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ÚNOR 2016

Kopeme v Újezdě



Podnikatelský bál
Strana soukromníků Praha 9 - Újezd nad Lesy

 a Klub historických vozidel Praha pořádají

V sobotu 20. února 2016 od 20 hod.
Ve velkém sále restaurace Level

Účinkují:

Vstupné 200,-

Srdečně Vás zveme

Předprodej vstupenek:
Knihkupectví nad lesy, Staroújezdská 45, Chovatelské potřeby, Malešovská 1652

Restaurace Stodola, Starokolínská 242, Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260

Josef Mladý – komik
Artisté CirkusuJung 

a další

Steamboat Stompers
Orchestr Josefa Schneidera
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EDITORIAL

První měsíc letošního roku má-
me úspěšně za sebou. 
Dokončili jsme návrh rozpočtu 

naší městské části pro tento rok , 
zkolaudovali část Hodkovské ulice 
a na Blatově se pokračuje ve vý-
stavbě dešťové kanalizace. Žádné 
katastrofy se neodehrály.

Masarykova ZŠ má za sebou 6 měsí-
ců pod vedením nové paní ředitelky. 
 Její „Zprávu o prvním půlroce“ 
vzhledem k obsáhlosti neotiskujeme. 
Ke stažení je na webových stránkách 
úřadu a školy. Když už jsem zmínila 
webové stránky školy, tak musím 
prozradit, že se chystá jejich nová 
verze. Máme se na co těšit. 

 Jsem velice ráda, že se paní 
ředitelka nezalekla neveselého 
začátku u nás a že se jí práce daří. Jí 
i pedagogickému sboru, finančnímu 
odboru a auditu úřadu patří za odve-
denou práci velký dík.
 
Vy, kteří jste čekali a nenašli 
v lednovém vydání zpravodaje 
informace týkající se organizace 
4.ročníku „Újezdské akademie 
volného času“ nezoufejte. Kom-
plikace, které způsobil bývalý šéf-
redaktor pan Varyš neotištěním 
zaslané pozvánky jsou nepříjem-
né, ale přihlášky do„Akademie“ 
jsou stále k vyzvednutí na poda-
telně úřadu. 

Pokud jste v minulých letech nebyli, 
zajděte se podívat 6. února na Maso-
pustní rej do Květnice. Jestli se vám 
to nehodí, využijte vrcholící plesové 
sezony a zajděte si zatančit. Život 
není jen o povinnostech, i když se 
nám to všem někdy tak zdá.
 Pojďme se v únoru víc veselit. 
Veselí k masopustu patří. (A nezapo-
mínejme se radovat i z maličkostí.)

Radostný únor, milí újezďáci.
Karla Jakob Čechová

pověřená výkonem funkce starostky

P.S.: 2. března zahajujeme vernisáží 
v muzeu oslavy 700. výročí narození 

Karla IV. Jste srdečně zváni.
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Vážení spoluobčané Újezda nad Lesy.
Dne 14.12.2015 jsem byl jmenován ZMČ Praha 21  

na přechodnou dobu zastupujícím šéfredaktorem ÚZ. 
Do doby vyhlášení řádného výběrového řízení  

na nového šéfredaktora je tedy mým hlavním úkolem  
při tvorbě ÚZ zajistit dodržování pravidel vydávání  

a kromě sloupku zastupitele aktivně do ÚZ nepřispívat.

S pozdravem
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Zastupující šéfredaktor ÚZ
Zastupitel za Svobodné Praha 21
e.mail: redakce@praha21.cz

ÚVODNÍK

Masopust je starodávná tradice, 
masky tančí při dobré muzice.
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AKTUALITY

Cena vody v Praze vzroste minimálně, zůsta-
ne výrazně pod celorepublikovým průměrem
Pražané zaplatí v roce 2016 za tisíc litrů 
vody 79 korun včetně 15procentní daně 
s přidané hodnoty. Ve srovnání s rokem 
2015 poplatek za vodné a stočné vzroste 
o 1,73 procenta. „Cena vody v metropoli 
tak nadále zůstává pod celorepublikovým 
průměrem,“ zdůraznil Tomáš Mrázek, 
tiskový mluvčí Pražských vodovodů a ka-
nalizací. „Úprava ceny odpovídá pouze 
inflačnímu nárůstu provozních nákladů 
a předpokládanému snížení spotřeby 
vody,“ dodal.
 Voda z veřejného vodovodu patří 
k nejnižším položkám ve spotřebním koši 
obyvatel hlavního města, připadá na ni 
pouze 1,2 procenta z výdajů domácnos-
tí. Čtyřčlenná rodina spotřebuje denně 
v průměru zhruba 425 litrů vody.

Pražské matky vyhlašují další ročník 
programu Bezpečné cesty do školy 
určený všem základním a středním 
školám na území hlavního města 
Prahy s cílem zvýšit bezpečnost 
dopravy, kvalitu životního prostře-
dí i povědomí žáků a jejich rodičů 
o udržitelné dopravě ve městě. 
Program je realizován ve spolupráci 
s hlavním městem Prahou.

Bezpečnost chodců se zhoršuje
Díky koordinovanému úsilí členských 
zemí EU se sice v předchozích dvou de-
kádách počet obětí silničního provozu 
postupně snižoval i na českých silnicích, 
avšak úroveň bezpečnosti za evropský-
mi premianty jako je např. Holandsko 
a Norsko stále zaostává a v posled-
ních letech se dokonce zhoršuje. Mezi 
smrtelnými oběťmi nehod např. v Praze 
mají chodci stále největší podíl.
 V praxi to pak znamená, že rodiče 
se kvůli nebezpečné dopravní situaci 
v Praze obávají posílat své děti samo-
statně do školy pěšky a raději je dová-
žejí autem při cestě do svého zaměst-
nání, čímž dopravu obzvláště v ranních 
špičkách ještě více zahušťují. Často při 
tom porušují předpisy a sami tak v oko-
lí škol zvyšují  riziko nehod, znečištění 
ovzduší i hluk.

Cíle programu BCŠ
Vzhledem k tomu, že uspořádání 
a vzhled dopravního prostoru i chování 

Kalendárium na únor

4. 2.        15:00 – 17:00, Beseda na téma 
samospráva a státní správa

6. 2.        10:30 – 16:00, Masopust
20. 2.      15:00 – 18:30, Karneval MŠ ELFÍK
25. 2.      19:30 - 21:30, Divadlo Horní Po-

černice „Návštěvy u pana Greena“
27. 2.      10:00 – 15:00,  

6. Újezdský karneval
2. 3.        17:00 - 19:00, Karel IV.  

a Soluňští bratři
5. 3.        13:30 - 14:30, Výroční členská 

schůze KAS
7. 3.        15:00 - 16:00, Vzpomínkové 

setkání u pomníku T.G. Masaryka
12. 3.      od 14:00, Výroční členská schůze 

ZO ČZS Újezd nad lesy

 Kalkulace ceny vody byla provede-
na podle platných předpisů pro věc-
ně usměrňované ceny (Výměr MF č. 
01/2016 ze dne 27. listopadu 2015). 
Cena bude jednotná jak pro domác-
nosti, tak i ostatní odběratele. Cena 
vody na rok 2016 vychází z provozo-
vatelské smlouvy mezi PVK a Praž-
skou vodohospodářskou společností, 
a. s.

Další informace:
Bc. Tomáš Mrázek

tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 194 273
Fax: +420 267 194 200

Mobil: +420 602 767 808
Email: tomas.mrazek@pvk.cz

www.pvk.cz 

Tisková zpráva Pražských matek z 11. 1. 2016
účastníků provozu – chodců i řidi-
čů – mají zásadní vliv na bezpečnost 
chodců, cílem celoročního programu 
BCŠ je zabezpečit a zpříjemnit chod-
cům pěší přístup ke škole, motivovat 
žáky i rodiče k chůzi či jízdě na kole 
při cestách do školy a učit je bezpeč-
nému a ohleduplnému pohybu po 
městě.
 Během školních projektů BCŠ jsou 
žáci, studenti i rodiče aktivně zapo-
jeni do procesu identifikace nebez-
pečných míst, navrhování úprav i do 
realizace navržených opatření ve spo-
lupráci s úřady, komunálními politiky, 
policií i projektanty. Zároveň získávají 
přehled o dopravní problematice 
i souvislostech dopravních návyků 
s kvalitou života ve městě, a tedy 
i  konkrétní představu o udržitelné 
dopravě.  Školy zase při realizaci pro-
gramu získají praktické náměty i vý-
ukový program pro aktivní  dopravní 
výchovu.

Výstupy a výsledky programu BCŠ
Děti (mladší případně s rodiči) do ma-
pek okolí školy vyznačují místa, kde se 
na svých cestách necítí bezpečně. Po 
zpracování mapek jednotlivců a ná-
sledně map třídních vznikne celoškolní 
mapa se seznamem nebezpečně 
vnímaných lokalit. Zároveň děti s ro-
diči vyplní dotazníky týkající se jejich 
stávajícího a preferovaného způsobu 
dopravy, které škola souhrnně vyhod-

notí. Na základě těchto dat zpracuje 
dopravní projektant pro školu studii 
navrhující opatření pro úpravu proble-
matických lokalit a zklidnění dopravy 
v okolí školy. Studie pak slouží jako 
podklad pro jednání s příslušnou 
městskou částí a Magistrátem hl. měs-
ta Prahy o realizaci návrhů.
 Za více než 10 let existence progra-
mu se Pražským matkám ve spoluprá-
ci s pražským magistrátem, městskými 
částmi i policií podařilo usnadnit pěší 
pohyb a zklidnit dopravu v desítkách 
lokalit, viz http://www.prazskematky.
cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/
databaze-realizovanych-projektu/. 

Vyhlášení programu BCŠ a při-
hlášku pro rok 2016 naleznete na: 
http://www.prazskematky.cz/projekty/
bezpecne-cesty-do-skoly/vyhlaseni-
-programu/

Informace o průběhu ročníku 2015: 
http://www.prazskematky.cz/aktuality/
do-skoly-autem-nebo-radeji-pesky-ci-
-na-kole/ . 

Kontakty:
Blanka Klimešová, banka.klimesova@
prazskematky.cz, tel.: 777 813 934
Petra Syrová, petra.lukesova@praz-
skematky.cz, tel.: 776 769 331
 
Realizaci programu Bezpečné cesty do 
školy podpořilo hlavní město Praha. 



