moře a křikem 
racků,  rozbalíte si k  tomu lanýžový 
dortík od paní galeristky a zadíváte se 
na protější stěnu, bude vám náramně 
spokojeně a doznáte, že jsem měl re-
cht - svět je místo zázraků.

Petr Mach

V květu, na lodích a hájích



Letos poprvé jsme díky dětem ze 3.F 
Masarykovy ZŠ zažily, jaké je to být ve-
čer v  knihovně. V  pátek 31. 3. 2017 se 
u nás od 20 hod. konala Noc Anderse-
nem. Setkání s dětmi předcházela pro-
měna knihovny na koutek osvětlený 
lampičkami s křeslem pro paní učitelku 
a sezením pro děti.
 Paní učitelka nejprve sama přečetla 
pohádku „Děvčátko se zápalkami“, po-
tom se děti střídaly ve čtení dalšího zná-
mého Andersenova příběhu „Císařovy 
nové šaty“. Po krátkém povídání o panu 
spisovateli a  jeho tvorbě měly děti za 
úkol vyhledat další pohádkové knihy od 
ostatních autorů. A protože v knihovně 
funguje počítač i  večer, mohl si každý 
malý návštěvník odnést jednu pohádko-
vou knížku s sebou na spaní do školy.
 Moc děkujeme paní učitelce Táně 

Svobodové, paní asistentce Ivetě Plouž-
kové a  všem dětem za krásné čtení 
a příjemně strávený večer.
 Nejen Noc s Andersenem se nám vy-
dařila. Také každoroční akce Zápisné na 
rok zdarma byla úspěšná. Během břez-
na se zapsalo 44 nových čtenářů, z toho 
17 dětí.
 Mimo otevírací dobu knihovny i  na-
dále pokračují pravidelné návštěvy dě-
tí místní základní školy. Ve spolupráci 
s paními učitelkami 3. a 4. tříd dochází 
každý měsíc k opakované výměně knih. 
 Jako každý rok k  nám zavítaly děti 
z MŠ Lišická a MŠ Sibřina, aby se sezná-
mily s  tím, jak funguje knihovna a pro-
hlédly si knihy. Letos poprvé nás navští-
vily i děti z Victoria School.

Jitka Kašparová 
a Pavla Jakubcová, knihovnice 

Ačkoli to v  posledních dnech kvůli po-
časí nevypadalo, blíží se konec školního 
roku. V souvislosti s ním vyhlásila Café 
Galerie výtvarnou soutěž  „Díla světové-
ho impresionismu“.  A protože jsem vše 
domlouvala se ZŠ Polesná, již  nyní děti 
od 4. po 9. třídy vybírají s panem učite-
lem předlohu pro svůj obraz.
 V zadání soutěže je zmínka o plagiá-
torství. Ráda bych, aby děti do detailu 
prozkoumaly  svůj vybraný obraz, tahy 
štětcem, namíchaly přesné odstíny ba-
rev. A dílka, která budou vybrána mezi 
deset nejlepších a  vystavena v  galerii, 
si naši malíři budou muset také odpre-
zentovat.
 To znamená, že si o svém vzoru ta-
ké něco zjistí. Není to jen tak ledajaká 
a snadná soutěž. Je to výzva pro oprav-
dové umělce, a proto také bude náleži-
tě odměněna. O prvních třech místech 
rozhodne porota ze dvou výtvarníků, 

kteří již v galerii sami vystavovali. Je to 
paní Ivana Kotýnková a pan Zdeněk Ze-
man, oba obdivovatelé impresionismu.
 Moc se na celou akci těším. Výstava 
nejlepších děl bude zahájená vernisá-
ží, která proběhne 30.5.2017 od 17:00 
hodin právě v naší galerii. Soutěžící se 
mohou těšit na skvělé ceny, které vybí-
rám právě s  těmito výtvarníky. I proto 
doufám v hojnou účast a dobré počasí. 
Naše „galerijní“ zahrádka je  připravená 
a  natěšená na návštěvníky. Otevřeme 
ji, jakmile se k nám vrátí slunce a  tep-
lota poskočí vzhůru. Čekají na vás po-
hodlná křesílka, slunečníky a stojany na 
kola. A koho to ještě nezlákalo, přidám, 
že chystáme skvělou domácí zmrzlinu 
a vafle, které se budou prodávat přímo 
na zahrádce. Těším se na shledanou 
v Café galerii Zelený Dům

Martina Schiffmannová, galeristka

KNIHY PRO DĚTI
  Forejtová Petra: 

Filuška a Bédinek  
se přátelí s anděly

  Jůzlová Jana:  
Světoví Češi 2

  Němeček Jaroslav: 
4 cestovatelské příběhy Čtyřlístku

  Smolíková Klára: Husité
  Smolíková Klára: Jak se staví město
  Vaněček Michal: Co má vědět  

správný Čech

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
  Macounová Renata: Pět Tibeťanů  

po Česku
  Coleman Rowan: Všichni jsme  

utkáni z hvězd
  Stein Garth: Záblesk světla
  Zajcev Vasilij G.: Zápisky  

odstřelovače
  Minier Bernard: Zkurvenej příběh
  Mahler Zdeněk: …ale nebyla to 

nuda
  David Petr: 1000 technických pa-

mátek a zajímavostí
  Granger Ann: Bláto a mršiny
  Cox Caroline: Boty. Ikony  

světového stylu
  Bannalec Jean-Luc: Bretaňská 

pýcha
  Taylor Patrick: Doktore,  

to se teda povedlo!
  Stach Daniel: Hyde Park Civilizace
  Nešpor Karel: Jak být milejší
  Parks Adele: Jestli odejdeš…
  Klimečková Jana: Kočárová cesta
  Osho: Láska, svoboda, samota
  Pohlreich Zdeněk: Lehká kuchyně
  Kepler Lars: Lovec králíků
  Liška Vladimír: Marie Terezie.  

Záhady a mystéria
  Taussig Pavel: Neznámí hrdinové. 

Překvapivé příběhy
  Bryndza Robert: Noční lov
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Noc s Andersenem v knihovně

Výtvarná soutěž pro děti

Nové knihy

32. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva 

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva

24. května 2017, v 19.00h, v aule MZŠ

 KRÁL  TANČÍ (rok 2000)
it./fr. barokní (operní) skladatel J. B. Lully, 
dramatik Molière a král Slunce Ludvík XIV.
Film o hudbě, historii, kráse a vášni – v 
zahradách a zrcadlové síni Versailles.

Náš host: lektor dr. ZDENĚK BEDNÁŘ
(spolu s tématem Újezdské Akademie)

 Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

Nová otevírací doba knihovny
S platností od 1. 5. 2017 dochází k úpravě otevírací 

doby knihovny. Knihovna je nyní každé pondělí nově 
otevřena pouze do 18.30h.

Otevírací doba:
PO10.00 – 12.30, 13.00 – 18.30
ST 10.00 – 12.30, 13.00 – 17.00
PÁ 08.00 – 12.30, 13.00 – 16.00

Knihovnu naleznete v přízemí Polyfunkčního domu, 
Staroújezdská 2300, Praha 21.



OD ZÁPADU NA VÝCHOD

V  našem výčtu restaurací se 
dnes vracíme na „levý břeh“ 
Starokolínské ulice. A zde se 
nachází i restaurace Stodola.  

Pan Ladislav Marek, majitel restaura-
ce, je muž mnoha zájmů a  širokého 
rozhledu. 
 „Já většinu života pracoval v  po-
hostinství. Jako číšník, barman – mám 
mezinárodní barmanské zkoušky 
– a  jako vedoucí provozovny. Provo-
zoval jsem restaurace na horských 
boudách v  Krkonoších, pak jsem se 
přesunul do Prahy. Také jsem ale ve-
dl polygrafickou firmu a  věnoval se 
komerčním realitám. Nakonec jsem 
se přestěhoval do Újezda a  koupil 
v  roce 2002 prostory, v  nichž nyní 
provozuji restauraci Stodola,“ začíná 
pan Marek naši schůzku a hned po-
kračuje.
 „Po celkové rekonstrukce předchá-
zející vinárny Emilka, která stavebně, 
technicky ani designově nevyhovo-
vala, jsme na jaře 2003 otevřeli Sto-
dolu, která funguje dodnes. Několik 
nástěnných maleb má stodolu a ven-
kovský život připomenout. Bohužel 
i  po 14 letech je v  provozu jen část 
původního projektu. Další, větší do-
stavba, čeká na povolení stavebního 
úřadu. Rád bych vybudoval menší sál 
– tak pro 60 osob – pro společenské 
akce, které k restauraci patří. Zdá se, 
že tomu už okolnosti přejí.“
 Ve Stodole se zaměřují na českou 
kuchyni, zejména přes obědy. I s  je-
jich rozvozem do okolí mají zkuše-
nost. Večery jsou vyhrazeny grilo-
vaným a  marinovaným jídlům, jako 
jsou žebírka, vepřová kolena a  kr-
kovice. Pan Marek si přinesl vlastní 
receptury marinád, které způsobí, že 
maso je měkké, od kosti, s  vypeče-
nou kůžičkou. Jako příloha je podá-
ván čerstvý křen, dva druhy hořčice, 
feferonky a  zelný salát. Restaurace 
se pouští ovšem i  do mezinárodní 
kuchyně a  nabízí např. masové švý-
carské fondue, grilované steaky a ry-
by.
 Pan Marek má koníčka, který jej 
přivedl k mořské stravě. „Mám licenci 
kapitána pro mořské jachty, brázdil 
jsem vody Středomoří, stejně jako 
například Karibiku a  odvezl jsem si 
znalosti úprav darů moře, ale i  zná-
mosti lidí, kteří této kuchyni rozumějí 
a věnují se jí dlouhodobě. Proto pořá-
dáme dvakrát ročně Rybí trhy. Hosté 
si z velké kádě a z ledu vyberou rybu 
nebo například langustu, které jim 

připravíme pod dohledem anglické-
ho kuchaře, pana Robertsona.“
 Zdá se, že právě společenské akce, 
které na první pohled nejsou tak vi-
ditelné, tvoří významnou část aktivit 
restaurace. Pan Marek pokračuje: „ 
Dvakrát do roka pořádáme Pravou 
českou zabíjačku s  řeznickým mis-
trem, panem Metelkou z  Jilemnice. 
Jitrničky, jelita, prejt, ovar, prdelačku 
a další pak nabízíme nejen přímo na 
místě, ale také je na objednávku roz-
vážíme po okolí. Vše se hned prodá 
první den.“
 „ Ale snad nejoblíbenější akcí jsou 
Svatomartinské husy. Tato tradice 
má každý rok velký ohlas a  podává-
me svatomartinská vína z  Moravy 
nebo 13° speciál z  Krušovic,“ libuje 
si pan Marek. „Když už jsme u piva,“ 
pokračuje, „tak na Zelený čtvrtek če-
pujeme oblíbené zelené pivo a  po-
dáváme např. velikonoční hlavičku 
a  jiná tradiční jídla. A  jednou za dva 
měsíce připravujeme gastronomické 
dny se zaměřením na určitou lokalitu 
nebo národní kuchyni. Jako první na 
jaře to je Sicilská noc. Jakmile to po-
časí dovolí, tak otevřeme zahrádku, 
kde pořádáme Věnec buřtů – country 
večer s  opékáním buřtů a Zbojnické-
ho berana – grilování beránka a  jiné 
jehněčí speciality.“
 
