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Sbor dobrovolných hasičů 
Vás zve na 

 HASIČSKÝ DEN 
22.6.2019 od 13:00 

Multifunkční sportoviště Čentická 

   SDH Újezd nad Lesy ve spolupráci s  

              SDH Úvaly, SDH Klánovice, SDH Koloděje, SDH Letňany, SDH Březiněves  

Ukázka techniky JSDH 
                Ukázka dětského požárního útoku  
                                    Vyzkoušení zásahového obleku 
                                                                          Pěna pro děti a další 
Děkujeme našim sponzorům: Městská část Praha 21,Pekařství Kollinger,Restaurace Na hřisťi  

 



Milí sousedé,

minulý měsíc byl ve znamení akcí, na kterých jsme se společně mohli potkat a byl to 
vždy zajímavý zážitek. Poslední duben je tradičně ve znamení pořádání čarodějnic. Letos 
poprvé v plné režii našeho úřadu. Počasí nám přálo a akce se vydařila. Vaše účast byla 
hojná, a za to jsem moc rád. Zároveň mě velmi těší celkově pozitivní ohlas této akce. 
Květen se nesl i v duchu oslav 74. výročí osvobození naší vlasti. Společně jsme s plk. v. 
v. Ing. Janem Vondráčkem položili věnec k památníku obětem obou světových válek na 
místním hřbitově a následně se zúčastnili tematického pásma v divadelním sále školy. 
Jako každoročně jsem měl tu čest být účasten již tradičního Běhu o pohár starosty aneb Běhu za újezdskou so-
vou. Akce byla zvládnutá naprosto profesionálně a pořadatelům skládám velkou poklonu. Trošku mě při uvítání 
znejistily narážky na prý úplně nevhodný oděv pro běh. Po sdělení, že pokud bych běžel, možná bych se nedožil 
předávání cen, se situace vyjasnila a já jsem mohl všem hrdinům tohoto dne předat jejich zasloužené ocenění.  
Příhoda jen podtrhla, jak skvělá nálada na závodě panovala a jsem rád, že můžeme tyto aktivity podpořit. Do 
budoucna mohu slíbit, že tento trend ještě posílíme. Tedy příští rok se na vás budu opět těšit.
Jen co jsem předal poslední cenu, urychleně jsem se přesunul na akci pořádanou ke Dni matek. Zde proběhlo 
velmi milé setkání s našimi seniory. V přátelské atmosféře jsem diskutoval nad problémy, které je v každoden-
ním životě potkávají. Došlo i na tanec a přípitek na pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější. Akce se myslím 
vydařila a já děkuji všem zaměstnancům našeho úřadu, kteří se o ni zasadili. Budu rád, pokud pod mojí záštitou 
budou pořádány různé akce pro naše seniory i v budoucnu, velmi rád se vždy osobně zúčastním a vyslechnu si 
vaše názory či podněty. Ať vám zdraví slouží co nejdéle.
Jsem rád, že se podařilo sehnat finanční prostředky na rekonstrukci tělocvičen základní školy. Pokud vše půjde 
dobře, po prázdninách tak žáci vběhnou do zrenovovaných prostor. Stejně tak začínáme připravovat studie na 
projekty, které zde zoufale chybí a bez nichž nelze účelně rozvíjet naši MČ.
Informaci k situaci s kurty a topoly naleznete uvnitř čísla. Velmi mě mrzí, že se obě kauzy politizují a uniká tak 
podstata věci. Topoly měly být dávno nahrazeny, a to již za minulých vedení MČ. My se nebojíme provádět i ne-
populární opatření, pokud jsou opřena o posudky či fakta jako v tomto případě. Ve stejném duchu probíhá kauza 
tenisových kurtů. Záměrem MČ je otevřít kurty široké veřejnosti, a to co nejdříve. Rada MČ se jasně shodla, že je 
nutné vypsat výběrové řízení na nového správce. Vzhledem k situaci a sporu s TJ Sokol jsme věc předali našemu 
právnímu zastoupení k dalšímu řešení. Budeme vás informovat o dalším vývoji.
Pojďme jako vždy zakončit úvodník pozitivně. Jsem rád, že se podařilo sestavit odbornou komisi, která doporučila 
Radě MČ Praha 21 nejlepšího kandidáta vzešlého z výběrového řízení na ředitele naší školy. Novou ředitelkou se 
stala Mgr. Hana Cermonová. Ihned po jmenování jsem se s paní ředitelkou sešel a jasně deklaroval plnou pod-
poru zřizovatele nejen jí, ale i učitelům a škole jako takové. Na první dobrou jsem nabyl pocitu, že to bude dobrá 
spolupráce.
Přeji pohodové a slunečné dny, přátelé.