DĚTI A MLÁDEŽ

5

Staroměstská radnice, Praha
Křížová chodba a Rytířský sál    

Hlavní Město Praha 
a Dr. Pavel Dupal s kolektivem 
autorů Vás srdečně zvou na 
charitativní výstavu fotografií

PODMOŘSKÝ 
SVĚT
—
Kurátorka Veronika Souralová

4. 2. — 
5. 3. 2016 H L AV N Í  PA R T N E Ř I

PA R T N E Ř I

H L AV N Í  PA R T N E Ř I

Zakoupením fotografi í podpoříte nevidomé spolu se 
Světluškou Nadačního fondu Českého rozhlasu.“

Mikuláš se letos na Minifarmič-
ce opravdu povedl. Byl to již 
4.ročník, který jsme pro děti 

koňské i nekoňské pořádali. I počasí 
k nám bylo letos milosrdné, bylo po-
měrně teplo a bahna také přiměřeně. 
Tomu odpovídala i účast, u koníků se 
sešlo 50 rodičů s dětmi. Začali jsme 
v 16,30-mezi hosty chodil čert , anděl 
a Mikuláš, povídal si s dětmi a rozdá-
val všemožné dobrůtky a ovoce. Pro 
rodiče byl nachystán svařáček, pro 
děti čaj, cukroví, bábovky atd. 
 A pak to začalo ... Před hosty před-
stoupil koník, na něm seděla bytost 
nebeská a hrála na housle Vánoční 
skladby. Koníka nikdo nedržel, nebyl 
přivázaný, proste stál a poslouchal 
hudbu, která mu hrála na zádech :D 
 Jako další část vystoupení násle-
dovala „pohádka „ o starém koníkovi 
a jeho malé jezdkyni.  Dvanáctiletá 
Kristýnka předvedla se svým koní-
kem příběh o důvěře mezi člověkem 

a koněm... Procházela s koníkem přes 
šustící plachtu, pod plachtou, kolem 
ohně apod. Po velkém potlesku přišlo 
na řadu vystoupení dospělých děvčat 
na hudbu. Vystoupení bylo ztvárně-
ním boje dobra a zla, čerta a anděla. 
Holky v kostýmech předvedly úchvat-
né vystoupení na koních, kteří nebyli 
nauzděni, měli pouze lano kolem 
krku. Jezdkyně měly v rukách zapálené 
ohňové louče.
 Posledním vystoupením byl „tanec 
s koňmi“ našich -náctiletých jezdkyň.  
Děvčata měla koně ozdobené svítícími 
páskami, předvedly sestavu na hudbu 
plnou náročných jezdeckých prvků... 

 Pak přišla nadílka balíčků pro 
děti od čertů , Anděla a Mikuláše 
zakončená čertovským tancem. Od-
měnou pro děti na závěr večera bylo 
svezení na konících. Všem se akce 
moc líbila.
 Celý večer byl pro rodiče i děti 
zdarma, včetně občerstvení. Pomoh-
ly maminky, které napekly, donesly 
svařák, děti dostaly celou bedýnku 
mandarinek...Takže i těm moc děkují 
koníci i děti :) 

Petra Chrástová 
Minifarmička u Čika

tel: 777197805

Mikuláš na Minifarmičce

ÈERSTVÁ KÁVA 
zrnková i mletá  

z místní prazírny 

Zde v obci od 500 g  

ROZVOZ ZDARMA
Více informací  

a nabídka kávy na 

caffecosmo.cz
Objednávejte na tel.:

735 830 371

¡

inzerce_57x132_3.indd   1 14.1.2016   13:19:30

INZERCE



6

SPOLKY

Vzděláním religionista, povahou objevitel, charakterem altruista, profesí terénní kontaktní 
pracovník. Mgr. Martin Novák považuje práci s lidmi na okraji společnosti za obohacení 
své životní cesty. V organizaci Neposeda, z.ú. poskytuje osobám bez přístřeší zcela speci-
fické služby, a to hlavně v lokalitách na okraji metropole. Městská část Praha 21 přispěla 
v roce 2015 na realizaci této služby 70 000 Kč z magistrátního rozpočtu na podporu pro-
jektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni.

Jací jsou vaši klienti? 
Mnoho lidí bez přístřeší na základě 
svých životních zkušeností nemá 
důvěru k okolnímu světu. Vytvořili 
si provizorní příbytky, žijí ve svém 
zvláštním ghettu. My se snažíme vybu-
dovat mosty z tohoto ghetta a vyvést 
je ven. A to na základě partnerského 
přístupu. Řešení situací, které jsou pro 
obyčejné lidi samozřejmostí, bývá pro 
lidi na ulici velkým stresem. V koneč-
ném důsledku to vzdají, jednoduše na 
řešení situace rezignují. Právě tehdy 
je důležitá asistence pracovníka, který 
klienta podpoří a pomůže mu najít 
řešení. 

Je možné navrátit člověka do nor-
málního života?
Právě strach a rezignace na jakékoli 
změny jsou nejčastějšími démony, 
se kterými v naší práci bojujeme. 
Nám se samozřejmě málokdy podaří 
změnit život klienta absolutně, ale 
i to, že ho naučíme řešit malé věci, 
znamená velkou změnu v jeho exis-
tenci. Dalo by se říci, že se snažíme 
nastartovat pozitivní vlnu v jeho 
dalším bytí. Někdy se jedná o bez-
nadějné situace, ale i zde je potřeba 

s klientem jeho osud alespoň minimál-
ně sdílet.

Existuje něco, s čím se při své práci 
setkáváte a zvlášť vás to mrzí?
Ano, jsou to projevy netoleran-
ce a zjednodušování. Když k sobě 

budeme upřímní, tak v sobě každý 
objevíme kousek „svého bezdomov-
ce“ – s nevolí problémy řešit, s po-
citem, že nás okolní svět nepřijímá 
a neoprávněně trestá. Pokud si toto 
uvědomíme, nebudeme zbytečně krutí 
a agresivní. 

Má smysl budovat 
mosty z bezdomoveckého ghetta



Únor je měsíc, který zahradníka 
ohrožuje holomrazy, sluncem, 
vlhkem a větry. Nejznámější 

únorovou pranostikou je o sněhu 
sílícím pole. Zajímavé však je, že není 
z toho druhu dědečkových moudros-
tí, jaké již dnes vzbuzují jen úsměv, 
ona totiž platí navzdory rozvoji 
vědeckých poznatků a řízení země-
dělství...anebo vlastně - v plné shodě 
s nimi. Pokud máme na chodnících 
a na přístupových cestách sníh vždy 
ho navezeme ke stromům, keřům, 
dáváme jim tu nejlepší vláhu a také 
brzdíme rašení.  Pokud počasí dovolí 
začínáme s řezem angreštu a rybízu, 
obojí raší velmi brzy. Koncem února, 
kdy již podle předpovědí víme, že 
pominuly silné mrazy řežeme révu 
vinnou u které začíná proudit míza 

velmi brzy, proto nesmíme s řezem 
čekat dlouho jinak bude z řezných 
ploch vytékat míza. Na řez jádrovin 
jsou různé názory, někdo začne 
s řezem již v únoru, další čeká na 
březen či duben, zásada je, že poma-
lu rostoucí stromy řežeme dříve a ty, 
které mají velké přírůstky, řežeme 
i s malým olistěním. Pokud chceme 
stromy jabloní či hrušek zmladit 
je únor na jejich řez nejvhodnější. 
Pokud se nám na jabloních objevilo 
padlí, projevuje se bílým povlakem 
odstraníme řezem až do zdravého 
dřeva a spálíme, nesmíme dávat do 
kompostu nebo rozdrcené jako mulč, 
tím bychom chorobu šířili.V okrasné 
zahradě během února provedeme 
prosvětlovací řez okrasných rost-
lin, které nevyžadují v zimě žádnou 

ochranu. Ty, které jsme vysadili na 
podzim a neseřízli se musí seříznout 
nejpozději do konce března. Po roz-
mrznutí půdy prohlédneme trvalky, 
které jsme zasadili na podzim, zda je 
mráz nevytáhl, případně přimáčkne-
me nebo znovu zasadíme a vždy za-
lijeme. U rostlin, které jsme chránili 
krytem např.z chvojí,  za slunečných 
dnů přes den kryt odstraníme a za 
případných mrazů opět zakryjeme. 
Tak zabezpečíme, aby nastartované 
rostliny nebyly případnými mrazy 
poničeny. Text nesmí přesáhnout 
2000 znaků. Celý text na našich in-
ternetových stránkách www.kvetyu-
jezda.ic.cz  

Za ZO ČZS Újezd nad Lesy  
Blanka Exnerová 
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ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádka v únoru

Pozvánka ZO ČZS Újezd nad Lesy:
Setkání u pomníku T.G. Masaryka 

V pondělí 7. 3. 2016 v 16 hodin Vás zveme 
společně s MČ Praha 21 na vzpomínkové 

setkání u pomníku T.G. Masaryka k příležitosti 
výročí narození našeho prvého prezidenta 

Československé republiky.

Výroční členská schůze.
Na roční období jara se všichni moc těšíme a předzvěstí jara je 
také naše výroční členská schůze, která se bude konat v sobo-
tu 12. 3. 2016 od 14,00 hodin v sále polyfunkčního domu LE-

VEL, letos bude slavnostnější, spolek oslaví 70 let svého trvání. 
Každý náš člen bude pozván, když ne přímo osobně, tak najde 

ve schránce pozvánku.

PRONÁJEM PROSTOR PRO PODNIKÁNÍ  

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu prostory pro podnikání v 1. NP panel. domu čp. 
1627 v Žíšovské ulici o celkové výměře 59 m2. Jedná se o předsíň, výklenek s kuch. linkou, WC 
a 3 samostatné místnosti. Nájemce musí umožnit přístup k rozvodům vody a k uzávěru 
stoupačky ÚT předáním zapečetěných klíčů  výboru SV.  

Roční nájemné k jednání činí 53.100,- Kč + energie, hrazené předem ve čtvrtletních 
splátkách. Prostor bude předán po složení jistoty ve výši 13.275,- Kč.  

 

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz 

 

 

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level 

(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300 

 

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory sálu se 
zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic Staroújezdská a 
Starokolínská. Možnost pronájmu i baru (97,5m2).  

Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. (min. 3 hodiny)  

 

 

 

 

Cena pronájmu baru: 100 Kč – 3000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. 

 

 

 

 

 

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, e-mail: 
lucie.nedomlelova@praha21.cz 

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level 

(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300 

 

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory sálu se 
zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic Staroújezdská a 
Starokolínská. Možnost pronájmu i baru (97,5m2).  

Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. (min. 3 hodiny)  

 

 

 

 

Cena pronájmu baru: 100 Kč – 3000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. 