NÁMOŘNÍCI I VETERÁNI
Díky svým jachtařským známostem 
pořádá pan Marek věc v naší obci ne-

obvyklou – Setkání námořníků. Jsou 
to přednášky a promítání o plavbách 
a  následná zábava s  ochutnávkou 
příslušných nápojů a jídel, které jsou 
přístupné pro nejširší veřejnost. 
 Další společenskou aktivitou, která 
přesahuje rámec provozu obyčejné 
restaurace, je pořádání cateringových 
akcí. Je to např. tradiční Sraz veterá-
nů v Újezdě, firemní turnaj ve fotbale 
a další sportovně kulturní akce. 
 „Akce jsou pro nás stejně důleži-
té, ale organizačně zajímavější, než 
obvyklý restaurační provoz. Aby-
chom hosty přilákali a  hlavně si je 
udrželi, při výběru surovin vždy vy-
bíráme osobně a přímo od výrobců. 
Je to dražší, ale mnohem kvalitnější 
a  snadno kontrolovatelné a  plní to 
tak náš cíl. Ten je uspokojit zákazníky, 
mít širší záběr, než běžná restaurace 
a  pobavit naše publikum,“ shrnuje 
pan Marek.

Pavel Moudrý,
člen redakční rady

Stodola
Starokolínská 242

www.restaurace-stodola.eu
tel. +420 281 861 486

Klimatizace: ne
Kouření: ne v době oběda

Parkování: ano
Otevírací doba:

Po-Pá 15-23 hod., 
So-Ne 11-23 hod.
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Stodola – na jevišti i v zákulisí
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Listárna
NAPADENÍ DIVOČÁKEM V KLÁNOVICKÉM LESE

V březnovém čísle Újezdského zpravodaje jsme upozor-
ňovali na nečinnost a nekoordinování postupu újezd-
ského vedení s dalšími městskými částmi a Magistrá-

tem proti přemnožené černé zvěři. V dubnovém Zpravodaji 
jsme se dočetli, že myslivci doložili počet ulovených prasat, 
ale už ne informaci o jejich počtu. A také že jedinou meto-
dou je jejich usmrcení a že je jich vedení radnice líto. A co 
odchyty? A  ztížení podmínek pro jejich ukrývání? Pročiště-
ní mlází alespoň podél nejpoužívanějších cest, případně se 
pokusit vyjednat, aby se nekácelo tak, aby vznikaly mýtiny 
a poté mlází.
 Vzhledem k  tomu, že Horní a  Dolní Počernice, Běcho-
vice a  Praha 14 intenzivně na problematice pracují spolu 
s Magistrátem a navrhly soubor systémových opatření, dá 
se očekávat, že pod tímto tlakem se prasata přesunou do 

Klánovického lesa. Jedním z chystaných opatření je totiž je-
jich odvedení pomocí krmení blíže ke Klánovickému lesu, 
jak uvedl pro iDnes ředitel Lesů hl. města Prahy Vladimír Kr-
chov.
 A bohužel už došlo i k napadení psa divokým prasetem, 
a  to 30. března v  lese poblíž Hodkovské ulice zhruba na 
prodloužení Svojšické ulice. Rentgen ukázal zlomené žebro, 
které naštěstí neprorazilo plíci. Majitel skončil v nemocnici 
s infarktem. O incidentu odvysílala reportáž v hlavní zpravo-
dajské relaci 13. dubna TV Prima. Pro důchodce to byla újma 
nejen psychická, ale pochopitelně i finanční. Dobrá zpráva 
je, že budou oba v pořádku. Horší pak ta, že se v lese mu-
síme mít na pozoru a spoléhat na sebe, na újezdské vedení 
raději ne… Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život

Vladimír Klepetko

LIKVIDACE SPOLKU

Když jsem v OKU č. 8 psal o tom, jak se v Újezdě 
ztrpčuje život spolkům a pokusech p. Jeníčka 
(Svobodní) zlikvidovat spolek kynologů a  ji-

mi provozované cvičiště, u něhož si pořídil bydlení, 
nečekal jsem tak rychlé a fatální pokračování.
 Členy Rady městské části (RMČ, p. Jeníček, pí 
Čechová a  Jenšovská) veřejně slíbené pokračova-
ní kulatého stolu k vyřešení sporu se samozřejmě 
nekonalo. Místo toho dala RMČ kynologům z cviči-
ště výpověď, což může být pro jejich další činnost 
likvidační. Takto si zřejmě naši radní představují 
„úzkou spolupráci s místními spolky“, ke které se 
zavázali v Koaliční smlouvě. To ovšem zřejmě platí 
jen do okamžiku, než p. Jeníčka začne rušit štěkot 
psů. Potom jde spolupráce se spolky stranou.
 Kvůli nastalé situaci interpeloval na zasedání 
zastupitelstva zastupitel Duchek p. Jeníčka. Pro 
zachování objektivnosti při řešení tohoto sporu 
jej požádal o zaslání sms zprávy, jakmile bude na 
cvičišti hluk, který je příčinou vypovězení smlou-
vy, aby se mohl přijet podívat. Reakce na žádost 
však byla negativní, vyhýbavá. Stejně tak při výzvě 
k otevření archivů a zpřístupnění údajně „letitých 
stížností“ na cvičiště. Při této výzvě dokonce sta-
rostka Čechová odebrala p. Duchkovi slovo s tím, 
že již vyčerpal vymezený čas. Jak se ale později ze 
záznamu ukázalo, nebyla to pravda.
 Ale možná, že se na to vše dívám špatně a vý-
pověď kynologům je ta inzerovaná programová 
priorita Svobodných-spolupráce politických sil 
v Újezdě ku prospěchu občanů (rozuměj ku pro-
spěchu p. Jeníčka).
 J. Lameš

O JEDNÉ „KONTAKTÁŽI“

Představte si, že vás šest let šikanují dva chlapi v kožených bun-
dách. Chodí za vámi, nahrávají si vás, propírají vaše jméno 
v bulváru. A nejenom vás osobně, ale vašeho manžela, vaši ro-

dinu, vaše přátele, vaše názory a všechno, co děláte. Důvod? Je prostý 
- jako dobrovolník se zapojujete do veřejného života a  „jste vidět“. 
Přesně taková je má zkušenost s  újezdským zastupitelem Petrem 
Duchkem a jeho druhem Jiřím Lamešem. Od roku 2010 se šikaně vě-
novali pod hlavičkou politické strany Věci veřejné, od roku 2014 jako 
SÚL a Patrioti, zanedlouho poté i jako spolek Oko. V sobotu 8. 4. 2017 
jsem pro ně konečně našla tu správnou odpověď: „nas**t!“ (tj. „hrubý 
výraz nevšímavosti, nezájmu a opovržlivého postoje“). Zázračné slovo 
vyplynulo při – pomožme si slovníkem ze spisů StB - „kontaktáži agen-
ta se zájmovou osobou“. Tentokrát po skončení úspěšné vernisáže 
v Újezdském muzeu. S panem Lamešem, adresátem mé odpovědi, 
jsme si stihli vyměnit ještě pár „zdvořilostních frází“, než jsem se „kon-
taktáž“ pokusila ukončit výzvou „A ven!“. Efekt to nemělo žádný. Kdo 
má neblahou zkušenost z minulého režimu, ví, jak je obtížné vypako-
vat dva chlapy v kožených bundách z místnosti… Slovo je ale venku 
a je to zcela přesná a stručná odpověď na cokoli, co od pana Lameše 
a pana Duchka přichází ke mně a k mým blízkým. Inu, je slušné použí-
vat hrubé výrazy? Není. Ale někdy a s někým to jinak nejde.
 Zita Kazdová

REAKCE KYNOLOGŮ

Rádi bychom reagovali na slova radního MUDr. Jaro-
slava Jeníčka (zvoleného za Svobodné) z březnového 
zasedání zastupitelstva. Odpovídal na dotaz, za jakých 

okolností městská část (MČ) vypověděla naší kynologické or-
ganizaci nájemní smlouvu k pozemkům pro cvičiště. Jakožto 
veřejný činitel však sdělil zastupitelům i veřejnosti nepravdi-

vé a nepodložené informace, které bychom chtěli uvést na 
pravou míru.
 Řekl, že jsme obdrželi slušný termín pro vyjádření se 
k  návrhu  dodatku ke smlouvě. Návrh jsme obdrželi 17. 2. 
2017 a starostka nám napsala, že odpověď očekává do 23. 
2. 2017. Šest dnů opravdu nepovažujeme za slušný termín 
k prostudování čtyřstránkového dodatku. A jelikož k posled-

Všem přátelům a známým oznamujeme, že dne 9. května 
uplynul rok, co nás navždy ve věku 91 let opustila naše 
drahá maminka, paní Ludmila Budská. V mládí byla cviči-

telkou mládeže v Sokole a obyvatelé Újezda ji znali nejen osob-
ně, ale také prostřednictvím tohoto časopisu, kam nedlouho 
před svou smrtí přispívala.

Vzpomíná syn Vladimír a dcera Alena 
s rodinami a také redakce ÚZ
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SLOUPKY

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Máme nového tajemníka. Stal se jím vedoucí odboru ži-
votního prostředí, bývalý zelený myslivec, tedy přesněji 
odvolaný jednatel myslivecké jednoty, donedávna pou-
ze pověřený výkonem funkce tajemníka. Není zde něco 
špatně? Odvolaného ředitele ZŠ nahradila jinde odvola-
ná ředitelka ZŠ. Odstoupivšího tajemníka nahradil dříve 
odvolaný jednatel… Respektuji ale obvyklých 90 dní há-
jení, byť „staronový“ tajemník nezvítězil ve výběrovém 
řízení (VŘ) a jeho jmenování bylo rozhodnutím starostky, 
a přeji mu, aby byl úředně nezávislý a apolitický.
 Vyjádřím se však k  politickému parazitismu Otevře-
ného Újezda (OÚ). Ten podepsal koaliční smlouvu právě 
s  podmínkou vypsání VŘ na nového tajemníka. Z  něho 
měl vzejít mega odborník pro státní správu. A stalo se? 