Milan Samec
váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ Praha 21 jmenovala novou 
ředitelku Masarykovy ZŠ, kterou se 
od 1. srpna 2019 stane Mgr. Hana 
Cermonová. Rada se řídila doporu-
čením sedmičlenné komise ve slože-
ní – dva za zřizovatele (PhDr. D. Gre-
ger, Ph.D.a Mgr. M. Hřebecký), jeden 
za školskou radu (Mgr. K. Bělohubá), 
jeden za pedagogický sbor (Mgr. E. 
Hegyiová), jeden za odborníka st. 
správy (PhDr. R. Liška), jeden za škol-
ní inspekci (Mgr. J. Mikoláš), jeden za 
krajský úřad (Bc. J. Vlásenková). 
Konkurzní řízení na obsazení místa 
ředitele/ky Masarykovy ZŠ proběhlo 
13. 5. Přihlásili se do něj tři zájem-
ci. Komise vedla s každým z nich 
60minutový rozhovor. Při pohovo-
rech kandidáti prezentovali sami 
sebe i svou koncepci rozvoje školy. 
Následovaly dotazy členů konkurz-
ní komise, které se týkaly zejména 
pedagogických aspektů práce ředi-
tele školy, koncepce uchazeče, jeho 
představy o vedení pedagogického 

sboru, znalosti v oblasti trendů a 
schopnosti koncepční práce v ob-
lasti školství, výchovy a vzdělávání. 
Komise následně doporučila RMČ  
Praha 21 pořadí vhodných kandidá-
tů a rada tak na jeho základě potvr-
dila do funkce ředitelky Masarykovy 
ZŠ Mgr. Hanu Cermonovou.
Věříme, že pod vedením paní Cer-
monové bude vše kvalitní a dobré 
v naší škole zachováno. Klíčové je 
nyní vrátit jistotu pedagogickému 
sboru, jistě se nechystají žádné 
rychlé převratné změny a pod no-
vým vedením budou spokojeni jak 
učitelé, tak rodiče a děti. Aby se naší 
škole dařilo, bude také záležet na 
přístupu rodičů a v neposlední řa-
dě i žáků.  Přejme naší škole hodně 
nápadů, elánu a síly. Podrobnější 
představení paní Cermonové a  její 
koncepce rozvoje školy přineseme 
v červencovém čísle ÚZ. 

Markéta Slavíková,
odbor školství a kultury

Škola má novou ředitelkuInformace z rady
14. jednání
Naši hasiči se rozhodli zorganizovat ha-
sičský den, a to 22. 6. od 13 hod. na mul-
tifunkčním hřišti v Čentické. Na základě 
jejich žádosti rada rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 30 tisíc Kč na 
pořádání této akce. Hasiči tam budou pre-
zentovat hasičskou techniku Sboru dobro-
volných hasičů Újezd nad Lesy a okolních 
sborů.  
Zároveň jsme našim hasičům schválili pe-
níze na opravu hasičského automobilu 
CAS 32 T148. Auto potřebují pro zajištění 
provozu. Nyní je nefunkční, ale po opravě 
bude moct být využito pro požární ochra-
nu. Velmi si vážíme spolupráce s našimi 
hasiči, a proto uděláme maximum pro za-
jištění zázemí a materiálů pro jejich práci.
Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi dota-
ci z MHMP na tělocvičny ve výši 10 mil. Kč,  
schválili jsme výběrové řízení na zhotovite-
le akce „Rekonstrukce tělocvičen a exterié-
rů Masarykovy základní školy“.
15. jednání
Na základě jednání s paní ředitelkou MŠ 
Rohožník byla naplánována rekonstruk-
ce sociálního zařízení a koupelny v 1. patře 
budovy. Rekonstrukce je naplánována přes 
prázdniny, kdy bude školka měsíc zavřená. 
Proto jsme schválili investiční příspěvek ve 
výši 196 tis. Kč bez DPH na tuto rekonstrukci. 
V rámci poptávkového řízení byly osloveny 3 
firmy a na jeho základě byla vybrána firma 
s nejnižší cenovou nabídkou. Městská část 
použije na tuto rekonstrukci peníze z dotace 
MHMP z výherních hracích přístrojů.
Již v minulém volebním období se připravo-
vala rekonstrukce kotelny Masarykovy  ZŠ, 
ale z důvodu nutnosti provozu přes zimní 
období jsme se rozhodli rekonstrukci posu-
nout na letní prázdniny. Proto rada na tomto 
jednání schválila uzavření smlouvy o dílo na 
základě provedeného poptávkového řízení.
Na základě žádosti jsme se rozhodli připojit 
ke štafetovému běhu pro připomenutí tra-
gických událostí II. světové války Javoříčko – 
Ležáky – Lidice, a to i formou daru ve výši 
2 tisíce Kč. Běh se koná ve dnech 14. a 15. 6.
Moc si vážíme spolupráce Masarykovy ZŠ 
na akcích městské části, proto bychom 
chtěli poděkovat za spolupráci paním uči-
telkám, Sovičkám a dalším dětem ze zá-
kladní školy při přípravách obecních oslav 
74. výročí osvobození naší vlasti. Zároveň 
bychom tímto chtěli poděkovat za uspořá-
dání charitativního koncertu Se sluníčkem 
v srdci.
Na závěr bychom rádi poděkovali odboru 
občansko správnímu a odboru sociálních 
věcí, které zorganizovaly nejen pro naše se-
niory oslavu Dne matek. Mohli jsme tak spo-
lečně strávit velmi příjemné odpoledne. 