 

 

 

 

 

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, e-mail: 
lucie.nedomlelova@praha21.cz 

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level
(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300 Městská část Praha 

21 nabízí k pronájmu 
prostory pro podniká-
ní v 1. NP panel. domu 
čp. 1627 v Žíšovské 
ulici o celkové výmě-
ře 59 m2. Jedná se 
o předsíň, výklenek 
s kuch. linkou, WC a 3 
samostatné místnosti. 
Nájemce musí umožnit 
přístup k rozvodům vody a k uzávěru stoupačky 
ÚT předáním zapečetěných klíčů výboru SV.
 Roční nájemné k jednání činí 53.100,- Kč + 
energie, hrazené předem ve čtvrtletních splát-
kách. Prostor bude předán po složení jistoty ve 
výši 13.275,- Kč.

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory sálu se 
zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic Staroújezdská 

a Starokolínská. Možnost pronájmu i baru (97,5m2).

Cena  
pronájmu sálu: 

400 Kč – 5000 
Kč + DPH podle 

typu a délky 
trvání akce.

Cena 
pronájmu baru: 
100 Kč – 3000 Kč 
+ DPH podle typu 

a délky trvání 
akce.

Již 
obsazeno:

ÚT + ČT – 18:00 
–21:00 h

PÁ – 16:00 – 18:00 h
NE – 18:15 – 21:15 h

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958,  
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Pronájem prostor pro podnikání

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958,  
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Za organizaci ČZS Újezd nad Lesy   Blanka Exnerová
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Praha adventní…….
Prosincová cesta předvánočním městem
Uběhla první adventní neděle a zapálili jsme doma první 
svíčku na našich věncích. Abychom si atmosféru tohoto 
krásného času užili společně s kamarády a ještě si při tom 
prohlédli krásy naší Matičky Prahy, vydali jsme se na výlet 
rovnou do jejího centra. Scházíme dolů k Vltavě a tam nás 
mimo hejna holubů, racků, labutí a kachen čekají také naše 
dvě krasavice – Královny Vltavy. Natal a Porto.
 Provází nás milé slečny a známé vánoční koledy. Zpívá-
me, jen co nám hlásky stačí. Po cestě potkáváme spoustu 
krásných domů a povídáme si, co všechno vidíme, co už 
známe a dozvídáme se vše nové, co nás zajímá. Karlův 
most, Vyšehrad, Podolí, ostrov Kampa, divadla, muzea, 
tramvaje, další lodičky….je toho tolik a všechno je při tom 
teplém kakau a cukroví tak krásné, až je nám skoro líto, že 
plavba končí. Ale určitě tady nejsme naposled.
 A po svezení na lodi nás čeká zkouška statečnosti. Jestli-
pak ty naše malé nožičky ujdou až do samého srdce Prahy, 
na Staroměstské náměstí? Dozvídáme se mnoho zajíma-
vostí o mostech, domech, pověstech a samozřejmě něco 
málo i o strašidlech. A než se nadějeme, jsme před ním! 
Před vánočním stromem, pod nímž jsou živá zvířátka a celé 
náměstí se chlubí výzdobou našeho milého českého Josefa 

Lady! Je hezký a svítí radostí nad záplavou lidí a samozřej-
mě nás, dětí z Újezda!
 Plni sváteční atmosféry a dojmů se znaveni vydáváme 
zpět na cestu domů.
 Na shledanou, Královny Vltavy, na shledanou Praho, 
vítej, advente. A děkujeme. Za to, že nám alespoň kousíček 
Tvé krásy zůstane v našem srdci, za to, že můžeme žít v tak 
nádherném městě, jako jsi Ty!

Poutníci z MŠ Sluníčko

Děkujeme MČ Praha21  
za finanční podporu této krásné akce.

Poslední školní den v kalendářním roce 2015 byl na II. 
stupni Masarykovy ZŠ netradiční - v prostorách školní 
jídelny, vyzdobené vánočními kresbami, jejichž autory jsou 
též žáci II. stupně pod vedením paní učitelek Jany Kurkové 
a Libuše Najmanové, se konal knižní jarmark. Nabízeny 
byly knihy, které děti a učitelé přinesli z domova, a sešlo se 
jich téměř pět set, různých žánrů pro děti i dospělé (dobro-
družné, přírodovědné, próza, poezie, křížovky). Ke knihám 
rozloženým po stolech si každý mohl sednout, pročíst si 
je a prohlédnout a ty, jež zaujaly, se staly dárkem pro sou-
rozence, rodiče a prarodiče.
 Paní učitelka Martina Holková, iniciátorka jarmarku,  si se 
svými žáky, Sofií Annou Jakob, Marií Dovhaničovou, Karo-

línou Lašťovkovou a Erikem Váňou, připravila hudební vy-
stoupení. Společně zahráli skladbu od Wolfganga Amadea 
Mozarta a doprovod k písni z filmu Titanic od Céline Dion 
My Heart Will Go On, kterou zazpívaly žákyně 9. A, Jana 
Horčičková a Tereza Raušová. Následovala dvě taneční 
vystoupení - nejprve sestava mažoretky Michaely Janů, 
poté latinskoamerická chacha v podání párů Josef Dvořák 
a Veronika Hájková, Leontýna Hervertová a její taneční 
partner Jakub. Závěr vystoupení patřil společně zazpíva-
ným koledám.
 Každý z žáků 6.- 9. tříd také navštívil podle vlastního 
výběru dvě literární dílny, ve kterých učitelé četli dětem 
ukázky ze svých oblíbených knih.
 Celou akci fotograficky dokumentovali vybraní žáci 9. 
tříd a třída 6.A na základě těchto materiálů zpracovala 
v rámci Informatiky koláže, komiksy, videa apod. 
a připravila animované prezentace na téma «Jak vzniká 
kniha». 
 A jaký osud čeká na zbylé knihy? Ty budou zařazeny 
do školní knihovny, o kterou se stará paní učitelka Hana 
Jančová. Té patří poděkování za organizaci celého jarmarku 
a všem za hezkou atmosféru posledního školního předvá-
nočního dne. 

Knižní jarmark na II. stupni Masarykovy ZŠ

INZERCE
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Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání budou ke stažení na webových 

stránkách jednotlivých mateřských 
škol od 16.3.2016 a dále možnost 
vydání v Den otevřených dveřích.

Přijímání žádostí o přijetí k předškolní-
mu vzdělávání 

30. 3. 2016 do 13 do18 hod.

Nahlížení do jednotlivých správních 
spisů 

20. 3. 2016 od 10 do 17 hod.

Vydávání rozhodnutí o přijetí či nepři-
jetí dětí k předškolnímu vzdělávání

27. 4. 2016 od 13 do 17 hod.

Kritéria pro posuzování žádostí o přije-
tí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 

šk. rok 2016 – 17

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání ve znění 
pozdějších předpisů stanovuje ředi-
telka mateřské školy kritéria, podle 
nichž bude postupovat při rozhodo-
vání o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání.

Při posuzování žádostí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání bude 

ředitelka vycházet z kritérií, uvedených 
v následující tabulce.

Přednostně bude přijato dítě  
s vyšším celkovým bodovým ohod-

nocením.

V případě rovnosti bodů (shodnosti 
posuzovaných kritérií) rozhoduje o při-

jetí věk dítěte.

Kritéria pro posuzování žádostí o přije-
tí k předškolnímu vzdělávání do MŠ 
v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy jsou 

pro všechny MŠ stejná.

16.2.2016 dopoledne v 9:00 a 11:00 
a odpoledne v 15:00 a 16:30 

2.3.2016 dopoledne v 9:00 a 11:00 
a odpoledne v 15:00 a 16:30 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO, POLESNÁ 1690, 
PRAHA9 – ÚJEZD NAD LESY 

Vás společně s dětmi srdečně zve na dny otevřených dveří 
se Sněhurkou a sedmi trpaslíky, které budou probíhat 

Vyberte si, který den a jaký čas Vám vyhovuje a přijďte 
s námi prožít pohádkové dopoledne či odpoledne. 
Můžete si prohlédnout všechny prostory naší školky a 
také si společně s trpaslíky zasoutěžit.  
Seznámíme Vás s naším vzdělávacím programem, 
ÞlozoÞ’ a takŽ s aktivitami, které s dětmi v průběhu 
školního roku podnikáme. 	
Sraz	bude v určený čas před budovou školy, kde si vás 
vyzvedneme a doprovodíme	vás	do	3.patra, kde už na 
Vás bude čekat Sněhurka s trpaslíky.	

16.2. 
2.3.

Přijímací řízení do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 21 na šk. rok 2016-17

Den otevřených dveří
I.MŠ, Čentická 2222  23. 2. 2016 9–11 hod
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 24. 2. 2016 10 a 11 hod
MŠ Rohožník, Žárovická 1653 18. 2. 2016 9–11 hod
MŠ Sluníčko, Polesná 1690 16. 2. 2016 9–11, 15–16:30 hod
     2. 3. 2016 9-11, 15-16:30 hod

Kritérium Bodové 
ohodnocení

Dítě a alespoň jeden 
zákonný zástupce mají 
trvalé bydliště v MČ 
Praha 21 – Újezd nad 
Lesy

3

Dítě v posledním roce 
před zahájením povinné 
školní docházky

1

Dítě přihlášené 
k celodenní 
a celoměsíční docházce

1

Dítě, které dovrší 3 roky 
do 31. 8. 2016 1



KULTURA

Letos slavíme 700. výročí narození 
Karla IV. , krále českého a císaře řím-
ského (1316 - 1378). K tomuto výročí 
se Česká republika přihlásila prostřed-
nictvím svých kulturních, společen-
ských a politických elit. V Újezdě nad 
Lesy je to Muzejní rada, která Karlu 
IV. věnuje stěžejní výstavu roku 2016. 
Kurátorem je p. Rudolf Vambera, 
dlouholetý kustod Újezdského muzea, 
který se touto výstavou rozloučí s ak-
tivní činností.
 Jak nejvýstižněji popsat Karla IV.? 
Byl to vzdělanec, vizionář, diplomat, 
státník a křesťan. Výstava v Újezd-
ském muzeu se osobnosti Karla IV. 
dotkne především v oblastech méně 
popularizovaných. Například ve vzta-
hu k pražským Emauzům - kláštera 
pro benediktiny, kteří po zániku 
Velkomoravské říše na Karlovo po-
zvání doputovali do Prahy z Chor-
vatska: „Klášter pro tyto řeholníky, 
kteří měli v Praze působit k oživení 

náboženského života, 
byl dokončen o Veli-
konocích r. 1372. Do 
kláštera záhy vstupo-
vali i čeští benediktini 
a jazykem Emauz byla 
staročeština, ovšem 
psaná hranatou 
hlaholicí! Právě zde 
byla r. 1416 vydána 
třetí nejstarší Bible, 
jejíž 600. výročí si 
letos připomeneme. 
České hlaholské Bibli 
je proto na výstavě 
věnována patřičná 
pozornost,“ doplňuje 
p.Vambera.
 Součástí výstavy bude i část věno-
vaná újezdské raritě z doby Karla IV. - 
zaniklé středověké vesnici Hol v záze-
mí lucemburské Prahy (1346 - 1408).
 Výstava „Karel IV. a soluňští bratři“ 
bude zahájena slavnostní vernisáží 

2. března 2016 v 17h 
v sále Polyfunkčního 
domu. 
   Na dobu trvání výsta-
vy jsou připraveny 
doprovodné pořady: 
promítání historické 
veselohry Strasti otce 
vlasti v rámci újezdské-
ho Filmového klubu, 
promítání dokumentu 
Školního filmového 
kroužku, beseda s ku-
rátorem p.Vamberou 
a slavnostní otevření 
archeologické naučné 
stezky Po stopách 

středověké vesnice Hol v Klánovickém 
lese. Termíny budou zveřejněny v ÚZ, 
Kalendáriu a na vývěskách.