Nikoliv! Ani požadovaný odborník, ani vítěz VŘ. Pro OÚ 
tak nastal čas pravdy – čestně z koaliční smlouvy vystou-
pit, nebo se stát (opět) hadrem na podlahu. Veřejné pro-
hlášení OÚ, že je nucen jmenování respektovat, je opako-
vaným pokrytectvím a slouží pouze k zamlžení neukojené 
touhy být u moci a korýtka. Za každou cenu, stůj co stůj. 
Především OÚ totiž úřad obohatil i o destrukci (odvolání 
rady, starosty a konec tajemníka), trafiku (obnovení funk-
ce personalisty), netransparentnost (VŘ zcela bez opozi-
ce) a šmírovačku (docházkový a slídící systém za 423 tis. 
Kč!). Tyto koaliční taškařice řádných hospodářů přijdou 
střízlivým odhadem na 3 - 4(?) mil. Kč za volební období. 
A na kolik by přišel například protihlukový val u kynolo-
gického cvičiště, když zemina se dá sehnat i za odvoz?

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

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

nímu jednání s  naší předsedkyní si starostka bez domlu-
vy s  námi přizvala jak p. radního, tak i  právního zástupce, 
rozhodli jsme se zaslaný návrh předat našemu právnímu 
zástupci. O tom jsme starostku informovali 21. 2. 2017, práv-
ní zástupce se vyjádřil 2. 3. 2017. Odpověděli jsme tedy včas 
a navíc není pravda, že jsme nereagovali. MČ však zareago-
vala výpovědí.
 Pan radní také hovořil o častých velkých akcích, kdy u nás 
parkuje 25-30 aut. Takové ale pořádáme maximálně 2x do 

roka, menší společný trénink 2x týdně. Zde se počty aut ani 
nepřibližují uváděným číslům. Zcela mimo realitu pak už by-
lo tvrzení o výši plateb za různé výcviky, které se hradí jen na 
vrcholové úrovni a ne u organizací, jako je ta naše. Snažíme 
se domluvit, ale vstřícný krok ze strany MČ nepřichází. Chtěl 
se vůbec někdy někdo domluvit?
 

Základní kynologická organizace 
Újezd nad Lesy

SETKÁNÍ V MUZEU

Jarní výstavu jsme na popud doktorky Kazdové věnovali 
vodě. V muzeu bylo úplně plno a my měli radost z ode-
vzdané práce, ze zájmu příchozích i  z  příjemné, dělné 
atmosféry. Než nastoupili na scénu pánové Duchek a La-

meš. Už jen jejich účast na projektu nevlastních sympatizan-
tů vzbuzovala podezření, a tak zatímco my se hřáli z pocitu 
úspěchu, oni šli zpříma za krví. Ani slovo uznání tvůrcům, 
žádné: nonénavásdoceladobrý - rovnou vyrazili, hlava-hlava, 
cíleně za tradiční obětí – doktorkou Kazdovou. (Útočí vždy ve 
smečce, osobně jsme před časem s panem Duchkem věcně 
plánovali i možnou spolupráci při pořádání jejich koncertů – 
další nebyly, jen o tom prvním ve svém EGO-časopisu stále 
pochvalně píší!) Psát opravdu umí, všechna čest (?), o to ale 

větší škoda, že nemohou svou zručnost, vervu a potenci pře-
tavit i do konstruktivní práce s cílem vyšším, než je pouhá 
dehonestace druhých, či znehodnocování všeho kolem bez 
deklarované vlastní vize. Plivání přes plot – viz podpásový 
dotaz z jejich novin opět na doktorku Kazdovou: …a kde ši-
jete, paní Kazdová! Teď ji v  Muzeu s  pompou nařkli ze zlo-
dějny – ukradla veřejné peníze na podvodný projekt! Celá 
„zlodějna“ je ovšem průzračně, pravdivě a poutavě popsána 
na jednom z panelů. Račte se vy, kterým snad zůstal zbytek 
důvěry, sami přesvědčit. Jaké zoufalství musí vyprovokovat 
ženu, která s odvahou a silou nese svou odestátou bolest, 
k neuváženému výkřiku! Především vaše! Hanba, chlapáci.

Petr Mach

Čím dál častěji vedeme v radě diskusi nad způsobem ve-
řejného projednávání projektů, které připravujeme k re-
alizaci. Osobně tuto záležitost považuji za velmi potřeb-
nou a nutnou i přesto, že jsem si vědom, že to není cesta 
jednoduchá. Veřejné projednávání musí být správně 
načasováno a  připraveno. Nejde například veřejně pro-
jednávat projekty, které jsou již schváleny na stavebním 
úřadě, protože jakákoliv dobrá připomínka je již velmi těž-
ko realizovatelná. Správné veřejné projednávání souvisí 
s plánováním a to na našem úřadě zatím nefunguje zcela 

správně. Jako místostarosta zodpovědný za proces místní 
Agendy 21 poukazuji na nedostatky, které musíme v pro-
cesu přípravy investičních akcí zlepšit. A nejedná se jen 
o investiční výstavbu. Věcí, které je možné občanům před-
kládat ke spolurozhodování, je daleko víc. A právě proces 
místní Agendy 21 říká, jakým způsobem by měla městská 
část postupovat. Pokud se tedy chceme i v zavádění té-
to agendy zlepšovat, musíme ve zbývajícím období lépe 
plánovat a zavést veřejné projednávání a připomínkování 
jako standard v realizaci projektů.
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Jsme malá městská část daleko od centra. To či ono ne-
jde. Není dost sil na odhlasované veřejné zápisy z rady 
či lepší zápisy ze zastupitelstva. Nedokážeme lépe řešit 
přechod u Coralu, „nemáme čas“ projekt v širších sou-
vislostech odborně oponovat a veřejně projednat.  A tak 
stavíme, co možná nikdo tak docela nechce, v dobré ví-
ře, že jinak to udělat nelze... Jako u Levelu, Hodkovské, 
nebo kanalizace tekoucí do lesa.
 Možná to opravdu líp nejde. Kdybychom se k tomu 
v diskusi s občany řádně dobrali, mohli mít ze stejné-
ho řešení radost. Takto budou výsledek asi kritizovat. 
Sami podnikatelé z centra Blatov považují polohu pře-
chodu v návrhu spíše za špatnou.
 Vybavují se mi Masarykova slova: „My musíme mít 
pořád na mysli, že jsme malý národ. V  nepříznivém 

postavení zeměpisném; prakticky nám to ukládá, aby-
chom se měli víc k  světu, víc myslili, víc dokázali než 
ti druzí; čili podle Palackého: každý uvědomělý Čech 
a  Slovák musí udělat třikrát tolik, co členové národů 
velikých a  výhodněji položených... Máme -li se ctí ob-
stát musíme všechno úsilí politické a kulturní pořádně 
zintensivnit. Ano, dá to práci, ale kdo ji nechce dát, ať 
nepovídá o národě a vlastenectví.“  Neplatí tahle slova 
také pro malé městské části? Není čas s tím u nás něco 
udělat? 
 V Klánovicích s odborníky a veřejně projednali parko-
viště P+R. A jako škodlivou věc odmítli. U nádraží posta-
vili stojany na kola a okolí zkultivovali. U nás zatím „in-
tensivní úsilí politické a kulturní“ chybí. Nebo je značně 
lobbystické. A to je škoda.

Vážení občané, událo se mnoho. Vypadalo to, že budeme 
přibráni do hry, ale nestalo se. Radnice s námi opět neko-
munikuje. I když jsme konstruktivní, stejně jsme pro koa-
lici jako obtížný hmyz. Na březnovém zastupitelstvu jsme 
chtěli prosadit projednání k využití budov Ideal Luxu s ob-
čany i ve finančním výboru. Ale neprošlo to. Radní chtějí 
přesunout středisko z Rohožníku. My trváme na projed-
nání. Zatím je ticho. Zastupitelstvo tak proběhlo zase ve 
znamení moci koalice. Bez diskuze. Přitom by nám všem 
mělo jít o to samé, prosperitu naší městské části.
 Začátek jara byl nejen pro blatovské nepříjemný. Zača-
lo to sledem uzavírek a skončilo rozsáhlou havárií vody. 
Nutno říct, že úřad zaspal. Havárie vody postihla školu 
a  školky, což ovlivnilo mnoho občanů. Děti dorazily do 

školy a pak šly zase domů. Rodiče si mezi sebou ráno po-
sílali sms ještě předtím, než byla informace z oficiálních 
zdrojů. Aspoň někteří tak byli zbytečné cesty ušetřeni. 
Vede mě to k zamyšlení, jak by byli občané Újezda varo-
váni v případě horší krizové situace. Nemáme místní roz-
hlas. Sirény nejsou na okraji slyšet. Asi by tedy bylo dob-
ré zavést systém varovných sms. Mohlo by to fungovat 
v rámci dobrovolné registrace. Potom by byli lidé ihned 
informováni, že voda není pitná, škola je náhle zavřená 
nebo někde něco toxického hoří.
 Chci končit pozitivně. Škola se opět zapojila do charity 
v rámci velikonočního jarmarku. Naše děti budou rozho-
dovat, kde Kapka naděje pomůže. Je skvělé učit je vzá-
jemné solidaritě. Krásný máj!

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

 Jedno z těch témat, které si vyžaduje projednání s ve-
řejností, je určitě téma rekonstrukce zdravotního středis-
ka a vybudování nového střediska v prostorách bývalého 

Ideal Luxu, které MČ plánuje pro tento účel koupit. Rada 
navrhuje podle mě dobré řešení a je nutné s ním veřej-
nost seznámit. O termínech vás budeme informovat.