Rada MČ Praha 21
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Pro ÚMČ Praha 21 hledáme:
Sociálního pracovníka/ pracovnici
Sociálního kurátora/ kurátorku
Technika/ techničku pro VHČ – správu majetku
Technika/ techničku pro odbor majetku a investic
Sledujte tyto oficiální kanály: www.praha21.cz, www.facebook.com/praha21
Diskutovat můžete zde: https://www.facebook.com/groups/UjezdNadLesy/

Paní ředitelka Naděžda Kosanová 
se rozhodla odejít do důchodu a my 
bychom jí tímto rádi poděkovali za 
dlouholetou práci, kterou pro mateř-
skou školu Sedmikráska vykonala a 
přejeme jí mnoho úspěchů v životě. 
Na základě doporučení konkursní 
komise jsme k 1. 7. 2019 jmenovali 

novou ředitelkou MŠ Sedmikráska 
paní Mgr. Martinu Kubovou.
Nastupující paní ředitelce přejeme 
hodně zdaru a věříme, že školka bu-
de pokračovat v nastaveném směru 
a její kvalita se bude posouvat stále 
směrem nahoru.

Rada MČ Praha 21

Poděkování ředitelce MŠ Sedmikráska

Hledáme schopné lidi 
Asi jste si všimli, že v posledních měsících vypisujeme větší množství 
výběrových řízení na nové kolegy. Úřad prochází trochu generační obrodou, 
trochu obměnou, která je přirozená v čase. Všechna řízení jsou vypisována 
na úřední desce, najdete je na našem webu v sekci volná místa a na našem 
profilu www.facebook.com/praha21.
Hledáme do našeho týmu schopné lidi, kteří jsou ochotni se učit, pracovat 
na sobě a mají chuť nám pomoct vytvářet moderní úřad. Za to nabízíme 
výborný kolektiv, podporujeme osobní rozvoj, aktivitu a nabízíme 
prostředí menšího úřadu, kde se ale potkáte s kompletní státní správou 
i samosprávou. Na našem úřadě bude vaše práce skutečně vidět. Velmi 
těžko sháníme odborníky například pro sociální odbor, kde vypisujeme 
výběrová řízení opakovaně. Budeme rádi, když nám pomůžete.
Sledujte náš web a facebook a pokud vás nebo někoho z vašeho okolí naše 
pracovní nabídka zaujme, zapojte se do našeho týmu.

Šárka Zátková,
tajemnice ÚMČ Praha 21



První ročník Týdne pěstounství se usku-
teční od 10. do 16. června 2019. Pořádá 
ho Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s 
úřady městských částí, příspěvkových or-
ganizací a neziskových organizací.
Těch, kteří se rozhodnou stát se pěstouny, 
je v Česku – a Prahu nevyjímaje – nedo-
statek. Týden pěstounství chce poděkovat 
pěstounům za péči o děti, které nemohou 
být se svými rodiči a zároveň informovat 
a motivovat nové zájemce o pěstounskou 
péči tak, aby klesal počet dětí umísťova-
ných mimo péči rodinnou.
Týden pěstounství se uskuteční na řadě 
míst v Praze, mimo jiné i na Chvalském 
zámku. Těšit se můžete na besedy, diskuse 
s odborníky včetně samotných pěstounů, 

výstavy, promítání dokumentárních filmů 
s tematikou náhradní péče či volnočasový 
program pro rodiny s dětmi.
Podrobný program naleznete na webu 
http://tydenpestounstvi.praha.eu.

(red)
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2. 6. Cesta za pokladem 
skřítků,

 viz pozvánka na str. 25

5. 6. Ivana Kotýnková, 
vernisáž výstavy,

 Café galerie Zelený dům,
 od 18 hod. 

6. 6. Ekvádor a Galapágy, 
beseda SPCCH,

 divadelní sál Masarykovy 
ZŠ, od 16 hod.

10. 6. Vystoupení hudebních 
kroužků DDM,

 Polyfunkční dům, 
 od 17 hod.

11. 6. Zahradní slavnost,
 pořádá Spolek rodičů,
 multifunkční hřiště 

v Čentické, od 17 hod.

12. 6. Vystoupení divadelního 
kroužku DDM,

 Polyfunkční dům, 
 od 17 hod.

12. 6. Filmový klub,
 viz str. 12

13. 6. Toulky českou 
minulostí,

 vernisáž výstavy,
 Polyfunkční dům,
 od 18 hod. 

20. 6. Kouzelná květina, 
 školní představení,
  viz pozvánka na str. 24

22. 6. Cyklovýlet do minulosti,
 viz pozvánka na str. 30

22. 6. Hasičský den,
 viz pozvánka na str. 2

22. 6. Cricket and Snail, 
koncert,

 Café galerie Zelený dům,
 od 18 hod. 