Srdečně vás zve 
Muzejní rada Újezdského muzea.

Zita Kazdová 

V pátek 18.12. vystou-
pil školní pěvecký sbor 
Sovička na vánočním 
koncertu zpěvačky 
Ireny Budweiserové. 
Ve zcela zaplněném 
divadelním sále 
zazpívaly děti pod 
vedením Mgr. Daniely 

Janoušové pět vánočních písní - Bílý slon, Vondráši, Matóši, 
Haleluja, Huronská koleda, V Betlémě zrodil se král. Odmě-
nu dostali malí sboristé od pořadatele koncertu, kterým 
byl újezdský Spolek OKO. 
 Pro rodiče, prarodiče a veřejnost se sbor Sovička 
představil ještě v pondělí 21.12. na vánočním koncertě 

Karel IV. v Újezdě nad Lesy

Koncerty pěveckého sboru Sovička 
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F I L M O V Ý  K L U B  FK21

22. F I L M O V Ý  K L U B  FK21 

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

24. února 2016, v 19.00, v aule MZŠ 
drama o životě - tedy i o lásce a zradě r. 

1957 

VLČÍ  JÁMA 

Režie: J. Weiss; Scénář: J. Weiss, J. Brdečka Hudba: 

J. Srnka. Sugestivní, světová Paní Jiřina Šejbalová (poté 

Národní umělkyně); dojemná a krásná Jana Brejchová 

(ve své světové premiéře); v nezáviděnihodné úloze 

otce Miroslav Doležal… Natáčeno v malebné Sobotce.

HOST: dr. Pavel Taussig 
!!! vstup pro všechny volný; pozvěte i přátele !!!

Výstava potrvá v Újezdském muzeu do 21 .5. 2016.

ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Praze -  Kolo-
dějích. Všechny přítomné přivítal Dr. Ondřej Salvet, 
kněz kolodějské farnosti, a téměř celou hodinu zněly 
kostelem vánoční písně a koledy, které se děti nauči-
ly od září. 
 Všem Sovičkám a paní učitelce Mgr. Daniele Janoušové 
děkujeme zpětně za nádhernou vánoční atmosféru, neo-
pakovatelný zážitek a reprezentaci Masarykovy ZŠ. 

INZERCE

 

  Jazykové kurzy 
  pro každého  
   
 

    
 
  Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice: 
  9. a 11. 2. 2016 vždy 17-19h 
 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,  
  FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, 
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 
 
 

 
 

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

První čtvrtek v lednu, již podle zvyku, proběhla v diva-
delním sále Masarykovy školy přednáška organizovaná 
Svazem postižených civilizačními chorobami. Ing.Mirka 
Branžovská velice poutavým způsobem vyprávěla o po-
bytu na tomto ostrově. Své vyprávění doprovázela hez-
kými a výstižnými fotografiemi květin, drsného pobřeží 
i upravených pláží, kostelíků, trhů a hlavně přírody (700 
endemických druhů rostlin). Seznámila zájemce s histo-
rií tohoto sopečného ostrova, který má statut portu-
galské autonomní oblasti a tím patří do Evropské unie. 
Má rozlohu cca 750km2 a cca 244 tis.obyvatel, z nichž 
skoro 100tis. žije v hlavním městě Funchal. Zajímavé je, 
že, aby se stal ostrov obyvatelným, musely být nejdříve 
vypáleny lesy. Tím se získala půda, kde bylo možno 

stavět i začít se zemědělstvím-pěstováním cukrové 
třtiny. Další z mnoha zajímavostí jsou levády-zavla-
žovací kanály, které byly budovány už od 16. století, 
aby odvedly vodu z hor do sušších oblastí ostrova. 
Celkem se jich tu nachází asi 2 000 km a mají různou 
obtížnost. Vedou lesy nebo jsou vysekané ve strmých 
úbočích. Také přistávací dráha stojí za zmínku, kvůli 
nedostatku místa je na 180 sloupech protažena nad 
moře. V součastnosti je zdrojem obživy cestovní ruch, 
krajkářství, výroba vína a košíků..Mirky vyprávění bylo 
obsáhlé, všechno se ani nedá vypsat. Děkujeme za 
pěkný zážitek.

Za posluchače E.Štrasmajrová

Poskytujeme:
  péči o domácnost (nákupy, běžný úklid, vytření podla-

hy, mytí koupelny a WC, mytí nádobí, praní a žehlení 
osobního a ložního prádla a další úkony související se 
zajištěním chodu domácnosti)

  pomoc při osobní hygieně v domácnosti nebo poskyt-
nutí podmínek pro osobní hygienu ve Středisku osob-
ní hygieny na Rohožníku (celková koupel, mytí vlasů, 
pomoc při základní péči o nehty, pomoc při použití 
WC, převlékání, pomoc při přesunu na vozík či lůžko)

  péči o stravování (dovoz oběda, jeho příprava, ohřátí 
a podání)

  zprostředkování kontaktu se společenským prostře-
dím (doprovod k lékaři, na úřady, na vycházky)

  fakultativní služby při volné kapacitě (dovoz motoro-
vým vozidlem, dohled)

Máte-li zájem o některou z výše uvedených činností 
pečovatelské služby či byste rádi získali více informací, 
neváhejte nás kontaktovat.

Lucie Nováková DiS.- koordinátorka pečovatelské služby 
Oddělení pečovatelské služby ÚMČ Praha 21
Staroklánovická 260, budova B, boční vchod z Hulické 
ulice, 1. patro 
tel. 281 012 925, lucie.novakova@praha21.cz

za Odbor sociálních věcí Bc. Radka Lipanovičová

Madeira – „ostrov dřeva“- objevený v 15.století Jindřichem Mořeplavcem.

Jste senior a potřebujete pomoci s péčí o vlastní osobu či o domácnost?

VIII. Újezdská Akademie – jaro, léto roku 2016.

Obraťte se na Pečovatelskou službu ÚMČ Praha 21, pomůžeme Vám.

V podatelně MÚ jsou stále k dispozi-
ci PŘIHLÁŠKY. 
 Přednášky budou v pondělí  
(po Velikonocích - ve středu 30. 3.) 
od 10. hodin. Cena jednoho cyklu  
(8 besed) je nadále 250 Kč. 

I. OSUDY FILMŮ A JEJICH  
TVŮRCŮ - DR. P. TAUSSIG 
1. Limonádový Joe (1. února) – 
i o loutkovém filmu Jiřího Trnky, 
o časopiseckém seriálu, divadelním 
představení, muzikálu 2. Vyšší 
princip (15. 2.) - nejnavštěvovanější 
český tragický film; odhalené osudy 
skutečného profesora a popravené-
ho studenta 3. Marketa Lazarová 
(29. 2.) - „nej-umělečtější“ film naší 
kinematografie 4. Romance pro 

křídlovku (14. 3.) - film utkaný 
z veršů 5. Hoří, má panenko (30. 
3.!!!) - když filmoval Miloš Forman 
naposledy v Čechách 6. Všichni 
dobří rodáci (11. 4.) - moravská 
kronika poválečných časů, odha-
lené osudy skutečného sedláka 
Františka 7. Nebeští jezdci (25. 
4.) - film o válečných letcích nato-
čený s letadlem Dakotou, převle-
čenou za Wellington, i se zmínkou 
o tragickém osudu talentované 
herečky Jany Novákové 8. Slavnosti 
sněženek (9. 5.) - natáčení v Kersku 
přihlížela i Chaplinova dcera a pod 
režií Jiřího Menzela si zahráli i páni 
režiséři F. Vláčil a J. Krejčík. A jako 
vždy si pro osvěžení promítáme 
i ukázky z diskutovaných filmů.

II. O VÁŽNÉ HUDBĚ  
I NEVÁŽNĚ - DR. Z. BEDNÁŘ 
1. Překvapivě poutavá hudba II. 
poloviny 20. století (8. února) 2. 
Středověké texty jdou dějinami 
(22. 2.) - Stabat Mater; Dies irae 3. 
Zrození klarinetu (7. 3.) - Mozart, 
Weber a další 4. Impresionisti (21. 
3.) - Debussy a francouzská poezie 5. 
Beethovenova Smuteční kantáta 
na smrt Josefa II. (4. 4.) - neznámá 
skladba z mládí, kterou nikdy neslyšel 
6. Pařížská šestka (18. 4.) - tvůrčí 
impuls hudbě 20. století 7. Proč lidé 
potřebují hudbu a jak hudba vzni-
ká (2. 5.) 8. Evropa miluje zvuko-
malbu už od renesance (16. 5.).   