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
13. května -   Starokolínská – u parku na 

Blatově 
Rohožnická – u prodejny Albert

27. května -   Církvická x Ochozská 
Holšická x Sudějovická

10. června -   Toušická – u spořitelny

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

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

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

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

1. Načešická x Borovská  800 - 820

2 Čentická x Polešovická  830 - 850

3. Hulická x Soběšínská  900 - 920

4. Novosibřinská x Svojšická  930 - 950

5. Žárovická x Žehušická  1000 - 1020

6. Tuchotická x Velebného  1030 - 1050

7. Domanovická x Račiněveská  1100 - 1120

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

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Praha 21 - trasa A

Praha 21 - trasa C

Praha 21 - trasa B
úterý 6. června

sobota 6. května

středa 10. května

I přes neustálé upozorňování nadále někteří občané Újezda 
nad Lesy odvážejí odpadkové pytle se směsným či biood-
padem ke stanovištím na tříděný odpad. Na tato stanoviště 
patří pouze plasty, papír, sklo, obaly tetrapak. Kontejnery na 
tyto odpady jsou na všech stanovištích, na některých máme 
i kontejnery na elektroodpad a textil (viz webové stránky úřa-
du). Všechny vyjmenované odpady patří do určených kontej-
nerů. Pokud je přeplněný kontejner na textil, tak oblečení 
nevyhazujte vedle kontejnerů a kontaktujte Odbor životního 
prostředí a dopravy, který zajistí vývoz. Oblečení je určeno 

na dobročinné účely a je škoda, když místo toho hyzdí okolí, 
zmokne a zplesniví a pak nemůže sloužit potřebným. Upo-
zorňujeme, že dle platných právních předpisů – vyhláška hl. 
m. Prahy č. 5/2007 – je povinností vlastníka nemovitosti za-
jistit u svozové společnosti dostatečný počet a objem nádob 
na směsný komunální odpad podle počtu osob, které tuto 
nemovitost obývají. Zajišťujeme pro vás dostatek možnos-
tí, kam jednotlivé druhy odpadu odevzdávat, jak se budete 
chovat ke svému okolí je pouze na vás.
 Martin Švejnoha, OŽPD

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou 
obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady: baterie, aku-
mulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, de-
tergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na 
hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 
Informace o  celoročním svozu najdete na našich stránkách http://pra-
ha21.cz/informace/nebezpecny-odpad a také v informační brožuře „Sběr 
nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2017“, tuto brožuru 
najdete ve stojanu s letáky v přízemí vedle podatelny úřadu.

Martin Švejnoha, OŽPD

Hlášení havárií dodávek vody a kanalizace

Jarní úklid Újezda nad Lesy

Upozorňujeme občany, že k nahlášení havárií na vodovod-
ních řadech včetně špatné kvality dodávané pitné vody 
a havárií na kanalizačních řadech, je zapotřebí kontaktovat 
společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (www.pvk.
cz), která je správcem veřejných vodovodních a kanalizač-
ních řadů v Praze. Havárie lze hlásit na telefonních číslech 
840 111 112 nebo 601 274 274, případně prostřednictvím 
formuláře, který najdete na webových stránkách společ-

nosti. Pro ohlášení havárie je zapotřebí uvést o jaký druh 
havárie se jedná (co se kde a kdy stalo) a jméno kontakt-
ní osoby včetně telefonního čísla. Pracovníci společnosti 
opravují havárie pouze na veřejných částech vodovodních 
a kanalizačních řadů, poruchy na vnitřní instalaci (na pří-
pojkách) si řeší jejich majitelé.

 Jana Gurovičová, OŽPD

Děkujeme, že jste se zapojili do jarního úklidu Újezda nad Lesy. Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
nechal dne 8. dubna 2017 v Újezdě nad Lesy přistavit 4 kontejnery na objemný odpad navíc ke kontejnerům hraze-
ným Magistrátem hl. m. Prahy.  Kontejnery byly náležitě využity, tudíž doufáme, že jste byli s touto akcí spokojeni. 

Nekonečný příběh aneb odpady 
okolo stanovišť na tříděný odpad
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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

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

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), 

smluvní dokumentace, insolvence, rodinné 
právo (rozvody, jmění manželů, děti). 

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

Módní přehlídka
Srdečně Vás zvu 

na prodejní módní přehlídku
v sobotu 20.5. od 10 hodin 

SECOND HAND U VEVEREK

Eva Kuthanová
tel: 733 133 516, 

Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728230831 J. Vrbka
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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
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Třebětínská 591, Praha9 

Újezd nad Lesy 
Kontakt: +420 608 943 568 

 
 

Café Galerie Zelený Dům 
 

hledá 
 

 brigádníka  
 

nástup ihned 
 

informace na Tel.: 608 943 568 
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AGENDA 21
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Občané vybírali nejpalčivější problémy

Vydařená Velikonoční dílna

Ve středu 19. 4. 2017 se v  sále Poly-
funkčního domu konalo Veřejné fórum 
k celkovému rozvoji městské části. Pří-
tomní diskutovali u  různých tematic-
kých stolů (školství, bezpečnost, dopra-
va, životní prostředí, volný čas, sociální 
oblast, občanská vybavenost). Opět byl 
zastoupen i mládežnický stůl, u něhož 
se řešila především témata, která při-

nášeli sami nej-
mladší diskutující.
  V  každé oblasti 
občané formulo-
vali aktuální pro-
blémy, ze kterých 
pak vybrali dva nej-

důležitější. V příjemné pracovní atmo-
sféře tedy bylo formulováno celkem 
16 problémů k  řešení. Tyto problémy 
budou ověřeny anketou a  následně 
předány k řešení na zastupitelstvu MČ 
Praha 21.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROBLÉMY, 
KTERÉ ZVOLILO 83 ÚČASTNÍKŮ 
VEŘEJNÉHO FÓRA
  Zachování kynologické organizace 

Újezd nad Lesy s třicetiletou tradicí 
na stávajícím cvičišti

  Parkoviště u nádraží P+R
  Podpořit stavbu přeložky I/12 + stav-

ba 511 v Běchovicích
  Propojení jižní pěší cesty a navá-

zání na cesty do Běchovic, Koloděj 
a Sibřiny

  Vybudování kolárny v MZŠ Polesná
  Denní stacionář pro seniory
  Vyčištění lesa odborníky
  Koupaliště
  Kontrola průjezdnosti kamionů a od-

stavná plocha pro jejich zachycení
  Bezbariérový úřad městské části 

Praha 21
  Multifunkční hřiště na Rohožníku
  Kamerový systém u MZŠ Polesná + 

jeho rozšíření v městské části
  Řešit parkování u nádraží – zvýšit 

kapacitu
  Školení a vzdělávání učitelů a zajistit 

financování
  Oprava fasády tělocvičny MZŠ Poles-

ná a oprava laviček
  Vybudování protihlukové bariéry 

u kynologického cvičiště

Součásti akce byla i  premiéra filmu 
Jana Petrase Ženy z  Újezda nad Lesy 
a tombola.

 Děkujeme všem členům komi-
sí a  zaměstnancům ÚMČ Praha 21, 
kteří pomohli tuto akci uspořádat 
a  Ivě Hájkové z  Národní sítě Zdra-
vých měst za moderování celé akce 
a sponzorům za ceny do tomboly. 
Velké poděkování patří Radce Lipanovi-
čové, Gabriele Hůlkové a Evě Danielové 
za připravení domácího občerstvení.
 Ceny do tomboly věnovali: Roman-
tika – váš kreativní svět, Vinotéka Ale-
xandra Procházková, Vinotéka Nad Le-
sy, Knihkupectví Nad Lesy, Café Galerie 
Zelený Dům, Cukrárna Sofie.
 Tato akce byla spolufinancována 
Státním fondem životního prostředí 
České republiky v rámci projektu „Míst-
ní Agenda 21 – Cesta k  udržitelnému 
rozvoji v Praze 21“ .

Kateřina Blinková,
referentka odboru školství, 

kultury a MA21 

Svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, 
naději a  lásku….ano, to byly Velikonoce. Do Polyfunkčního 
domu nakoukly v podobě již tradiční Velikonoční dílny v pá-
tek 7. dubna.
  Ač bylo venku nevlídné aprílové počasí, uvnitř domu to-
mu bylo naopak. Všechny, kdo na dílnu přišli, hřála umělec-

ká a přátelská atmosféra 
jako sluneční paprsky 
a  na tvářích vykvétaly 
úsměvy jako jarní kvítí. 
Svou šikovnost si přišly 
vyzkoušet nejen před-
školní a  školní děti, ale 
i  dospělí a  senioři. Vyrá-
běly se velikonoční vě-
nečky z  proutí, kuřátka, 
přáníčka, zdobily perníč-
ky, vystřihovaly papíro-
vé zápichy, dekorovala 

vajíčka, a kdo chtěl, mohl si do ozdobeného květináče zasít 
osení. Odpoledne při práci příjemně a velmi rychle uteklo. 
Byla to nádherná příležitost, kdy v každodenním shonu lidé 
zpomalí, setkají se spolu a při společném tvoření mají k sobě 
zase o kousek blíž. Každý domů odcházel obohacen nejen 
o vlastnoruční výtvory, ale také pohlazen na duši a naplněn 
pozitivní energií. Doufáme, že krásné výrobky ozdobily vaše 
domovy a přináší radost. 

 Děkujeme všem, kteří tuto pěknou akci pomohli uspořá-
dat. Velké díky patří paní učitelce Zuzaně Vopálenské, asis-
tence Blance Fišerové a žáčkům z 1. C za plnou krabici vo-
ňavých perníčků, které na dílnu napekli. Děkujeme členkám 
Komise sociální politiky a zdravotnictví, paní Janě Eibichové, 
Kateřině Blinkové, Domu dětí a mládeže Dům UM, organiza-
ci Neposeda za přípravu a realizaci a MČ Praha 21 za finanč-
ní podporu, bez které by se dílna nemohla uskutečnit.

Radka Lipanovičová,
komise soc. politiky a zdravotnictví

INZERCE



Dílničky pro budoucí prvňáky

Sto patnáct tisíc kapek naděje

Nepovinné dílničky jsou určeny pro 
budoucí prvňáčky a  jejich rodiče, pří-
tomny budou třídní učitelky, které 
budou zodpovídat případné dotazy. 
Děti budou mít také možnost cvičně se 
pohybovat v novém školním prostředí. 

Zájemce o  dílničky prosíme o  potvr-
zení účasti zapsáním se do přihlášek 
v  újezdských mateřských školách. Ti, 
kteří jsou mimoújezdští nebo jejichž 
děti nenavštěvují újezdská předškolní 
zařízení, mohou potvrdit účast Mgr. 

Vladaně Vackové, zástupkyni pro  
I. stupeň, na email vackova@zspoles-
na.cz. Hlásit se můžete na jeden ze čtyř 
termínů dílniček - 10. 5. od 15 -15.45 
a od 16 -16.45 hodin nebo 14. 6. od 15 
-15.45 a od 16 -16.45 hodin.