23. 6. Výstava kolodějského 
fotokroužku,

 Café galerie Zelený dům,
 od 18 hod. 

26. 6. Sportovní den,
 viz pozvánka na str. 29

28. 6. Tancovačka,
 Café Útes, 
 od 18 hod. 

Kalendárium na červen
V minulých číslech ÚZ jsme vás informo-
vali o problémech kolem záměru vykácet 
topoly černé na pozemku MČ u školního 
hřiště a v bezprostřední blízkosti chodníku 
a zastávky MHD Rápošovská ve směru do 
centra. S ohledem na podanou námitku 
podjatosti jsme předali spis nadřízenému 
orgánu, tedy Magistrátu hl. m. Prahy. Nad-
řízený orgán rozhodl, že se nadále toto 
řízení nebude projednávat na Úřadě MČ 

Praha 21, ale postoupil správní řízení na 
úřad sousední městské části. S ohledem 
na medializaci a napadání úřadu v této 
věci spolkem Újezdský STROM jsme rádi 
a kvitujeme, že věc posoudí nezávislý úřad. 
Doufáme, že celá záležitost bude pokud 
možno v dohledné době dořešena tak, aby 
bylo možné zastávku otevřít.

Šárka Zátková,
tajemnice ÚMČ Praha 21

Topoly posoudí u sousedů

Protože jsme nechtěli, abychom letošní rok přišli o akci Čarodějnice, rozhodla se je MČ 
uspořádat sama. Věříme, že jste si akci užili a chtěli bychom tímto poděkovat spolku 
Maminy z Újezdské roviny, které nám pomohly připravit odpolední program pro děti. 
Děkujeme také odboru školství a našim hasičům.

Rada MČ Praha 21

Poděkování za Čarodějnice

Vážení občané, 
srdečně vás zveme na

4. jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 21,

které se uskuteční 
10. 6. 2019 od 18 hod

v Divadelním sále Masarykovy ZŠ.
Program bude uveřejněn na úřední 
desce a na webových stránkách MČ 
Praha 21. Všichni jste srdečně zváni.

Týden pěstounství

Rada MČ Praha 21 je nucena řešit nepří-
jemnou situaci s tenisovými kurty. Minulé 
vedení MČ (starostka Karla Jakob Čechová, 
místostarosta Jan Slezák a radní RNDr. Jitka 
Jenšovská, MUDr. Jaroslav Jeníček a Tomáš 
Fábera) na svém posledním jednání vypo-
vědělo nájemní smlouvu TJ Sokol z pozem-
ků ve vlastnictví MČ Praha 21, na nichž jsou 
vybudovány kurty. Loni došlo po geomet-
rickém zaměření k rozdělení pozemku. Dů-
vodem bylo vybudování dalších sportovišť 
určených veřejnosti s cílem, aby byl celý 
prostor účelně využit. MČ proto poslala 
TJ Sokol změnu smlouvy, kde byla správně 
definována nová čísla pozemků, ta ale ze 
strany TJ Sokol nebyla akceptována. Nero-
zumíme tomuto postoji, i proto, že nebyla 
zásadně měněna výše nájmu, který se zve-
dl pouze o 1 Kč/rok, tedy na 1289 Kč/rok. 
Nová rada chce od začátku tento stav na-
pravit, proběhlo několik jednání se zástup-

ci TJ Sokol, kde byli o všem informováni. 
Zároveň byl TJ Sokol vyzván, aby se uchá-
zel o nájem pozemků v novém výběrovém 
řízení.  Vzhledem k tomu, že chceme, aby 
se kurty co nejdříve otevřely veřejnosti, 
byla také TJ Sokol jako původnímu nájem-
ci navrhnuta dohoda o údržbě, a to opa-
kovaně, aby se po vyřešení celé situace 
mohlo ihned začít hrát a sezona nebyla 
celá ztracená. Tato dohoda nebyla opět 
TJ Sokol akceptována. Již dávno mohlo 
být vyhlášeno výběrové řízení, kterého se 
mohl i TJ Sokol zúčastnit. Bohužel zástup-
ci TJ Sokol nereagují na jakékoliv podněty 
od MČ, a tím se vše zdržuje. MČ nemůže 
nechat užívat své pozemky bez platných 
smluv. Proto až do doby vyjasnění, kdo bu-
de areál spravovat, není možné veřejnosti 
prozatím kurty otevřít.   

Rada MČ Praha 21
Stanovisko TJ Sokol najdete na str. 17.