Za KVA – Petr Mach  
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POLEMIKA

Listárna
Ulice Druhanická

Vážení spoluobčané,
Rády bychom poděkovaly paní 
Exnerové za příspěvek do ledno-

vého Zpravodaje („Moje Druhanická“), 
s nímž se plně ztotožňujeme. 
 Bydlíme v ulici Onšovecká, jejíž část 
dosud není připojena k veřejné kana-
lizaci. Podle původního projektu měla 
být kanalizace v naší ulici budována 
s kanalizací na „hlavní“. Poté, co jsme 
v loňském roce zjistily, že některé 
občany by natolik obtěžovaly objízdné 
trasy ulicemi Ochozská-Druhanická, 
že raději zmaří výstavbu kanalizace 

na Starokolínské naproti základní 
škole, začaly jsme se zajímat o změnu 
projektu kanalizace v naší ulici. Před-
pokládaly jsme totiž stejný problém 
s peticí proti objízdným trasám až se 
realizace posune k našemu úseku 
Starokolínské. Po značném úsilí byl 
projekt změněn, a vloni byla kanaliza-
ce v naší ulici konečně dobudována. 
Bez omezení provozu na Starokolínské 
a nutnosti objízdných tras. Ani nyní ale 
nemáme vyhráno – připojení domác-
ností bude možné až po zvýšení kapa-
city přetížené čerpací stanice u Bla-

tovského rybníka. Důvodem přetížení 
je připojování novostaveb a nelegální 
vypouštění dešťových vod do splaško-
vé kanalizace z nové zástavby. 
 Proto se přidáváme k apelu paní 
Exnerové, a prosíme jak občany tak 
Místní úřad, aby považovali dobudo-
vání kanalizace v naší obci za prioritu 
a umožnili její realizaci. Starousedlíci 
ze Starokolínské nechtějí výstavbou ka-
nalizace své okolí obtěžovat, pouze by 
rádi měli to, na co čekají již 15 let a co 
většina ostatních považuje za standard. 
 Šárka Bártová a Ilona Labošová 

Vážená paní Exnerová, reaguji na 
Váš článek uveřejněný v minu-
lém ÚZ. Stejně jako Vy jsem ob-

čan Újezdu n L. a stejně jako Vy znám 
problematiku případu. 
 V řadě věcí, na které poukazuje-
te, se shodneme. Není středověk 
a v Újezdě mají všichni právo na ka-
nalizaci a řádnou opravu Druhanické, 
která dnes připomíná spíše tanko-
drom než ulici.
 Jak jistě dobře víte, problémem 
zde byla nevhodně navržená objízdná 
trasa spolu se snahou upravit Druha-
nickou v rozporu s platným stavebním 

povolením. Takto navržený postup byl 
v rozporu s doporučením Policie ČR 
a původním doporučením dopravní 
komise. Navíc toto bylo v rozporu s § 
24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. a  § 
24 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., na což upozornila dopisem „Výzva 
ke zdržení se k zásahu do pokojného 
stavu“ ze dne 29. května 2015 reno-
movaná právní kancelář Havel a Holá-
sek.
 Petice občanů s téměř 200 podpisy 
nebyla proti výstavbě kanalizace, ale 
požadovala posouzení variant objízd-
ných tras a stanovení objížďky vy-

cházející z posouzení legálnosti akce, 
průjezdnosti, bezpečnosti a zdraví.
 Magistrát hl. m. Prahy po po-
souzením těchto skutečností celou 
akci v navrhované variantě zastavil!
 Váš článek tedy zjevně špatně 
označil jako viníky současného stavu 
občany, kteří chtějí kanalizaci i opra-
vu Druhanické a jen nechtějí porušo-
vání zákona. Snad i Vám musí být na 
základě prokázaných a doložených 
faktů jasné, že  „viníkem“ je bývalé 
vedení obce v čele se starostou Rů-
žičkou.

Ing. Michal Hanus

V lednovém Zpravodaji byl uve-
řejněn článek Moje Druhanická, 
v němž paní Exnerová uvádí řa-

du nepravdivých údajů. Reaguji pouze 
na část – článek p. Exnerové byl téměř 
dvakrát delší, než povolují pravidla ÚZ.
 Není pravda, že při výstavbě našich 
domů došlo ke zničení Druhanic-
ké. Pro příjezd stavební techniky 
byla stavebním povolením určena 
Ochozská, do Druhanické byl zákaz 
vjezdu nákladních aut stejně jako 
byl zamezen průjezd nákladních aut 
Oplanskou. Část ulice Ochozská, kde 
probíhala výstavba, byla ještě v roce 

2006 rozbitou polní cestou. Po něko-
lika letech bydlení v blátě a prachu 
se s nemalým úsilím nových obyvatel 
konečně podařilo vybudovat novou 
kvalitní komunikaci a to až k vyústění 
na hlavní. Tato komunikace dnes 
samozřejmě slouží všem. Sadové 
úpravy zde nemáme a veřejnou zeleň 
si udržujeme sami.
 Jsem přesvědčená, že výstavba 
komunikace v Druhanické dle plat-
ného stavebního povolení je jediným 
správným krokem. Nechť se paní 
Exnerová zeptá občanů, kteří bydlí 
v sousedství „děravého“ úseku, jak 

jim vyhovuje opakované zaplavování 
domů při přívalových deštích v dů-
sledku nesprávného sklonu cesty a jak 
pohodlná je noční chůze po neosvět-
lené ulici. Provizorní úprava, o které 
píše ve svém článku paní Exnerová, by 
zlepšení nepřinesla. 
 Vzhledem k tomu, že před 100 lety 
bylo v Újezdě 80 domů, jsme přistě-
hovalci nebo potomci přistěhovalců 
téměř všichni.  Pojďme se pokusit 
společnými silami přispět k rozvoji 
Újezda a neplýtvat energií na nenávist-
né útoky.

MUDr. Jana Bruothová

Reaguji na příspěvek pí. Exne-
rové v minulém ÚZ. Nejen, 
že tento příspěvek obsahuje 

množství smyšlených výroků, ale pí. 
Exnerová dokonce osočila několik 
občanů Újezdu z nenávisti vůči jiným 
občanům Újezdu. Jako spoluautor 
petice, která je v článku zmíněna, se 

musím důrazně ohradit. Petici po-
depsalo téměř 200 občanů včetně 
„novo- i staro-usedlíků“ z Druhanické. 
Petice nebyla v žádném případě proti 
kanalizaci na Starokolínské. V zásadě 
jsme požadovali, aby byly posouzeny 
různé varianty objízdných tras. Stano-
vení objížďky by totiž mělo vycházet 

zejména z posouzení klíčových faktorů 
(legálnost, průjezdnost, bezpečnost, 
zdraví), a ne z hlediska snadnosti 
prosazení (pro navrhovanou a podle 
bývalého starosty Růžičky jedinou 
možnou variantu nebyl nutný sou-
hlas jiné MČ) či z hlediska zhotovitele 
(náklady objízdné trasy jdou podle 
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Základní škola

UKAŽME SI NA NĚ

V posledním čísle Újezdského 
zpravodaje mě nemile překvapil 
článek paní Exnerové. 

 Autorka  se pustila do hledání 
viníka nedokončené kanalizace na 
Starokolínské. Pro tyto účely rozdělila 
obyvatelstvo na staro a novousedlíky. 
Záhy došla k závěru, že za  veškeré 
nesnáze mohou ti noví (jen mi uniklo, 
do kdy bylo třeba se  přistěhovat, aby 
byl člověk  součástí hájené skupiny 
starousedlíků). 
 Petice v Druhanické se mě osob-
ně netýká. Nicméně musím říct, že 

vystoupení paní Kučerové na  zastupi-
telstvu pro mě bylo zásadní v jednom 
bodě – podala totiž jasný důkaz, že  
tehdejší Rada MČ hodlala postupovat 
nezákonně a to přes to, že nelegálnost 
potvrdil i Magistrát. Je v zájmu všech, 
aby námi volení zástupci ctili právo 
za všech okolností. Na zastupitelstvu 
jsme bohužel byli svědky absurdní 
situace, kdy občan, který apeloval, aby 
se vedení obce zasadilo o výstavbu 
komunikace v Druhanické v souladu 
se zákonem, byl označen za toho, kvůli 
němuž zůstane Druhanická neoprave-
ná. 

 Naším společným cílem je zajis-
té zlepšit prostředí i kvalitu života 
v naší městské části. Ovšem rychlá, 
provizorní řešení, která navíc kolidují 
se zákonem, ani živení nevraživosti 
mezi jednotlivými skupinami obyvatel 
nejsou tou správnou cestou. 
 Na závěr děkuji našim milým 
sousedům – starousedlíkům za vřelé 
přijetí, kterého si po nahlédnutí do 
mysli paní Exnerové ještě více cením, 
a  přeji stejné štěstí i ostatním nově 
příchozím.

Mgr. Lucie Doležalová

Pane Duchku,

Myslím, že čtenáři ÚZ nemohou chápat větu, jíž jste 
zakončil svůj příspěvek v minulé Listárně, pokud 
nečetli CELOU polemiku na pokračování, která se 

odehrávala na webových stránkách www.otevrenenoviny.cz 
v rubrice Názor. Prosím tedy čtenáře, aby se na web určitě 
podívali, myslím, že CELÁ polemika je opravdu zajímavá. 
Část toho, co píšete, jsem v ní už rozebrala a na další rozbo-
ry už zase není v ÚZ prostor, takže jen krátce.
 Co se týče paní Bělohubé a jejího působení v konkurzní 
komisi, budiž, ať je po Vašem! Ano, její „ovlivňování“ členů 
komise zavinilo, že konkurz vyhrála paní Sochůrková, která 
rozumí financím a dává do pořádku to, co neuměl ohlídat 
ani zodpovědný finanční odbor MÚ, a i jinak se jeví jako 
nanejvýš kompetentní osoba na svém místě. Přesně jak jste 

ji zhodnotil: jednooký král mezi slepými! Nechť je to paní 
Bělohubé přičteno k zlému!
 A ještě k manipulaci: ano, půjdeme-li do extrému, lze 
považovat i výuku a výchovu za manipulaci. (Dobu totality 
bych sem netahala, to byste mohl navždy umlčet každého, 
kdo je učitelem a má jiný názor než Vy, a ani o Vás mi není 
známo, že byste byl disident.) Slovník mluví o zpracovávání 
vědomí lidí, zejm. masovými médii, já dodávám, že za mani-
pulativní považuji m.j. Vaše vyhledávání negativ a náznaky 
a podsouvání zavrženíhodných pohnutek všude, kde se 
Vám to hodí.
 Na další diskuse nemám čas, jdu se připravit na zítřejší 
manipulaci; nevěřil byste, kolik času to takhle před vysvěd-
čením zabere. 

Hana Jančová

smlouvy na vrub zhotovitele kanali-
zace, ne naší MČ či Prahy). Výsledek: 
po zevrubném posouzení nám dal 
Magistrát hl. m. Prahy zapravdu. Praxe 
pak ukázala, že existuje i jiné řešení, 
než svést tranzitní dopravu mezi rod. 
domy na nezkolaudované komunikace 

bez chodníků a veř. osvětlení. Na 
stanovení plánu objížděk tak, aby se 
práce a uzavírky řádně koordinovaly 
a výstavba kanalizace znamenala 
jen nezbytně nutné zatížení, stále 
čekáme. Na tahu bude nové vedení 
naší MČ.

 V Praze 21 mám trvalé bydliště 36 
let a myslím, že umělé dělení na staro- 
a novo-usedlíky, které se v článku pí. 
Exnerové několikrát opakuje, Újezdu 
nic nepřináší. 

S úctou
Mgr. Marek Havrda, Ph.D.