Aprílové jarní odpoledne, příjemná předvelikonoční atmo-
sféra a hlavně chuť a ochota pomoci přilákaly 11. dubna do 
naší základní školy davy lidí.  
 Prostory budovy prvního stupně byly zaplněny stánky 
s  velikonočními výrobky, které připravovaly všechny děti 
spolu se svými pedagogy na hodinách výtvarné či pracovní 
výchovy. Všichni příchozí mohli kromě výrobků také obdivo-
vat a ochutnávat nepřeberné množství zdobených perníků, 
různých druhů cukroví či pravou velikonoční nádivku.
 Charitativní jarmark má na naší škole více než desetiletou 
tradici. V letošním roce, stejně jako v roce loňském, byl vý-
těžek věnován Nadačnímu fondu Kapka naděje. O konkrét-
ním využití celkové 
částky rozhodnou 
děti samy  a  to spo-
lečným hlasováním, 
které bude probíhat 
na besedách se za-
kladatelkou a  prezi-
dentkou fondu Ven-
dulou Pizingerovou. 
 Všechny nás mile 
překvapilo, kolik lidí 
má zájem pomoci 
druhým.  Společnými 
silami se nám poda-

řilo vybrat neuvěřitelnou částku, a to 
115 000 Kč.
    Ještě jednou děkujeme všem, kteří 
přispěli na dobrou věc. Velký dík pa-
tří především dětem a jejich pedago-
gům za přípravu a čas, který této akci 
věnovali.

Eva Hegyiová, Radoslava 
Kohoutová, Masarykova ZŠ

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Na 3. zasedání Řídícího výboru projek-
tu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
(P21 – MAP), které proběhlo 7. března 
2017, byl odsouhlasen Strategický rá-
mec.
 Je to důležitý dokument obsahující 
kromě priorit, cílů a  opatření projek-
tu i  výčet investičních záměrů. Jejich 
zařazení nejprve schválili zřizovatelé, 
zástupci samospráv jednotlivých měst-
ských částí zapojených do projektu. 
Strategický rámec byl vyvěšen na webu 
http://www.praha21.cz/projekty/map/
ridici-vybor.  
 Tam jej mohou najít případní žada-
telé o dotace, aby doložili opodstatně-
nost svých žádostí.
 Strategický rámec je možno každých 
6 měsíců aktualizovat, a proto není po-
važován za konečný. Jakékoliv náměty 

k  jeho doplnění jsou vítány prostřed-
nictvím pracovních skupin P-21 MAP 
anebo mailem na map@praha-21.cz.
 Zmíněný dokument navrhuje strate-
gii, kterou by se mělo řídit vzdělávání 
v Praze 21 v příštích letech. Aby se stra-
tegie mohla proměnit ve skutečnost, 
začal se pro projekt tvořit Akční plán, 
kde budou jednotlivé kroky popsány. 
Bude to seznam aktivit navazujících na 
cíle a  priority, které jsou popsané ve 
Strategickém rámci. Tyto aktivity hod-
láme pomoci uskutečnit a také předá-
me jejich seznam příslušným zřizova-
telům, čímž předpokládáme i zajištění 
náležité podpory a snad i finanční krytí. 
Podporu pro realizaci některých opat-
ření nově nalezneme v  demografické 
studii, o  níž informovalo minulé číslo 
ÚZ.

 Dalším podpůrným krokem je tes-
tování školního klimatu společností 
SCIO v 5. třídách a na druhém stupni 
všech ZŠ správního obvodu. Brzy bu-
dou k dispozici výsledky a uděláme vše 
pro to, abychom je využili ke zlepšení 
vzdělávacího procesu. 
 Vyzýváme tedy odbornou veřejnost, 
která je zapojena do projektu MAP, 
k doplnění a finalizaci plánovaných ak-
tivit. Případné návrhy zasílejte nejpoz-
ději do 19. května 2017 na emailovou 
adresu map@praha-21.cz.

Lucie Černá,
manažerka projektu

Projekt MAP pokročil



Báseň 
k úklidové akci

Z knihovny do školy

Úspěchy v olympiádách

Masarykova ZŠ se zapojila do kam-
paně Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
V  areálu školy a  Klánovickém lese 
uklízeli žáci pod dohledem pedago-
gů celý týden. Cílem akce je nejen 
uklidit naše okolí, ale i do společné 
věci zapojit různé zájmové skupiny 
lidí, školy, firmy, státní správu i jed-
notlivce. Hlavní úklidový den byl 
v  sobotu 8.4.2017. Děvčata z  6. B 
složila básničku:

Pojďte s námi uklidit svět,
recyklování je dobrá věc.
Papíry, plasty, bude to hračka,
do plastů patří igelitová taška.
S nebezpečným odpadem rychle pryč,
udělej to hned a už na mě nekřič.
Sklo, nebezpečná věc to je,
i kdybys nechtěl, pořezá tě.
Doma ti hnije jablko staré,
rychle s ním do bio popelnice.
Buďte tak hodní a recyklujte s námi,
My budeme rádi a  spolupracovat 
s vámi.

Hned několik žáků Masarykovy ZŠ 
opět zabodovalo v  různých znalost-
ních a vědomostních soutěžích.

FINANČNÍ GRAMOTNOST
V  letošním školním roce se žáci  
II. stupně naší školy opět již tradič-
ně zúčastnili celostátní soutěže „Fi-
nanční gramotnost“, která vychází 
ze standardu finanční gramotnosti. 
V okresním kole nás reprezentovali: 
David Kny, Filip Malák, Petr Marýzek. 
Tento tým se umístil na krásném  
3. místě. Cílem soutěže je nejen roz-
šířit teoretické a  praktické znalosti 
a  vědomosti žáků v  oblasti finanční 
gramotnosti, ale i  působit preven-
tivně. Soutěž každoročně vyhlašuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR.

MATEMATICKÁ 
SOUTĚŽ PANGEA
Čtyři žáci z  naší školy postupují do 
finále v náročné matematické soutě-
ži Pangea: David Štefka, Dalibor Pirc 
(žáci 4. třídy), Mikuláš Jandík, Tomáš 
Přinda (žáci 5. třídy). Finálové ko-
lo proběhne v  pátek 5. května 2017 
v Praze, pravděpodobně v Nové bu-
dově Národního muzea.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
V úterý 4. 4. se konalo obvodní kolo 
matematické olympiády pro 6. třídy 
a  gymnázia. Mikuláš Jandík z  5.C se 
umístil spolu s  dalšími 10 dětmi na  
1. místě. Gratulujeme - páťák Miku-
láš mezi první desítkou gymnazistů!

Eva Danielová
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V pátek 31. 3. 2017 se naše třída 3. F  zapojila do celo-
státní akce Noc s Andersenem. Nejprve jsme se ve třídě 
seznámili s postavou Hanse Christiana Andersena a jeho 
pohádkami. Poté jsme ve skupinách luštili různé rébusy, 
ve kterých jsme poznávali hrdiny jeho pohádek. Ve večer-
ních hodinách jsme se přemístili do místní knihovny, kde 
na nás čekaly paní knihovnice, které  otevřely knihovnu 
a připravily knihy od H. CH. Andersena, ve kterých jsme si 
některé pohádky přečetli. Následně jsme si zapůjčili po-
hádkové knihy. Tímto moc děkujeme paní knihovnicím 
za kouzelnou hodinu strávenou v knihovně. Celou akci 
jsme ukončili spaním ve škole. Těšíme se znovu za rok.

Žáci 3. F

Stačí dva štětce, trochu umu našich 
babiček, nastříhané nenošené tričko 
na souvislý provázek a výsledek je 
více než skvělý – krásná prací žínka na 
nádobí. Vyzkoušejte také. Žáci 5.A



Posláním Rybářského svazu je zejmé-
na výkon rybářského práva, které vy-
chází ze zákona o rybářství, provozo-
vání akvakultury, ochrana, chov a lov 
ryb, včetně lovu vodních organismů 
a  jejich ochrany. Dále pak vykonává 
ochranu životního prostředí, dbá na 
čistotu vody a poskytuje metodickou 
pomoc a služby pro organizační jed-
notky Svazu. Toto je základní defini-
ce, pod kterou se skrývá veliká šká-
la různých činností, ať už se to týká 
vlastního výkonu rybářského práva, 
nebo různých sportovních aktivit, ja-
ko je lov ryb udicí na plavanou, přívla-
čí, feederem či muškařením. 
 V neposlední řadě pak i sportovní 
odvětví „Rybolovná technika“, která 
má v  Újezdu nad Lesy dlouholetou 
tradici a naši závodníci v ní dosahu-
jí každoročně velmi dobré výsledky. 
A zapomenout nesmíme ani na naše 
nástupce, a tak se naši členové věnu-
jí práci s  mládeží, jejich výchově jak 
k  lovu ryb, tak i  k  ochraně přírody. 
Toto vše je značně finančně náročné 
a  nedá se dělat pouze v  rámci pro-
středků místní organizace. Je potřeba 
zapojení nadřízených složek, různých 
sponzorů a v neposlední řadě i Úřa-
du městské části formou grantových 
programů. A  právě grantový systém 
městské části Praha 21 nám již léta 

pomáhá krýt část nákladů spojených 
s ekologií, výchovou mládeže a spor-
tovní činnosti. Tímto chceme úřadu 
naší městské části poděkovat za po-
moc při našich aktivitách a věříme, že 
i do budoucna se budeme těšit dobré 

spolupráci. My se zase vynasnažíme 
reprezentovat Újezd nad Lesy co nej-
lépe a  dosahovat co nejlepších vý-
sledků. Děkujeme moc. S pozdravem 
„Petrův zdar“   

Jaromír Přepechal,
vedoucí kroužku 

rybolovné techniky  
Místní organizace Českého  

rybářského svazu Újezd nad Lesy

Rybáři děkují
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SPOLKY

Dobrovolníci sesbírali v lese půl tuny odpadu

XVIII. úklid s  Újezdským STROMem 
jsme připravili na odpoledne soboty 
8. 4. 2017, kdy se v celonárodní kam-
pani „uklízel svět a Česko“. Společně 
s  37 dobrovolníky jsme uklidili kus 
Klánovického lesa ve správě Lesů ČR 
a Lesů hl.m. Prahy, prostor před Úřa-
dem Městské části, lesní parcely ve 
správě MČ, stezky Lesní galerie a oko-
lí propustků pod kolejemi, kde zůstal 
odpad po rekonstrukci trati. Začínali 
jsme ve 14 h a  oheň v  přenosném 

spolkovém ohništi po závěrečném 
„buřtovém rautu“ na multifunkčním 
hřišti v Čentické jsme uhasínali v 19 h. 
 Celkem jsme zaevidovali 37 pytlů 
a  sesbírali 500 kg odpadků. Mezi ji-
ným jsme recyklovali i  železná kam-
na, pneumatiku a dva plné pytle skle-
něných lahví, které jsme přetřídili do 
kontejneru.
 Největší dík patří všem dobro-
volníkům za užitečnou a  příjemnou 
sousedskou akci. Děkujme vedení, 

učitelům a  žákům Masarykovy ZŠ, 
kteří se k akci připojili a naplnili pytle 
z prostoru kolem školy během před-
chozího týdne. Děkujeme četě MČ, 
která na prosbu spolku uklidila příko-
py podél Staroklánovické. Děkujeme 
MČ P21 za zajištění vody a mýdla na 
sociálním zařízení multihřiště, pytlů 
na úklid a  odvozu odpadu z  deseti 
sběrných míst. Kromě klávesnice od 
počítače, rezatého sudu a  rozpadlé 
boudy byla největším úlovkem pneu-
matika od traktoru - doufejme, že už 
definitivně poslední, kterou lze v na-
šem lese najít :-)
 V  celonárodním úklidu najdete 
XVIII. brigádu Újezdského STROMu 
pod identifikací 14527, více fotek je 
na spolkovém webu a  v  Otevřených 
novinách.