Proč jsou kurty zavřené



Dva měsíce letních prázdnin, to je období, které mohou vy-
užít naše školky a škola na opravy. Do oprav školy a školek 
se pravidelně investuje, a to dlouhodobě. Za poslední roky 
šlo o řádově desítky milionů korun. Do školství tak putují 
každoročně ty největší investice - jednak z rozpočtu obce, 
především pak z rozpočtu hl. m. Prahy. I letos se z magist-
rátu podařilo získat dotaci a do naší školy tak zamíří 10 mil. 
korun na rekonstrukci obou tělocvičen v Polesné. Nyní pro-
bíhá administrativní proces výběru vhodného dodavatele, 
stavět by se mělo mezi červnem a zářím. 
Mateřskou školku Rohožník čeká rekonstrukce sociálního 
zařízení a koupelny v  1.  patře. Stavební práce proběhnou 
v srpnu. Opravy se také dočká velká brána, která vede na 
školní zahradu. Je již nevyhovující a nahradí ji tak nově vyro-
bená křídla z pozinku.
V 1. MŠ Čentická se bude o prázdninách malovat, opravovat 
povrch venkovní terasy a zvelebovat zahrada. 
MŠ Sedmikráska připravuje ve spolupráci s odborem majet-
ku a investic projekt na výměnu elektroinstalace v pavilonu 
č. 1. O prázdninách dojde k malování kuchyně, pavilonu č. 2 
a detašovaného pracoviště v Hulické. Na zahradě se budou 
provádět drobné opravy na hracích prvcích. 
Opravy čekají také mateřskou školku Sluníčko, a to malová-
ní a výměnu koberců ve třech třídách. Také se školka roz-
hodla zakoupit keramickou pec. Na zahradě pak proběhne 
oprava pískoviště a přístřešku.

Prakticky na všech budovách se každé léto provádí drobné 
opravy. Postupně tak dochází ke zvelebování míst, která dě-
ti denně využívají a zvyšuje se tak komfort pro jejich vzdě-
lávání.

Markéta Slavíková,
odbor školstí a kultury
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Několik desítek teprve několikaměsíčních dětí přivítal ve čtvr-
tek 11. 4. mezi nové občany naší městské části starosta pan 
Milan Samec. Popřál dětem, aby šťastně vykročily do života, 
který je teprve čeká, a vyrůstaly v lásce a ve zdraví. „Vaše dítě 
vám kromě jiného také přináší na tento svět hodnotu, na niž 
rodiče často zapomínají – věčnost. Ve svých dětech každý z 
nás žije dál. Životy našich dětí jsou pokračováním životů na-
šich a našich předchůdců. Tento nekonečný řetěz generací se 
nemusí nikdy uzavřít, pokud svět, do něhož své dítě přivádíte, 
bude rozumný a klidný. Pokud i vy přispějete k tomu, aby vaše 
děti žily v lásce a rodinné harmonii a byly vychovávány v hlu-
boké úctě ke svému okolí,“ řekl ve svém projevu starosta.

Lenka Drdlová,
odbor občansko správní

Obřadní síň patřila batolatům

Sice to nejde tak rychle, jak bych si přála, 
ale alespoň postupnými drobnými krůčky 
se nám daří vylepšovat okolí úřadu. Budo-

Zkrášlování úřadu
va úřadu již má svá léta, některé čás-
ti prošly alespoň částečnou rekon-
strukcí, jako například obřadní síň, 
která je v novém kabátu a je nyní dů-
stojným místem pro konání svateb-
ních obřadů. Protože zatím není větší 
rekonstrukce úřadu na pořadu dne, 
chtěli jsme alespoň drobnostmi úřad 
vylepšit. A to nejen pro naše zaměst-
nance, ale i pro vás, kteří k nám cho-
díte nebo procházíte kolem. První, 
na co narazíte vy, občané, je vstup. 
A protože květiny vytvářejí lepší ná-
ladu, tak jsme u hlavního vstupu 
umístili truhlíky s keříky a květinami. 

Truhlíky jsme dostali darem a moc 
za  ně děkujeme společnosti PRO-
-DOMA stavebniny. Celou akci za-
střešily a  odborně vedly pracovnice 
odboru životního prostředí a dopra-
vy, kterým moc děkuji za podporu 
mých nápadů. Také děkuji našim klu-
kům z  čety, kteří dělají vše, co nám 
na očích vidí. A nesmím zapomenout 
na děti z naší školy, které nám přišly 
se sázením pomoct a moc si to užily. 
Chystáme i další drobné úpravy okolí 
a slibuji, že je nepřehlédnete.

Šárka Zátková,
tajemnice 

Školu i školky čekají rekonstrukce



Osmý květen je v kalendáři vyznačen jako Den vítězství 
a konec druhé světové války si jako již tradičně připomněl 
i Újezd. Slavnostní program byl rozdělen do dvou částí. 
Pietní upomínka se konala na újezdském hřbitově, kde 
starosta naší městské části Milan Samec společně s plk. 
v.v. Ing. Janem Vondráčkem položili věnec u památníku 
obětem obou světových válek, před nímž leží i hroby 
újezdských občanů, kteří zahynuli v době Pražského 
povstání. 
Oslavy pokračovaly v divadelním sále školy, kde válečná 
léta i konec bojů přiblížil Jan Vondráček, který v sále 
přivítal i vnučku generála Stanislava Krause, hrdiny bojů 
na západní frontě a dlouholetého učitele naší školy. 
Během slavnostního podvečera se předávaly i ceny pro 
újezdské občany (jejich profily jsme přinesli v dubnovém 
čísle ÚZ). Cenu starosty si tak osobně převzala 
předsedkyně újezdských zahrádkářů Blanka Exnerová, 