Reakce na text pana Duchka, týká se jeho odpovědi na text 
Mgr. Jančové, otištěný v ÚZ č. 12/2015.

Vážený pane Duchku,
dovoluji si reagovat na Váš článek, v němž se zmi-
ňujete o mé osobě. Týká se funkce členky konkurz-

ní komise, která se o hlavních prázdninách v roce 2015 
podílela na volbě nové paní ředitelky Masarykovy základní 
školy v Újezdě nad Lesy. Informací kolem konkurzu bylo 
zveřejněno dost, ale to podstatné nezaznělo. Výsledek 
jednání konkurzní komise má pro Radu MČ Praha 21 pouze 
doporučující charakter. Nakonec ředitele (ředitelku) školy 
do funkce schvaluje a ustanovuje uvedená rada. Z toho 
vyplývá, že Vaše doporučení vůči mé osobě na odstou-
pení z funkce členky konkurzní komise ještě před vlastní 
soutěží jsou neopodstatněná a ničím nepodložená. Stejně 

tak Vaše narážky na moji možnou podjatost. Nebyla jsem 
jediným členem komise, který některé uchazečky osobně 
znal. Komise při svém jednání striktně dodržovala všechna 
předpisy stanovená pravidla. Většina hlasů pak rozhodla 
o výsledném doporučení pro radu.
 Vážený pane, osobně Vás rovněž neznám. Informace 
o Vás jsem získala z článků, které zveřejňujete v újezd-
ském tisku a ze sledování jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 21. Jste zastupitelem v Újezdě nad Lesy a já ve 
Škvorci. Zřejmě bude ale mezi námi velký rozdíl v tom, že 
já se ve Škvorci snažím pracovat pro všechny občany bez 
rozdílu názorů, stmelovat lidi a především rozvíjet obec. 
Možná, že i Vy máte podobné cíle. Vaše články mne o tom 
ale nepřesvědčily.

Mgr. K. Bělohubá
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Ad ÚZ

Jsem ráda, že je šéfredaktor Varyš 
pryč z Újezdského zpravodaje. 
I když pravděpodobně není on 
tou výhradní příčinou, že se z ÚZ 
stal nepovedený kříženec lifestylu, 

politické agitky a pavlače. Pobavený 
autorský odstup, který chtěl pan Varyš 
asi praktikovat, se do literatury jistě 
hodí. Ale ne do radničních novin a od 
člověka, který se na slušně placené 
místo dostal díky jednomu stranické-
mu telefonátu. Co je mi do Pravidel! 
křičelo z každého sáhodlouhého 
příspěvku, chaosu a bezradných výplní 
bez informace. 

Chtěla Rada MČ po redaktoro-
vi dodržování Pravidel? Nevíme. 
Jmenování pana Varyše do ÚZ by 
napovídalo, že ne. Jeho odvolání by 
napovídalo, že ano. Jeho udržení ve 
funkci po další čtyři vydání ÚZ by na-
povídalo, že ne... jaksi vedení Újezda 
2015 ve zkratce.
 Je tečkou varyšovské éry článek 
„Moje Druhanická“ v ÚZ 1/2016? Že 
někdo článek napíše a jmenovitě 
pranýřuje občana, který se ohradil 
proti nezákonnému postupu, je věc 
jedna. V informačním vakuu a at-
mosféře „staří proti novým“, kterou 
zavedl odvolaný starosta Růžička, 

celkem očekávatelná. Nepochopitel-
ná je ovšem absence redakční práce. 
Tedy minimálně zveřejnění článku, 
na nějž autorka reaguje - viz platná 
Pravidla ÚZ článek 7/bod 5a). Za stan-
dardní práci redaktora ve standardní 
MČ bych považovala navíc vyjádření 
dotčených odborů úřadu s uvedením 
faktů, s nimiž je zveřejněný článek na 
štíru.
 Co tedy přát Újezdu a Zpravodaji? 
Pro začátek dodržování pravidel a zá-
kona - začít se může třeba v Druhanic-
ké.

Zita Kazdová, Újezd nL.

POLEMIKA

SLOUPEK ZASTUPITELŮ

Dojednávání nové koalice je neobyčejně složité. 
Během dlouhého období vyjednávání se velmi poka-
zily vztahy mezi jednotlivými zastupiteli. Stalo se již 
dlouho před tím, než se původní koalice rozpadla. 
Osobní nevraživost vyústila v rozpad, který ovšem 
zasáhl všechny. A tak i přes proklamované báječné 
kontakty bývalých aktérů nám pražské zastupitelstvo 
do letošního rozpočtu přidalo nejméně ze všech 57 
městských částí a na investice do infrastruktury nám 
dalo tak málo, že při stejném tempu financování 
budou naše započaté stavby dokončeny jako posled-
ní ze všech. Fakta, čísla a tabulky, kterými některé 
své kolegy zastupitele tak štvu. Osobně přikládám 
mnohem větší důležitost řádné přípravě projek-
tů a fungujícímu systému, než osobním vazbám 

a kontaktům. Ty totiž můžete rychle pozbýt a najednou 
nemáte náhradu. Myslím si, že na budoucnost nejsme 
dobře připraveni. Jsou potřeba učinit změny na úřa-
dě, aby se od chaotického hašení problémů přešlo 
k systematickému a kvalitnímu plánování a řízení těch 
projektů, které zastupitelé v zastupitelstvu dohodnou 
a schválí. Proto jako jediná strana v Újezdě přikládáme 
modernímu řízení takový význam. Navazujeme na náš 
volební program a na systém přebírání dobré praxe od 
těch úřadů a měst, které fungují mnohem lépe, než my. 
Od mnohých zastupitelů, se kterými jsme vyjednávali, 
jsem slyšel: všichni musíme udělat kompromis! Ano, 
ale copak se nechceme zlepšovat? A být na tom stejně 
dobře jako jinde? Z nároku na kvalitu se nám ustupuje 
velmi těžce.

Dnes na radnici leží studie parko-
višť P+R u nádraží zpracovaná bě-
hem minulého roku. Veřejnost o ní 
nemá zatím vůbec ponětí, přitom 
by se na její podobě měla podílet. 
Hrozí tak osud nedostatečně pro-
jednaných řešení jako je polyfunkč-
ní dům, který dnes ne zcela dobře 
funguje: plesový sál, restaurace, 
natož pošta nebo lékárna, kvůli 
kterým se podle oficiálních sdělění 
kdysi budoval. Za nutnou proto 
považuji veřejnou diskusi o způso-
bu řešení s přizváním odborníků na 
dopravu a životní prostředí. Nelíbí 

se mi cokoli, co vzniklá v pološeru 
bez vědomí místních. To bychom 
chtěli u jakékoli radnice změnit. 
 Velkokapacitní parkoviště místo 
lesa, aniž bychom znali, jak jej 
mohou využít místní, může zhor-
šit životní prostředí aniž přinese 
zvýšený komfort. Z pohledu dnešní 
legislativy je výše uvedené těžko 
řešitelné. Navrhujeme aktuálně 
věnovat pozornost udržitelným 
alternativám včetně cesty na kole 
a úschovy kol, kterou MČ v souvis-
losti s nádražím zatím nijak neřeší. 
I dnešní cylkopodchod prosadil 

až tlak našich občanských aktivit 
a aktivní přístup Klánovické strany.
 Chceme obnovu aleje na hlavní, 
pro niž má úřad k dispozici studii již 
od r. 2012, úpravu zelených pásů 
v ulicích a systematickou úpravu 
malých veřejných prostranství 
a zákoutí (úklid, osazení zelení, 
včetně podpory dobrovolné péče 
místních). Úřad by měl nést též 
odpovědnost za vhodné umístění 
technických prvků ve veřejném 
prostoru – odstrašujícím příkladem 
je stavba Veolie v Polepské ulici, 
zasahující do veřejné cesty.

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd) 

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)



PRODÁVEJTE S NÁMI !

naše služby:
� prodej a pronájem nemovitostí
� výkup nemovitostí
� technická a ekonomická správa nemovitostí
� zpracování odborného posouzení tržní ceny nemovitost
� financování nákupu nemovitosti

alter Ego spol. s r.o.
Centrum blatov,
oplanská 2614
praha 9 - Újezd nad lesy

www.alterego.century21.cz
alterego@century21.cz

tel.:  725 293 655

nEprodali jstE ?

218 prodaných nemovitostí
207 pronajatých nemovitostí
780 aktivních klientů
180 nabízených nemovitostí

Ing. Petr Sýkora, jednatel

nEprodávali jstE s námi !

bydlím tady s vámi a proto vám mohu 
kvalifikovaně poradit.

rEalitní makléř pro tuto oblast

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

Exkluzivně nabízím k prodeji řadový rodinný dům o velikosti 5+1, užitná 
plocha 130 m2 se zimní zahradou, garáží, letní terasou a místem k venkov-
nímu posezení s krbem. 
V přízemí obytná místnost s kompletně vybavenou kuchyňskou linkou,
krbem a vstupem do zimní zahrady. Udržovaná zahrada osázena již vzro-
stlými stromy a keři s vybudovaným závlahovým systémem. První patro se
čtyřmi pokoji, koupelnou s vanou i sprchovým koutem, toaletou a vstupem
do nedokončené půdní vestavby. 
V blízkosti domu mateřská školka i základní škola. 
PENB se v současné době zpracovává.                  Další informace na vyžádání.

Exkluzivně nabízím k prodEji

inzerce_a4:Sestava 1 13.1.2016 12:45 Stránka 4
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SPOLKY

Rok 2016 jsme zahájili návštěvou akce „Zavírání vánoc na Chvalské tvrzi“. 
Nejdříve jsme si prohlédli výstavu obrazů Ivy Huttnerové většinou s ná-
měty z dob našich babiček, výstavu obrazů Radovana Paucha, moderna, 
ale moc pěkné v původním (zrestaurovaném sklepení), pohádkovou 
vánoční výstavu ze dřeva a keramiky. Autorem dřevořezeb byl Jaroslav 
Kundrát a nebyl mezi námi nikdo, kdo by si nějakou z těch kouzelných 
figurek nechtěl odnést domů. Na nádvoří hrála hudba koledy a vánoč-
ní písně. Ve 14 hodin přijeli 3 králové na velbloudech. Ti se šli poklonit 
Ježíškovi. Ten (skutečně živé miminko) z toho moc neměl – spinkal. S králi 
jednal pěstoun Josef a maminka Marie. Posilněni svařákem jsme jeli 
domů. Byla to krásně prožitá neděle.
 Irena Krajzingrová

Klub aktivních seniorů na Chvalské tvrzi

I v letošním roce organizu-
je SPCCH ozdravný pobyt 

v Lázních Luhačovice. Jedná 
se o týdenní pobyt v Lázeň-

ském domě Praha

V termínu 
16. 4 – 23. 4. 2016

Doprava vlakem-skupinová 
jízdenka.