Michael Hartman, Zita Kazdová
Újezdský STROM



I  letos začátkem dubna Spolek Oko 
vyrazil na úklid Klánovického lesa. 
Kontakt mezi brigádníky a  divočáky 
naštěstí neproběhl žádný, počasí by-
lo akorát a tak ve skvělé atmosféře 15 
dospěláků i s 20 dětmi „vyprodukova-
lo“ 30 pytlů odpadků. A i tentokrát by-
la výraznou posilou 22. vlčácká smeč-
ka újezdských skautů. Po akci došlo 
na oblíbené opékání buřtů, a kdo měl 
žízeň, mohl si doplnit tekutiny v ote-
vřené restauraci Kollmanka. Všem 
zúčastněným děkujeme za skvělou 
spolupráci a za rok se těšíme zase. 
 Náš spolek také jednou za čtvrt ro-
ku vydává Magazín Oko a  mohlo by 
se zdát, že se vyjadřuje k mnoha vě-
cem, ale k ještě více věcem spíše při-
kládá ruku k dílu. A možná proto jeho 
činnost rada MČ, a  až na drobnou 
výjimku i dotační komise, opět gran-
tově nepodpořila. Asi holt neumíme 
správně napsat grantové žádosti.

 Přesto spolek jako první mediálně 
upozornil na pomalované cedule les-
ní galerie. Že to někomu vůbec stojí 
za námahu objíždět jednotlivá místa 
a  sprejovat práci jiných...  Nicméně 
namísto bědování v  ÚZ Spolek Oko 
s úklidem lesa zahájil i čištění cedulí. 
Během této činnosti se však ukázalo, 
že to tak jednoduché nebude. Barvy 
drží až běda, ředidel je potřeba více, 
skoro by se dalo říci, že je potřeba ja-
kýsi koktejl. Vyčistit jednu větší ceduli 
zabralo nečekaně dost času (viz foto). 

Chtěli bychom ale dotyčného „uměl-
ce“ požádat, aby neničil a nepřidělá-
val práci jiným. Jeho i nás to stojí zby-
tečný čas a  peníze. A  úplně nejlepší 
by bylo, kdyby se k nám přidal a po-
mohl s odstraněním své práce. V ta-
kovém případě dotyčnému garantu-
jeme, že jeho identitu neprozradíme, 
ale budeme se mu snažit ukázat, že 
zábavu, uplatnění, či smysl života lze 
najít i jinde.
 

Petr Duchek, Spolek Oko

Oko v akci

Senioři v lázních
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Za zdravím a  pohodou odjelo 48 
členů Svazu postižených civilizač-
ními chorobami (SPCCH) v prvním 
dubnovém týdnu na ozdravný po-
byt do Lázní Luhačovice. O všechny 
účastníky se výborně staraly Mirka 
Branžovská a  Eva Štrasmajrová. 

Dvě cvičitelky, Soňa Pilná a Růžen-
ka Řezáčová, připravily každé ráno 
zajímavou rozcvičku. 
 V  neděli 2. dubna jsme jeli na 
krásný výlet do známého poutního 
místa - Velehradu, který navštívil 
v  roce 1985 i  papež Jan Pavel II. 
V nedaleké obci Modrá jsme si pro-
hlédli archeoskanzen, který před-
stavuje slovanské sídliště z  doby 
Velké Moravy. V  sousední expozi-

ci „Živá voda“ jsme měli možnost 
pozorovat z  podvodního tunelu 
různé ryby (např. vyzu velkou, je-
setery, kapry 26 kg) a podívat se na 
další vodní živočichy kolem rybní-
ka. Zbyl i čas na občerstvení.
 V  pondělí začaly léčebné pro-

cedury a  ve volném čase 
procházky po centru lázní, 
v  lázeňském parku a  po 
okolí. Večery byly věnová-
ny přednáškám. První byla 
v podání Evy Štrasmajrové 
o Velkomoravské říši a Cy-
rilovi a  Metodějovi, další 
večer seznámila, i praktic-
ky, Soňa Pilná s reflexní te-
rapií. Majitelka lázeňského 
domu pohovořila o  péči 
o zdraví a představila ple-
jádu bylinných léčivých 
produktů. Obden bylo 
možné si večer zatančit 

a  zazpívat, nebo jenom poslech-
nout hudbu.
 Počasí přálo, bylo teplo a  slu-
nečné dny převažovaly. Zájezd se 
vydařil a  všem se líbil. Děkujeme 
Mirce i  ostatním, které připravi-
ly krásný pobyt a  doufáme, že se 
v příštím roce opět sejdeme.

Veronika Massaová, 
Hana Weinová

VÝZVA PRO ČLENY KAS
Pokud jste se nezúčastnili vý-

roční členské schůze 18. března 
2017 a nezaplatili členský pří-

spěvek na rok 2017, obraťte se 
na pí. Krajzingrovou (tel. 246 082 

247) a po dohodě s ní uhraďte 
své příspěvky do 30. května. 

Tato povinnost vyplývá z našich 
Stanov a z usnesení výroční člen-
ské schůze. Byli bychom neradi, 

kdybychom přišli o naše milé 
seniorky a seniory jen takovým-
to nedopatřením - vaše členství 

v KAS by bylo ukončeno…

Újezd nad Lesy: krajina 
pro život zve děti i dospělé na 

branně-bezpečnostní den

10. června 14 - 18 hodin 

na sídlišti Rohožník 
u Rákosníčkova hřiště 

Přijďte se podívat na nejmoder-
nější vybavení záchranky, policie 
a vojska a ukázky jejich činnosti

Záštitu nad akcí převzal radní 
hl. m. Prahy pan Libor Hadrava.

Den pro život



„Studený máj v  stodole ráj“. Květen 
je známý „zmrzlíky s  jejich hospody-
ní Žofkou“ a malými zmrzlíky sv. Ur-
banem, Filipem a  Bedou od 25. do  
27. května. Zažili jsme je několikrát 
a  je to většinou velké překvapení, 
protože máme již vysázenou zeleninu 
i letničky, osázené venkovní truhlíky. 
Musíme bedlivě sledovat předpovědi 
počasí, ale jinak je květen nádherný 
měsíc plný květů a  radosti z  pěkně 
rostoucích rostlin všeho druhu. 

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD
Vše dobře roste a  ve všech částech 
zahrady se rozmáhá plevel. Ten nejen 
hyzdí vzhled, ale bere z  půdy živiny 
a okrádá o ně rostliny. Nesmíme do-
pustit, aby vykvetl. Například takový 
ptačinec – žabinec je přímo vzor, jak 
se dokáže za krátkou dobu rozmnožit.
 V květnu buď hojně prší, nebo in-
tenzivně zaléváme záhony, proto je 
musíme okopávat, a  tím se postará-
me o  dobré provzdušnění půdy, ale 
i udržení vláhy. Okopáváním narušu-
jeme i  vývoj plevelů. Největší pozor-
nost věnujeme čerstvě zasazeným 
rostlinám, netýká se to jen zeleniny, 
ale i trvalek, růží, dřevin i nově založe-
ného trávníku. Lehké pokropení má 
jen malý význam. Při správné zálivce 
na 1m2  přijde 5 - 10 litrů vody. U leh-
čích půd počítejte s 10 litry u těžších 
opatrně, aby se nerozbahnily. Stude-
ná voda z vodovodu nebo ze studny 
neprospěje žádné rostlině, proto se 
naučte se stále starat o zásobu odra-
žené vody.
 Pokud pěstujete ve skleníku raj-
čata – lépe nasadí plody, když s nimi 
občas zatřepete. Rajčata ve skleníku 

i  na záhoně potřebují hojně vody, 
proto zaléváme intenzivně v  delších 
intervalech. Při vysoké vzdušné vlh-
kosti přicházejí plísně a  postřiky jim 
předcházíme - Akrobat, Kuprikol. 
 Rajčata na záhony vysazujeme 
šikmo, aby si rostliny vytvořily větší 
množství kořenů, Postraní výhony vy-
růstají v úžlabí listů a při vylamování 
dáváme pozor, abychom nepoškodili 
listy. Vylamujeme pouze prsty, ne-
používáme nůž. Po odkvětu prvého 
květenství provedeme postřik proti 
plísni. Rajčata přihnojujeme plným 
hnojivem, kde jsou tři hlavní živiny, 
dusík, fosfor, draslík. Rajčata na zá-
honech vyžadují otevřenou volnou 
polohu na plném slunci a záhřevnou 
středně těžkou půdu. Nesázejte dří-
ve než po 20. květnu, raději o  týden 
později. Tyčková rajčata by se měla 
pěstovat jen s jedním výhonem 
 Oblíbené jsou různé druhy tykví. 
Ty pro svůj dobrý růst potřebují vy-
soký obsah organické hmoty – živin. 
Tykve vysévejte nejdříve v  půli květ-
na, v příliš studené zemi semena ne-
klíčí a  shnijí. Předpěstované rostliny 
vysazujte až koncem května.       
 Velká móda jsou bylinky, abychom 
je měli stále po ruce, je nejlepší za-
sadit je do truhlíků. Bylinky rozdělí-
me podle toho, k čemu jsou určené, 
a dle mohutnosti růstu. Na grilovaná 
masa si zasadíme rozmarýn, tymián, 
bobkový list, smil, dobromysl. Na čaje 
jsou máta, meduňka, mateřídouška, 
šalvěj, stévie. Do salátů jsou pažitka, 
petrželka, svatolina, bazalka, šalvěj. 
Rostliny vyšší, jako je libeček nebo fe-
nykl, dáme do větších nádob nebo na 
záhon. Bylinky sázíme do substrátu 
bohatého na živiny a truhlíky umístí-
me na teplé stanoviště.