cvičitelka Sokola Libuše Mašková a také Eva Štrasmajrová, 
činovnice místní pobočky Svazu postižených civilizačními 
chorobami (SPCCH). Taktéž pro Cenu starosty si na 
pódium došel i Jan „Samson“ Jacek, dobrá duše újezdského 
skautingu. Občankou roku se stala asistentka pedagoga 
a  organizátorka kulturního života Eva Danielová, 
čestnými občany byli jmenováni manželé Marie a Antonín 
Tomaidesovi, autoři dvou knížek o historii Újezda. 
O hudební doprovod se postaraly jako vždy skvělé Sovičky, 
dětský sbor Masarykovy ZŠ. Jako host vystoupila také 
mladá klavírní virtuoska Klára Gibišová, jejíž prarodiče 
žijí v Újezdě. Na konci svého minirecitálu doprovodila 
Sovičky ve svižném boogie. Dík patří nejen jí, ale i všem 
účinkujícím, organizátorům a v neposlední řadě i plnému 
sálu diváků. Bez nich by totiž podobné oslavy postrádaly 
smysl. 

Blahoslav Hruška

Den vítězství

Každou druhou neděli v květnu slavíme Den matek. 
Náš Úřad MČ Praha 21 tento den oslavil společně s našimi 
seniory – maminkami v sobotu 11. 5. v Polyfunkčním domě. 
Den matek je den v roce, kdy máme skvělou příležitost po-
děkovat našim maminkám za to, co všechno pro nás v živo-
tě udělaly, vzdát dík za jejich lásku, péči a ochotu, obětavost 
a výchovu. Těší nás, že jsme tento významný den mohli strá-
vit společně s našimi seniory. 

Oslava Dne matek

Svou návštěvou nás potěšil starosta pan Milan Samec 
a  také tajemnice úřadu Ing. Šárka Zátková a zastupitelka 
MUDr. Zuzana Dastychová. 
Kulturní program zajistily děti z 1. MŠ  a taneční skupina 
Ambra, za jejichž pěkně připravená vystoupení děkujeme. 
Hudbou k tanci a poslechu nás provázela hudební skupina 
Jam Band. Všem, kteří nám svou účastí pomohli vytvořit pří-
jemnou sváteční atmosféru, moc děkujeme.

odbor občansko správní,
odbor sociálních věcí
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Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

INZERCE

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

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

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Srdečně Vás zvu na

prodejní módní 
přehlídku

v sobotu 15. 6. od 10 hodin
SECOND HAND U VEVEREK
                        Eva Kuthanová,   tel: 733 133 516  

Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy
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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

kc_trans_ujezdsky_zpravdaj.indd   1 17.05.2019   11:21:58

Prodej PALIVOVÉHO DŘEVA 
Stupice 

tel.: 728 272 687, 776 834 911 
e-mail : pilastupice@email.cz



Máme za sebou relativně deštivý kvě-
ten, a tak by se mohlo zdát, že skuhrá-
ní na sucho není na místě. Jenže klima 
je především dlouhodobým cyklem, 
a tak ani několik dní, které propršely, 
nemusí znamenat, že bude s půdou 
kolem nás vše v pořádku. 
Dosvědčuje to i model portálu Inter-
sucho (podílí se na něm Ústav vý-
zkumu globální změny CzechGlobe, 
Mendelova univerzita v Brně a Státní 
pozemkový úřad), který dlouhodobě 
sleduje nasycení půdy vlhkostí, a to až 
do hloubky jednoho metru. Ještě tře-
tí týden v květnu, kdy většinu území 
skrápěly bouřky a přeháňky, portál 
konstatoval, že desetina území Česka 
trpí extrémním suchem. A  jak je na 
tom naše městská část?
Újezd je z hlediska srážek a klimatu 
smíšeným územím, kde se prolínají 
vlivy městské zástavby s lesním pás-
mem, které plynule přechází do Polab-
ské nížiny. Jinými slovy – leží na hranici 
úrodných polí a velkoměstské džungle. 
Svým charakterem (nejen lesem, ale 
i četnými zahrádkami a poli v okolí) ale 
Újezd spadá spíš do středočeské kra-
jiny. Tu každopádně letos v létě příliš 
vláhy nečeká. Model Intersucho před-
povídá, že existuje jen dvacetiprocentní 
šance na to, aby půda dosáhla normál-
ních nebo vyšších hodnot vlhkosti. 
Prvním příznak sucha přitom pozná 
i ten, kdo nemá zahrádku a úbytek 
vláhy tak nesleduje téměř v přímém 
přenosu. Žloutnoucí trávníky obvykle 
o výrazném suchu svědčí. Chceme-li 
proti suchu bojovat, můžeme přitom 
začít právě péčí o zelené plochy. Od-
bor ochrany prostředí Magistrátu hl. 
m. Prahy nedávno vydal příručku, 
jak v létě o zeleň pečovat. A varuje 
v ní před příliš častým sekáním trá-