Informace a přihlášky bu-
dou k dispozici 15. 2.2016 

ve 14.00 hodin v Újezd-
ském muzeu

Přijďte se podívat na výstavu 
seniorských prací do Újezd-
ského muzea, která je zde 
otevřena do 14. února 2016. 
Výstava je uspořádána z ex-
ponátů, kterými se senioři, 
žijící v Újezdě nad Lesy, pre-
zentovali ve 4. ročníku soutě-
že na téma „Jsem senior a žiji 
v Újezdě nad Lesy“. K této 
výstavě proběhla v pondělí 
11. ledna 2016 v Újezdském 
muzeu vernisáž. Příjemným 
odpolednem, za hojné účasti veřej-
nosti, provázela paní Jana Eibichová. 
Vernisáž zahájila paní zastupitelka 
Karla Jakob Čechová, pověřená 
výkonem funkce starostky. Seniory 
uvítala i paní zastupitelka Vladimí-
ra Juřenová, která ocenila aktivitu, 
odvahu a činorodost vystavovatelů. 
Poté následovalo samotné vyhod-

nocení soutěže. Byly vyhlášeny tři 
nejlepší práce. 1. místo získal pan 
Jiří Novotný za překrásné fotografie 
Prahy, 2. místo získala za obrazy 
paní Hana Fialová a 3. místo obsadil 
pan Vladimír Štěpánek za tepané 
obrázky. Za realizaci instalace vy-
stavovaných výtvorů děkujeme paní 
zastupitelce Vladimíře Juřenové. 

    Všechny exponáty si 
zaslouží obdiv a ocenění. Vá-
žíme si všech seniorů, kteří 
se soutěže zúčastnili. Proto 
jsme, jako malé poděkování, 
obdarovali každého vystavo-
vatele.
    Následovalo samotné 
otevření expozice, volná 
prohlídka, občerstvení 
a přátelské diskuze.
    Závěrem bychom chtěli 
poděkovat organizátorům 

z Komise sociální politiky a zdra-
votnictví a organizaci Neposeda za 
pomoc a vytvoření příjemné atmo-
sféry.
 Újezdské muzeum je otevřeno 
každou sobotu od 13-17 hod. 

Bc. Radka Lipanovičová, 
vedoucí odboru sociálních věcí

zajišťuje opět plavání a cvičení v bazé-
nu ve Wellnes centru Kossuth

v termínu od 8. března  
do 20. května

plavání 
úterý 8. 3. – 17. 5. 2016 tj. 11x 

plavání a cvičení
pátek 11. 3. do 20. 5. 2016 tj. 11x

Plavání i cvičení 
je půlhodinové

Zájemci hlaste se u paní Marie Tomai-
desové tel.775 377 769

KAS zve 18. 2. na návštěvu výstavy 
obrazů Jiřího Trnky do Chvalské tvr-
ze. Doprava MHD BUS č. 261 v 9,47 

hod. od Podrazských

KAS zve 25. 2. do Divadla Horní 
Počernice na představení hry od J. 
Barona „Návštěvy u pana Greena“. 

Hrají Stanislav Zindulka a Matěj 
Hádek. Ceny vstupenek po slevě 30 
% 210, 175 a 161 Kč. Doprava MHD 
BUS č. 303 od školy Hulická v 18,03 

a 18,37 hod. 

KAS zve již v předstihu na Výroční 
členskou schůzi dne 5. 3. od 13.30 

hod. do sálu Level.

Lázně Luhačovice 
2016

Senioři vystavují v Újezdském muzeu

Svaz postižných  
civilizačními chorobami
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Zaměřeno na životní prostředí únor 2016

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
6. února -  Církvická x Ochozská 

Holšická x Sudějovická

20. února  -  Čenovická x Pilovská 
Lomecká x Zaříčanská

Co do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohov-
ky, gauče, koberce 
a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, 
autosklo a kovové 
předměty (např. staré 
bojlery).

Co do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný od-
pad (např. autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje a obaly 
od nich), bioodpad, stavební odpad, 
dále pak pneumatiky, výrobky podlé-
hající zpětnému odběru (např. vyřaze-
né elektrozařízení, TV a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
VOK jsou hrazeny z prostředků Magistrátu hl. m. 
Prahy. Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ 
Praha 21, M. Švejnoha - tel: 2810 129 43.

ROČNÍ HLÁŠENÍ O ODPADECH

PLÁNOVANÉ TĚŽEBNÍ ZÁSAHY V KLÁNOVICKÉM LESE NA ROK 2016

VČELAŘI NEZAPOMEŇTE!
Jako každý rok se blíží termín pro podání 
ročního hlášení odpadů za rok 2015, termín 
je do 15. února 2016. Hlášení se podává 
přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích 
povinností. Pravidla a podrobnosti o zasílání 
ročního hlášení se dozvíte na www.ispop.cz  
nebo na www.praha21.cz 

Martin Švejnoha, OŽPD

Připomínáme chovatelům včel každoroční povinnost oznámit 
do konce února na Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ 

Praha 21 umístění trvalých a kočovných stanovišť včelstev v sou-
ladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostli-
nolékařské péči, v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 

Sb. o ochraně včel, zvěře a vodních organismů, v platném znění. 
Formulář pro oznámení je možné si vyzvednout u nás na OŽPD 

nebo je k dispozici na stránkách www.praha21.cz

Martina Vrbková, OŽP

Upozorňujeme na plochy, které budou na území klánovického lesa v průběhu roku 2016 vykáceny. V době těžeb-
ních prací dbejte zvýšené pozornosti a nevstupujte do prostoru kácení. Předmětné plochy, vyznačené v přiložené 
mapě oranžovou barvou, jsou určeny lesním hospodářským plánem a po ukončení těžby budou znovu osazeny.

OŽPD
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INZERCE

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Topíte plynem?
Pak dle zákona musíte mít pravidelné 
revize kotle i komína.

Zavolejte nám, domluvíme cenu a termín 
a provedeme revizi (trvá cca 1 hodinu). 

Dodáme zákonem požadované revizní osvědčení.
 
Doklad o revizi uschováme i u nás a na nutnost 
další revize vás za rok upozorníme.

REVIZE 
ZDARMA 

Ke každé nové smlouvě na dodávku 
plynu od ČEZ Prodej a.s.

SLEVA 100 KČ 
pro zákazníky ČEZ a.s.

Cenu si můžete spočítat i na našem webu www.RevizePodKontrolou.cz. 

Partnerem je:
Pro více informací volejte 

+420 777 96 96 06

�

�

�

                               

                            
                          

              PODLAHÁŘSTVÍ 
                                                   

                           Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z 200 druhů    

                                    vinylkorkových,korkových,vinylových,laminátových

                                        a dřevěných podlah včetně příslušenství.

                                        zaměření,kalkulace,pokládka na klíč 

                                      VZORKOVÁ PRODEJNA

                               OTEVŘENO :      PO – PÁ   8.00 -  16.00

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

                           tel. 777 002 913                    e-mail: info@domex.cz
                      Domex Prag sr.o ,Kojická 1242,Praha 9,Újezd nad Lesy
                                                       www.domex.cz
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Zveme Vás do  KVĚTINÁŘSTVÍ Jasmín v Újezdu n.L.(vedle 
Penny Marketu)na bohatou nabídku řezaných a hrnkových 

květin,dárk.předmětů,jarních dekorací.Na 13.2. na 
Valentyna budeme mít spoustu krásných,čerstvých 
květin a budeme se těšit na Vaší návštěvu.Připravili 

jsme pro Vás jarní novinky a každý týden máme pro Vás 
nové AKČNÍ zboží.PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA JARNÍ 

A VELIKONOČNÍ DEKORACE do interiéru i exteriéru.
Velice rádi Vás u nás uvítáme a těšíme se na Vaší návštěvu.

PROVOZNÍ DOBA:PO-PÁ 8-19.30h. SO-NE 8-17h.Máme 
otevřeno NEPŘETRŽITĚ 364 DNŮ v roce.ZAVŘENO máme 

pouze 1.1.2017

Mob.č.:773 679 393,608 982 711,
Facebook: https://www.facebook.com/kvetinyjasmin/

www.kvetiny-jasmin.cz

VELICE DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM ZA PŘÍZEN 
V R.2015 A PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ JARO PLNÉ POHODY 
A DOBRÉ NÁLADY. HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM 

ROCE 2016
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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
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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.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

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
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Dovolujeme si Vám představit nově otevřenou kožní ambulanci.

MUDr. Daniela Zlatohlávková
Poliklinika Parník, Černý most, Generála Janouška 902/17, 3.patro

tel.: 281 867 302 (objednání: Po, Čt 14-18h, St 9-17h,)
www.koznicernymost.cz            email: kozni.parnik@seznam.cz

Poskytujeme kompletní vyšetření a péči o pacienty s kožním onemocněním,  
drobné kožní chirurgické zákroky, kosmetické služby.

MÁTE KOŽNÍ PROBLÉMY? OBJEDNEJTE SE NEBO ROVNOU PŘIJĎTE!

MUDr. Richard Mindžák
ZUBNÍ ORDINACE

tel. 775 263 322 Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
www.zubniujezd.cz

široká nabídka služeb pro domácnost a zahradu. Slevy pro
stálé zákazníky a seniory. Hodinová sazba bez DPH, doprava

po Újezdě nad Lesy zdarma. Větší zakázky cena dohodou.  
www.domaciopravy.cz  

 petariha@email.cz                                    tel.  733 541 242

HODINOVÝ MANŽEL

velikost 88x31,5 mm  
jen 363,-Kč včetně DPH

ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT
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Je naší milou povinností infor-
movat veřejnost o výsledcích 
v celorepublikových soutěžích 
takewondo. Kangsim Dojang 
se účastní těchto prestižních 

soutěží jak ve sportovním zápa-
se, tak v technických sestavách. 
Po sečtení výsledků jsme se za 
rok 2015 ve sportovním zápa-
se kyorugi umístili na 2. místě 
v Taekwondo extralize mládeže 
(nejvyšší soutěž) a celkově 1. 
místo jsme do Újezda již potřetí 
v řadě (2013, 2014, 2015) při-
vezli v Národní taekwondo lize 
mládeže, což je druhá nejvyšší 
individuální a klubová bodovací 
soutěž pro kategorie žáků a kade-
tů v České republice.

V soutěži technických sestav jsme 
v Extralize poomsae (vysoké pásky) 
sice letos těsně spadli na celkově 
čtvrté místo, zato se nám podařilo 
opět obhájit vítězství v soutěži 
nízkých pásků, tedy v Národní 
lize poomsae, a to již třetím ro-
kem(2013, 2014, 2015).