 Vyséváme okurky, pokud tak uči-
níme začátkem měsíce, vyklíčí až po 
zmrzlících. Jednotíme kořenovou 
zeleninu - mrkev, petržel, ještě stále 
můžeme i  vysévat. Vyséváme letní 
druhy ředkviček a  ředkve, zejména 
ředkve bílé, po 15. květnu vyséváme 
keříčkové fazole. Ze salátů vysazuj-
te ty druhy, které odolávají vysokým 
teplotám, vhodné jsou i saláty k česá-
ní.
 Na okrasné zahradě vyséváme jed-
noleté letničky na prázdná místa me-
zi trvalkami, nebo na místa s cibulo-
vinami, které se uprázdní po odkvětu 
např. tulipánů. Ostálky a aksamitníky 
vysazujeme až po 20. květnu, vadí jim 
i nejslabší mrazík. Kontrolujeme růže, 
plané výhony odstraníme, při výskytu 
pravého padlí provedeme postřik or-
ganickými fungicidy.  
 Balkonovky a  choulostivé letničky 
raději umístíme na určené stanoviš-
tě až po 20. květnu, pro slunné polo-
hy se hodí petúnie a pelargónie, pro 
stinné polohy jsou vhodné begonie, 
fuchsie, voskovky, vše sázíme do 
humózního substrátu. Květiny z bytu 
postupně vynášíme na stíněná místa 
pro letnění.
 Nezapomínejte na naše lékaře za-
hrad – ptactvo, také potřebují pít. Na-
pajedla často doplňujte čistou vodou. 
Pokud máte velkou otevřenou nádo-
bu na vodu – třeba sud, položte na 
vodu prkno, ptáci se i takto rádi napijí 
a neutopí se. Na vaše osobní dotazy 
rádi odpovíme na našich interneto-
vých stránkách www.kvetyujezda.
ic.cz      

Blanka Exnerová,
Základní organizace Českého za-

hrádkářského svazu 
Újezd nad Lesy

Zahrádka v květnu
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POZVÁNKA
do Dendrologické zahrady Průhonice

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě nad Lesy

pořádá vycházku spojenou s komentovanou prohlídkou

Kdy: ve čtvrtek 18. května, sejdeme se v 9.30 hodin 
u vchodu do zahrady, 

vstupné pro seniory 35 Kč

Doporučená doprava: bus 269 zastávka  Újezd n/L 
v 8.37 hod. do stanice Uhříněves nádraží, přestup bus 
325 v 9.01 hod. – výstup Čestlice v Oblouku v 9.19 hod.
Srdečně zveme všechny milovníky kvetoucích rododen-

dronů a azalek a různých květin.

Květnové výlety
Klub aktivních seniorů (KAS) zve na vycházku na 

„Bleší trh“ 13. května - měli bychom jet metrem na 
Rajskou zahradu, dále žlutým autobusem. Bližší 

informace o času odjezdu ve vývěsních skříňkách. 
Na zájezdu KAS 15. 4. se obdobná akce líbila. 

KAS pořádá 20. května zájezd do Bechyně a okolí. 
Navštívíme zámek, klášter a půjdeme na oběd. Na-
vštívíme Vlastibor - Záluží (blatenská architektura, 
černá kuchyně, stará kovárna, výstava loutek). Dá-
le navštívíme Klokoty - kostel Nanebevzetí Panny 

Marie. Pokud bude ještě čas, zastavíme se v Tábo-
ře. Zájezd připravila paní Vlasta Novotná.

Helena Vojtová, výbor KAS
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Běh o pohár starosty aneb 
Běh za újezdskou sovou

Datum: sobota 13. 5. 2017
Místo: lesní cesty, Pilovská 303, 190 16 Praha 21 
– Újezd nad Lesy
GPS: 50.086915, 14.646138
Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud au-
tobus č. 250 a 261 do Újezda nad Lesy, zastávka 
Blatov nebo autobus č. 163 od metra A stanice 
Depo Hostivař tamtéž nebo vlakem do Klánovic 
a odtud pěšky cca 20 minut
Přihlášky: on line do čtvrtka 11. 5. 2017 do 
24:00 hodin na http://results.bezeckenadeje.cz/
events/beh-o-poharstarosty-aneb-beh-za-ujezd-
skou-sovou-12-roc/ nebo na místě startu od 8:00 
hodin a končí nejpozději 30 minut před startem 
příslušné kategorie.
 Doporučujeme všem přihlášky přes internet 
– urychlíte tím přihlašování i  výdej startovních 
čísel.
 Běh pro radost se přihlašuje pouze na místě.
Startovné: 20 Kč předžactvo a žactvo, 40 Kč do-
rost a dospělí, 30 Kč při Běhu pro radost.
Podmínky startu: závodníci startují na vlastní 
nebezpečí, přihláškou k  závodu potvrzují svoji 
zdravotní způsobilost. Je dovolen start závodníka 
pouze v jedné kategorii!
Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii 
obdrží při vyhlašování ceny od sponzorů závodu. 
Běh pro radost je nesoutěžní.
Občerstvení: po doběhu každý závodník obdr-
ží zdarma občerstvení. Bude zde i stánek, kde si 
můžete občerstvení zakoupit.
Ostatní: závody jsou zařazeny do Poháru Praž-
ských Běžeckých Nadějí 2017. Běh pro radost je 
určen všem bez rozdílu věku. V hlavní kategorii 
mužů a  žen bude vyhlášen nejrychlejší běžec 
a běžkyně z Újezda nad Lesy.
Info: Zuzana Olšanová, e-mail: Zuzana.Olsano-
va@seznam.cz, telefon: 607 148 116
 V průběhu závodu bude možné zakoupit pro 
děti i dospělé kvalitní sportovní oblečení fy Joky.

Foto z loňského 
ročníku. 

Školní sportovní 
klub Újezd nad Le-
sy, oddíl atletiky, ve 
spolupráci s Měst-

skou částí Prahy 21 
pořádá 12. ročník 
lesního běhu Běh 
o pohár starosty 

aneb Běh za újezd-
skou sovou. Přináší-
me proto dispozice 
letošního ročníku. 

Kategorie ročník trať start
přípravka I dívky 2010, 2011 300 m 9:00
přípravka I chlapci 2010, 2011 300 m 9:10
přípravka II dívky 2008, 2009 800 m 9:20
přípravka II chlapci 2008, 2009 800 m 9:30
přípravka III dívky 2006, 2007 800 m 9:40
přípravka III chlapci 2006, 2007 800 m 9:50
berušky do 3 let 2014 a mladší 50 m 10:00
broučci do 3 let 2014 a mladší 50 m 10:10
berušky 4 - 5 let 2012, 2013 100 m 10:20
broučci 4 - 5 let 2012, 2013 100 m 10:30
Běh pro radost nesoutěžní 18 - 100 let 800m 11:00
mladší žákyně 2004, 2005 800 m 11:10
mladší žáci 2004, 2005 800 m 11:20
starší žákyně 2002, 2003 1600 m 11:30
starší žáci 2002, 2003 1600 m 11:30
dorostenci 2000, 2001 3300 m 12:00
dorostenky 2000, 2001 3300 m 12:00
ženy A do 34 let 1983 - 1999 3300 m 12:00
ženy B 35 - 44 let 1973 - 1982 3300 m 12:00
ženy C 45 let a více 1972 a starší 3300 m 12:00
muži A do 39 let včetně 1978 – 1999 5500 m 12:30
muži B 40-49 let 1968 - 1977 5500 m 12:30
muži C 50-59 let 1958 - 1967 5500 m 12:30
muži D 60 let a více 1957 a starší 5500 m 12:30

vyhlášení I. bloku 10:40
vyhlášení II. bloku 11:45
vyhlášení III. bloku po doběhnutí hlavního závodu



SPORT

28

Valná hromada oddílu atletiky

Zlatý duben pro Kangsim

Jednou do roka svoláme naši schůz-
ku atletiky, pozveme všechny děti, 
rodiče, prarodiče a přátele atletiky. 
Představíme náš oddíl, naše trenéry 
a jejich činnost, zhodnotíme uplynu-
lý rok, tréninky, závody, soustředě-
ní. Pochválíme úspěchy našich svě-
řenců a vysvětlíme, kde máme ještě 
rezervy.
 Představíme plány na novou se-
zónu, závody a  sou-
středění. Domluví-
me se na pomoci 
z řad rodičů na na-
ší akci „Běh o  po-
hár starosty, aneb 
Běh za újezdskou 
sovou“. Jako každý rok 
vyhodnotíme naší oddílovou soutěž 
v krosu o oddílový pohár. Jedná se 
o sérii vyhlášených závodů, kterých 
se děti účastní. Čím více závodů ab-
solvují a čím lépe se umístí, tím mají 
větší šanci na úspěch. Do závodů se 

Je nám potěšením, že vás můžeme v  tomto čísle infor-
movat o úspěších našich závodníků na poli zahraničních 
turnajů. Píšeme schválně v plurálu – v dubnu jsme zvládli 
úspěšně zorganizovat i zápasnický a historicky první čistě 
poomse výjezd mimo Česko. Jak se nám dařilo? Posuďte 
sami.
 Prvního dubna se uskutečnil výjezd čtyřčlenné sesta-
vy ve složení Anna Velebová, Kateřina Skotnicová, Michal 
Brůček a Martin Horák za medailemi až do Švýcarska na 
Schaffhauser Poomsae Open. O kvalitách našich závodní-
ků nebylo třeba pochybovat, ovšem skóre čtyři závodníci 
– čtyři medaile (i když jedna „bramborová“) bylo až neče-
kané. Anna a Martin Horák si domů přivezli zlato, Kačka 
bronz a Michal se v kvalitní konkurenci umístil na čtvrtém 
místě.
 O týden později se újezdské taekwondo vydalo za me-
dailemi sice blíže, ale na neméně kvalitní turnaj do Trenčí-
na v zápasnické složce. I zde se nám podařilo odvézt si do-
mů do Prahy „full house“, tedy z osmi závodníků celkem 
osm medailí ve složení tři zlaté, dvě stříbrné a tři bronzo-
vé. Ve svých kategoriích excelovala Adéla Kukačková poté, 
co ve finále ve svých 14 letech porazila zkušenější sou-
peřku ze seniorské kategorie. Suverénní byl také Viktor 
Vodička, který se na svých prvních zahraničních závodech 
prezentoval velmi dobře a rovněž si došel pro prvenství ve 
své kategorii.
 Do článku se nám z dubnových klání nevešly Aprílový 
a Havířovský pohár, o kterých Vás budeme rádi informo-
vat v příštím čísle. Všem Kangsimákům gratulujeme a pře-
jeme mnoho dalších úspěchů.