vy, zvláště pak v době, kdy je venku 
horko. „Sečeme brzy ráno. Rosa není 
na závadu kromě pozdního podzimu 
(od poloviny října). Se sečí končíme 
vždy, když teplota vzduchu dosáhne 
+26 °C,“ píše se v dokumentu. 
Mezi osvědčené rady patří také sekat 
trávu ve větších intervalech, nesnažit 
se o krátký „pažit“, který má vyšší ná-
roky na vodu. Potvrzuje to i předsed-
kyně újezdských zahrádkářů Blanka 
Exnerová. „Loni jsme o travní porost 
takto sama pečovala a velice se mi 
to osvědčilo,“ říká (viz  také rozhovor 
na protější straně). 

ÚJEZDSKÝ „NEBESÁK“
Zahrádkáři nejsou jediní, koho su-
cho trápí. S nedostatkem vody boju-
jí i  újezdští rybáři, kteří pečují o oba 
naše rybníky – Újezdský a Blatovský. 
Zatímco ten první je již dnes „nebe-
sákem“ a napouští ho jen voda, kte-
rá do něj přímo naprší nebo přiteče 
při deštích, Blatovský rybník přítok 
má - byť v létě minimální. Nedosta-
tečný nebo žádný přítok způsobuje 
malé okysličení vody a také její větší 
prohřívání. Trpí tím zejména ryby – 
oba újezdské rybníky jsou chovné. 
Proti suchu rybáři nasazují techniku. 
„Kyslíkové hodnoty v letních měsících 
každý den sledujeme přístrojem oxi-
metrem. V  případě nízkého deficitu 
kyslíku, používáme výkoná čeřidla, 
s  nimiž potřebné hodnoty docílíme,“ 
vysvětluje Václav Melichar, předseda 
újezdských rybářů. 
Sucho přírodě ani lidem nesvědčí, 
jeden pozitivní efekt ale má. I díky 
němu si můžeme uvědomit, že tak 
obyčejná komodita jako voda bude 
v budoucnu stále dražší. A že Újezd 
má díky napojení na pražský vodo-

vod velký komfort. Pro příklady, kdy 
otočení kohoutku není pro mnoho 
činností tak samozřejmé, nemusíme 
ostatně chodit daleko. Dobročovice, 
které leží obyvatelům Rohožníku do-
slova za humny, kvůli nedostatku vo-
dy ve vodovodu loni zakázaly z „obec-
ního“ zalévat zahrádky. V Újezdě nic 
takového nehrozí. Ale jako zamyšlení 
či příklad dobrovolné skromnosti stojí 
příklad Dobročovic za zmínku.

Blahoslav Hruška

TÉMA
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Až přijde sucho

INZERCE

Pronájem prostor pro skladování
Městská část Praha 21 nabízí od května 2019 
k pronájmu prostory vhodné pro skladování nebo 
kancelář v 1. PP panel. domu čp. 1627 o  výměře 
59  m2. V  případě skladování potravin je třeba 
počítat s tím, že rozvody ÚT a sousedící kotelna 
trvale prostor temperují. Nájemce musí umožnit 
přístup k rozvodům vody a k uzávěru stoupačky 
ÚT výboru SV 1627. 

Roční nájemné 53.100,- Kč, hrazené předem 
ve  čtvrtletních splátkách ve výši 13.275,- Kč 
+ energie a služby.

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

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz
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O rady, jak se v době sucha starat 
o  zahrádku, ÚZ požádal Blanku Ex-
nerovou, předsedkyni újezdských za-
hrádkářů.

Jak bychom měli na zahrádce 
úsporně zalévat?
Nezáleží na tom, zda máme zahradu 
užitkovou nebo okrasnou, každá po-
třebuje vláhu a pokud ji nedostane 
z  nebes, musíme ji dodat v podobě 
zálivky. Tu si nepleťme s postřikem. 

Postřik přichází zpravidla v úvahu 
pouze za horka a po ránu, namočí 
se při něm jen nadzemní část rost-
lin, a tím se zvýší vzdušná vlhkost, 
která sníží výpar vody z listů a rost-
liny nezvadnou. Zálivka je velmi dů-
ležitá, největší pozornost věnujeme 
čerstvě zasazeným rostlinám, týká se 
to i  nově založeného trávníku. Leh-
ké pokropení má jen malý význam. 
Správná zálivka je, když na metr čtve-
reční  přijde 5 - 10 litrů vody. U leh-

Recept na sucho? 
Posekaná tráva

čích půd počítejte s 10 litry u těžších 
opatrně, aby se nerozbahnily. Důle-
žité je také okopávání. Postaráme se 
tak o dobré provzdušnění půdy, ale 
i udržení vláhy. Okopáváním narušu-
jeme i vývoj plevelů.