Kromě týmových úspěchů se nám 
též v roce 2015 podařilo rozší-
řit členskou základnu, další naši 
členové složili úspěšně zkoušky na 
černý pás, uspořádali jsme exhibič-
ní vystoupení v rámci Dne zdraví 
a v neposlední řadě jsme vyslali 
naše zástupce na 12 zahraničních 
turnajů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
rodičům našich závodníků, kteří 
neváhají kdykoliv pomoci a také 
našim sponzorům - generálním 
partnerem je společnost Abak, 
s.r.o., provozovatel sítě Újezd.net 
a hlavním partnerem je jazyková 
škola Angličina Praha 9. Poděkování 
také patří MČ Praha 21, za podporu 
v rámci grantového řízení, kde byly 
podpořeny turnaje Protivín Cup, 
Sokol Cup, Scorpions Cup, Aprílový 
turnaj a víkendové semináře s korej-
ským mistrem Lee Youn Jae, které 
proběhly 24. 1., 14.3., 11. 4., 16. 5., 
6. 6., 17. 10., 21. 11. a 19. 12. 2015. 

Úspěšný rok 2016 Vám přeje
Kangsim Dojang

Titul nejlepšího týmu za rok 2015 v národních ligách 
v boji i v sestavách patří újezdskému Kangsim Dojang!



V úterý 12.1. se v tělocvičně na II. stupni 
Masarykovy ZŠ konalo obvodní kolo v há-
zené. Akci pořádala Okresní rada asociace 

školních sportovních klubů pro Prahu 9 -14, 
zástupkyní je paní Marie Hlaváčková.

Celkem se proti sobě utkalo sedm týmů. Pět 
z nich bylo z Masarykovy ZŠ Újezd nad Lesy 
a další dva byly z Klánovic a Hloubětína. Druž-
stva byla rozdělena na mladší a starší žáky, aby 
hra probíhala spravedlivě. Na celou hru dohlí-
želi rozhodčí v sestavě: trenér Jiří Dráb a dva 
dorostenci, Ladislav Pokorný a Jakub Ransdorf, 
z TJ Sokol v Úvalech, kde se házená hraje profe-
sionálně.

Všichni se utkali se všemi. Hrálo se 2x po 10 
minutách. Hry byly opravdu napínavé až do 
poslední minuty. Nejvyšší skóre se vyšplhalo na 
25 gólů.

A KONEČNÉ POŘADÍ?
Mladší žáci: 1. místo Masarykova ZŠ Újezd nad 
Lesy, 2. místo ZŠ Klánovice, 3. a 4. místo Masa-
rykova ZŠ Újezd nad Lesy
Starší žáci: 1. místo Masarykova ZŠ Újezd nad 
Lesy, 2. místo Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy 
a 3. místo ZŠ Hloubětín

Družstva na 1. místech postupují do pražského 
kola.

Kluci odvedli opravdu skvělou práci. Nesmíme 
zapomínat na paní Radku Kohoutovou, která za-
jistila skvělou organizaci, vše proběhlo hladce.

Žákyně Klára Dlouhá a Valerie Wastlová

Obvodní kolo v házené
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Děvčata a chlapce od ročníku 2008 a starší do 
skupiny Sovy a Sovičky, trénujeme 2x týdně, 

ve středu od 16,00 - 17,00 a v pátek od 15,00 - 
16,00, sraz čtvrt hodiny před začátkem ve spor-

tovní hale v Běchovicích ul. Richtrova 536. 

Mládež a dospělí (skupina Farma) trénují v tě-
locvičně v Újezdě nad Lesy ul. Polesná 1690, 

ve středu a v pátek od 19,00 - 20,00. Sraz čtvrt 
hodiny před začátkem. 

Petr Plzenský 
tel.: 732954394 

plzenskyp@seznam.cz
Činnost oddílu je finančně podporována  

v rámci Grantového systému MČ Praha 21 -  
Újezd nad Lesy

NÁBOR volejbalového oddílu SK JOKY
přijímáme děti, mládež i dospělé. KADEŘNICTVÍ V PLHOVSKÉ

www.radkakadernictvi.cz
tel : 281 970 221

CHCETE MÍT ZDRAVÉ VLASY?

Přijďte vyzkoušet revoluční metodu s OLAPLEX
Tato molekula posunuje práci kadeřníků při 

barvení, odbarvování a i při trvalé. Více si 
můžete přečíst na OLAPLEX.cz

PÁNY STŘÍHÁME ZA 100,-

Můžete nahlédnout i na náš facebook



INZERCE



Kalendář akcí na rok 2016 spolku SOSák
Pá 8. 1. Tříkrálové setkání

So 6. 2. MASOPUST 2016 na téma: černo-bílá

Ne 27. 3. Vynášení MOŘENY a velikonoční dílna

Březen/ Duben Workshop- keramika -objekty/sochy  
do zahrad

Březen/Duben Workshop- mozaika -objekty  
do zahrad

Pá 30. 4. Čarodějná dílna čarodějné  
pokrmy a čarodějnice

So 21. 5. Zahradní slavnost

Čt 30. 6. Divadelní představení konec  
školního roku

Červenec/Srpen Příměstské tábory

Ne 2. 10. Drakové klání

So 8. nebo Ne 9. 10. Turnaj PETANQUE

Ne 6. 11. Výroba lampiónů a světýlek

Pá 11. 11. Svatý Martin a lampiónový průvod

So 12. 11 a Ne 13. 11. Víkendová tvořivá dílna - keramika/ 
košíky/šperky/plsť

So 19. a Ne 20. 11. Výroba adventních věnců

Ne 27. 11. ANDĚLSKÁ POŠTA + trh originálních  
autorských prací

Prosinec Dílny pro TŘÍDY MŠ A ZŠ

So 24. 12. Světlo z Betléma

Leden/Prosinec Celoroční polštářový filmový klub  
filmový 1 x v měsíci

27. 12. 2015, ve věku 84 let, 
pomalu, pomalu, a navždycky 
dotlouklo zlaté srdíčko Zdeňky 
Ladové. Skončil život naplněný 
prací, láskou a obětavostí. A my, 
kteří jsme se s ní setkávali, ztratili 
jsme veliký kus vlastního štěstí, 
radostí a nadějí, které ona se sa-
mozřejmostí a nezištně přinášela.
 S šarmem a s nezviklatelným 
optimismem se přenášela přes 
bolesti své plíživé choroby, dlou-
ho před tím i s odchodem milo-
vaného manžela a kdysi dávno 
i s vyloučením z vysoké školy.
 6 let jako předsedkyně vedla 
věcně a úspěšně Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami, 
nadšeně se zapojovala ale i do 
dalších akcí místních spolků 
a organizací, spolu jsme ve KVA 
začínali Újezdskou akademii, 
pracovala v radě Újezdského 

Muzea. Tahle kultivovaná dáma 
plná dojemné křehkosti však 
v sobě nezapřela ani na chvilku 
kolektivního, sportovního ducha 
- nepřekvapí tedy, že v roce 1952, 
na mistrovství Evropy v basket-
bale, získala dokonce stříbrnou 
medaili – viz Wikipedii). 
 Její velikou životní posilou 
a štěstím byl především krásný 
a bohatý vztah s dcerou, vnuč-
kami a blízkými členy rodiny. 
Poslední rozloučení se konalo, 
na její vlastní přání, jen v kruhu 
rodinném.

Kdo v srdci žije, neumírá - Franti-
šek Hrubín (opisuji z parte) – tak 
budeš mezi námi, milá Zdeňko, 
zůstávat nadále.

za KVA Petr Mach a za SPCCH 
Eva Štrasmajrová

SPOLKY
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RESTAURACE KUDY KAM 
BĚCHOVICE, DO ŘÍČAN 442. 
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na níže 

uvedené akce u nás v restauraci Kudy Kam. 
Přijďte ochutnat naše speciality a zavítat 

s degustačními menu do jiných zemí. Více 
informací Vám rádi podáme na telefonu 

+420 725 004 522 či na emailu restaurace.
KK@email.cz, www.kudykamrestaurace.cz

14. 2. 2015  
SVÁTEK SVATÉHO VALENTINA

(nutná rezervace na telefonu 
+420 725 004 522)

Drůbeží consomé s játrovými  
knedlíčky   35 Kč

Svíčková Wellington s gratinovaným 
brambůrkem a demiglase   325 Kč

Kachní prsíčka SOUS – VIDE podávaná  
na pyré ze sladkých brambor  

s balsamicovou redukcí   235 Kč
Tiramisu   55 Kč

Cena celého menu v tomto složení pro dvě 
osoby 699 Kč + malý dárek 

27. 2. 2016  
ITALSKÉ DEGUSTAČNÍ MENU   349 Kč

(nutná rezervace na telefonu 
+420 725 004 522)

Bruschetta s rajčaty a mozzarelou
Minestrone

Tagliatelle aglio olio
Telecí ossobuco se šafránový risottem

Domácí tiramisu s malinami



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.

Neváhejte a prožijte Vánoce v síti ÚJEZD.net.



PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 933 m2,

ul. Manželů Starých, Šestajovice

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

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 1523 m2, Slepá ul.,

Kozojedy, okres Praha - východ

cena 3.067.900,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ - luxus. byt 3+1, 100 m2 + bal-
kon 21m2, parkovací stání, Rezidence
Klánovice, Ke kostelíčku, P 9 – Klánovice

cena 2.287.500,-Kč

PRODEJ – luxusní byt 3+kk/B/garážové
stání, 2.NP, 98 m2 + balkon 15 m2, Rezidence

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

PRODEJ – luxusní byt 3+kk, 83 m2,
parkovací stání, 2.NP, Rezidence Klánovice,

ul. Ke kostelíčku, Praha 9 – Klánovice

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz
V nabídce nově dva stavební pozemky o výměrách

910 a 933 m2.
Nová nabídka pozemků již brzy!

cena 5.645.000,-Kč

Makléř roku 2014 v REMAX Horizont
Makléř roku 2014 – region Praha

2.místo za rok 2014mezi 1400makléři RE/MAXČR

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

v centru
Újezda nad Lesy, Klánovic

a Šestajovic

Doprodej posledních 11-ti zasíťovaných stavebních pozemků
880 – 1300 m2 z úspěšného projektu ve Stránčické ul., Všestary,

okres Praha - východ.

cena 2.990,-Kč/m2

cena 6.376.000,-Kčcena 6.852.000,-Kč

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 910 m2,

ul. Manželů Starých, Šestajovice.

cena 2.999.000,-Kč

cena 2.990,-Kč/m2cena 2.990,-Kč/m2