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

započítává 20 nejlepších umístění, 
ostatní závody se škrtají. 
 Dále vyhlásíme nejlepší atlety 
uplynulé sezóny. Letos nejlepší 
výkony na dráze měla Monika Flo-
rová a Pavlína Cubínková.  Soutěž 
v  krosu o  oddílový pohár vyhrála 
Monika Florová, na druhém místě 
byla Anička Vosecká a  třetí Karolí-
na Košařová. V chlapcích byl první 
Jakub Krejčíř, druhý Filip Reichold 
a třetí Richard Hanuška. Nejlepšími 
z naší přípravky byl Jáchym Burian, 
Lukáš Jelen, Lukáš Tříska a  Matěj 
Žilka.
 Všem dětem děkujeme za jejich 
práci a  přejeme mnoho dalších 
úspěchů. Dále děkujeme MČ Pra-
ha 21 za podporu našemu oddílu 
Školního sportovního klubu (ŠSK) 
Újezd nad Lesy.

Barbora Plzenská,
ŠSK Újezd nad Lesy



Loni v září si sousední Koloděje připomínaly hned dvojí 
výročí – 700 let od narození českého krále a císaře Kar-
la IV. a 670 let od založení Koloděj. Obě oslavy pojaly 

ve velkém stylu. Městskou částí se projížděly slavné postavy 

české historie v  kočáru i  na koních, 
Kolodějemi pochodovali kejklíři, bu-
beníci i  sokolníci. Vrcholem oslav 
bylo divadelní představení o  třech 
dějstvích, v němž hlavní role připadla 
dětem kolodějské školy.
   Loňské živé obrazy, k nimž přispěl 
Magistrát hl. m. Prahy i Tomáš Chre-
nek, majitel kolodějského zámku, si 
městská část připomněla publikací 
Kolodějské slavnosti. Najdete tu do-
provodné texty a množství fotografií 

ze samotné akce.
 Lví podíl na knize má projektant a odborník na historické 
krovy Jan Vinař, jinak též kolodějský patriot, který loni napsal 
scénář oslav, pomohl secvičit ochotnické herce i komparzis-
ty a sám si v živých obrazech zahrál roli opata.
 Kniha Kolodějské slavnosti je k dostání za 250 Kč v budo-
vě Úřadu MČ Praha-Koloděje a též v kolodějské škole.
  (red)

Zveme vás na desátý ročník charitativního Běhu naděje, 
který pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad Klánovice 
v neděli 21. 5. 2017. Tratě dlouhé 1 000 – 4 000 m jsou 

vhodné pro běžce, chodce, rodiče s kočárky či cyklisty (trasa 
10 000 m). Čeká na vás běh či procházka Klánovickým le-
sem, občerstvení, doprovodný program, hudební doprovod, 
nebude chybět také oblíbený knižní bazar pořádaný kláno-
vickou knihovnou. 

 Veškerý výtěžek z Běhu bude předán na výzkum a léčbu 
rakoviny. Celostátní výtěžek 500 000 Kč byl v loňském roce 
předán dětské hematologii a onkologii Motol. Na našem bě-
hu bylo vybráno téměř 26 000 Kč, což je trvale jeden z nej-
vyšších republikových příspěvků. 
 Zápisy začínají od 8.30 hodin na dvoře ZŠ Klánovice, sa-
motné běhy od 10 hodin.

Za přípravný výbor Jolana Fuchsová

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Běh naděje 

29

Koloděje

Klánovice

Pohádkový les
pro děti od 2 do 8 let

Neděle 28. května 2017
Start od 9 do 12 hod.
Fotbalové hřiště v Klánovicích
Více info na www.pohadkoveklanovice.cz
Pořadatelem jsou Pohádkové Klánovice o. p. s.

PohadkovyLes_2017_inzerce_210x297_CMYK.indd   1 12/04/2017   16:05

Vzpomínka na živé obrazy



KULTURA

30

VÝSTAVA
Zveme  Vás na putovní výstavu foto-
grafií „OLGA HAVLOVÁ A  VÝBOR 
DOBRÉ VŮLE“. Výstava potrvá do 
konce května. 

KONCERT 
2. 5. úterý, 20:00
ELENA SONENSHINE TRIO - Tribute 
to Ella Fitzgerald - Písně E. Fitzgerald 
v  podání jedné z  nejlepších českých 
jazzových zpěvaček. 

KINO 
3. 5. středa, 20:00
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
- Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se 
skládá ze tří samostatných filmů ode-
hrávajících se na pozadí nejdramatič-
tějších období minulého století a ča-
sově předchází oblíbenému snímku 
Pelíšky. ČR, SR, Polsko/2017/drama 

PŘEDNÁŠKA 
4. 5. čtvrtek, 19:30
Tibetská Tyrkysová bohyně EXPE-
DICE CHO-OYOU (8201 m) - Povídání 
a promítání Honzy „Trávy“ Trávníčka 
o  loňské EXPEDICI CHO-OYOU. Vy-
právění o lidech, krajině, zvycích, do-
konce o bloudění na vrcholu osmiti-
sícovky. Hosté: M. Jirková, nevidomý 
horolezec H. Říha

PŘEDNÁŠKA 
9. 5. úterý,19:30
NÁSLEDOVAT PRAVDU? - Pravda ne-
ní abstraktní pojem, pravda je upřím-
né a jasné směřování našeho života. 
Přednáší: V. Červ

KINO
10. 5. středa, 20:00
NAPROSTÍ CIZINCI - Sedm dlouho-
letých přátel se sejde na večeři a vy-
myslí novou hru - všichni dají své 
mobily doprostřed stolu a  jakékoliv 
SMS a  příchozí hovory se musí řešit 
nahlas. It/2016/komedie, drama/93 
min/s českými titulky

11. 5. čtvrtek, 19:30
Každý 2. čtvrtek v měsíci
BLUES JAM SESSION - Akce pro 
všechny, kteří mají chuť si zahrát se 
spřízněnými dušemi. Zpěváci, zpě-
vačky a posluchači jsou vítáni!

DIVADLO 
12. 5. pátek, 17:00 a 20:00
CAVEMAN - Máte chuť se rozesmát 
až k slzám? Přijďte se podívat na slav-
nou one man show. Hraje: Honza Ho-
lík Režie: Patrik Hartl

DIVADLO PRO DĚTI 
14. 5. neděle, 16:00 a 15. 5. pondělí, 
9:00 a 10:30
STRAKATÉ BAJKY - Pohádka o třech 
českých komediantech, kteří proces-
tovali celou Francii a teď přijeli k Vám 
se svým představením. Kratičkými 
bajkami inspirovanými mistry Ezo-
pem a Jeanem de la Fontaine Vás ne-
jen pobaví, ale přinesou i ponaučení. 
Hraje: divadlo Láryfáry

FILMOVÝ KLUB 
15. 5. pondělí, 20:00
LION - Pětiletý indický chlapec Saroo 
se ztratí ve vlaku, který ho odveze ti-
síce kilometrů od jeho domova a ro-
diny. V  Kalkatě se ho ujme manžel-
ský pár z Austrálie. O pětadvacet let 
později se vydává na dlouhou cestu 
za svou ztracenou rodinou. Austrálie, 
USA, VB/2016/118 min

KINO 
16. 5. úterý, 20:00 
MASARYK - Dramatický příběh věno-
vaný osudům velvyslance a  pozděj-
šího československého ministra za-
hraničí Jana Masaryka. ČR, SR/2017/
životopisný, drama, historický/106 
min/nevhodný mládeži do 12 let

KONCERT 
18. 5. čtvrtek, 19:30
IVA BITTOVÁ A ANTONÍN FAJT - Iva 
Bittová, výjimečná houslistka, zpě-
vačka a  skladatelka, hvězda české-
ho alternativního hudebního nebe 
vystoupí společně se svým synem, 
skladatelem a  pianistou Antonínem 
Fajtem, na jednom z  mála koncertů 
v České republice!

KINO PRO DĚTI 
21. 5. neděle, 16:00
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VES-
NICE - Šmoulové rozjíždí zase nové 
dobrodružství. USA/2017/animovaný 
/88 min

KINO 
22. 5. pondělí, 20:00
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
- Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se 
skládá ze tří samostatných filmů ode-
hrávajících se na pozadí nejdramatič-
tějších období minulého století a ča-
sově předchází oblíbenému snímku 
Pelíšky. ČR, SR, Polsko/2017/drama 

KINO 
24. 5. středa, 20:00
VETŘELEC: COVENANT - Ridley Scott 
se vrací do vesmíru, který stvořil ve 
své kultovní sérii Vetřelec. USA/2017/
dobrodružný, sci-fi, thriller

SVÁTEK SOUSEDŮ 
26. 5. pátek, 17:00
SVÁTEK SOUSEDŮ - Již pátá soused-
ská párty, při které nám znovu za-
hraje živá kapela k tanci a poslechu. 
Děti si mohou zkusit nové hry, které 
vám představí újezdské Jinohrátky. 
Od 19:00 je zabavíme filmem PIRÁTI 
Z  KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 
- Polepší se nakonec Jack Sparrow? 
USA/2017/dobrodružná, akční, ko-
medie 

KINO 
31. 5. středa, 20:00
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O  MEČI - 
Slavná legenda znovu ožívá v novém 
zpracování. VB, Austrálie, USA/2017/
akční, dobrodružný, fantasy 

MODERNÍ YOYOVÁNÍ - KAŽDÁ STŘE-
DA do června 2017 

BĚH S  BESEDOU - Každou středu 
a sobotu

PROGRAM květen 2017

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

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

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



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



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

PRODEJ – zasíťovaný pozemek 12.178 m2,
Božídarská ul., Praha 9 – H. Počernice

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – unikátní stavební zasíťovaný
pozemek 1463 m2 v centru obce,

ul. U kopečku, Šestajovice

PRODEJ – zasíť. staveb. pozemek p.č.
160/57 o výměře 1078 m2, Stránčická ul.,

Všestary, okr.Praha-východ

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

P r O d á N O

cena 6.688.000,-Kč cena 31.635.000,-Kč

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

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

NOVINKA !!!

Pozemky v Kolodějích
450 – 950m2

www.kolodeje-pozemky.czPRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,

Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

cena 8.400.000,-Kč