Máte nějaký recept na vysychání 
půdy?
Ano, mulčování trávy. Posekanou 
trávu nikdy nedáváme do kompostu 
nebo hnědých popelnic, ale urov-
náváme kolem stromů,  všech keřů, 
můžeme s ní zakrýt v silnější vrstvě 
i  volné prostory na záhonech. Pod 
navrstvenou trávou se udrží delší 
dobu vlhkost  - co více si přát. Tlející 
tráva je navíc i výživou. 

U novostaveb často chybějí sudy 
na dešťovou vodu, lidé zalévají 
přímo z hadice…
Studená voda z vodovodu nebo 
ze studny neprospěje žádné rostlině, 
proto se naučte stále starat o záso-
bu odražené vody. Dnes opět přibý-
vají na zahradách sudy nebo i velké 
nádrže na vodu a za to velký dík.

Blahoslav Hruška

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

autobusů

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu 
samostatnou polovinu prodejního stánku 

na konečné zastávce autobusů sídliště Rohožník. 

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

Nabízený prostor má samostatný 
elektroměr a vodoměr. 

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

Informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

INZERCE



Rok se nám pomalu přehoupl do té pro 
většinu z nás nejpříjemnější části. I na za-
hradách už je vše, jak má být a nám tak 
zbývá spousta času na kulturu. 
První červnovou akcí bude vernisáž 
pražské výtvarnice Ivany Kotýnkové. 
Je to sympatická světlovlasá a stále se 
usmívající dáma. Sálá z ní dobrá nála-
da a pohoda. Takhle ji zná většina ob-
divovatelů jejích neoimpresionistických 
obrazů. Ivana původně, tak trochu na 
přání rodičů, vystudovala právničinu. 
Malování však byl její sen. A ten si doká-
zala splnit. Od lukrativní práce právníka 
se pustila na tenký led výtvarničiny. I ko-
legové z fakulty ji prý vždy povzbuzova-
li slovy „Maluj, maluj, tebe by bylo pro 
práva škoda“… A tak maluje. Nejraději 
má tradiční malbu olejovými barvami 
na plátno. V  námětech se často vrací 
do rodných jižních Čech. Domov, rodi-
če, babička s dědečkem, obyčejné věci, 
příroda malebná, barevná a voňavá… 
Vzpomínky na cestování a setkávání 
s milými lidmi. Díky tomu vznikají obra-
zy, ze kterých se vám nechce spustit oči. 
Na vernisáž již podruhé dorazí úžas-
ná cikánská kapela. Pánové vás nejen 
rozezpívají, ale i roztančí. Tentokrát 
přislíbil účast i multiinstrumentalista 
Milan Demétér, který se svojí kapelou 
procestoval USA a setkal se například s 

Gipsy Gings. Spolupracoval na projektu 
režisérky Constanz Macras a DorkyPark, 
kde Milan doprovázel mnoho vynikajících 
muzikantů. Během své kariéry se setkal a 
hrál pro mnoho osobností, jako jordán-
ský princ, Václav Havel či Václav Klaus, 
Sean Connery nebo Bruce Willis. Miluje 
divadelní muziku, moderní jazz i klasiku. 
Nejvíc ze všeho však propadl gypsy world 
music. V této skvělé sestavě se sejdeme 
na vernisáži 5. 6. v 18 hodin.
Jak už je v Zeleném domě tradicí, patří 
červen především dětem. Vyhlášení vý-
tvarné soutěže sice již proběhlo, nicmé-
ně až do 22. 6. máte možnost prohléd-
nout si v kavárně jejich výtvory. Výstava 
je prodejní. Celý výtěžek pak půjde na 
podporu léčby malé slečny z naší školy.
Název soutěže je „Daruj květinu“, proto-
že květina je nejen symbolem pomoci, 
ale i věčným námětem mnoha slavných 
malířů. Budete překvapeni, kolik talento-
vaných dětí okolo nás je. V sobotu 22. 6. 
od 18 hodin u nás vystoupí známé duo 
„Cricket and Snail“ manželů Carlsono-
vých. S pořadem „Letní večer ve Francii“ 
se spolehlivě naladíme na prázdniny. 
Přijďte dřív, poseďte na zahrádce s ká-
vou, vínkem nebo míchaným drinkem, či 
se nechte nalákat na nové druhy zmrz-
lin a užijte si krásný, pohodový večer se 
vším všudy. Půjdete se projít podél Seiny 

a zatančíte si na Montmartru. Carlsono-
vi vás okouzlí svou obdivuhodnou mu-
zikálností a unikátní směsí francouzské 
hudby, která zahrnuje film, musettové 
valčíky a známé klasické kusy. Hrát se 
bude na akordeon a violu. Oba jsou 
bravurní muzikanti i zpěváci a lehce vás 
přenesou do slunné Francie. Pro velký 
zájem si určitě udělejte rezervaci místa 
na tel. č. 608 943 568. Vstupné 200 Kč. 
V neděli 23.  6. od 16 hodin vystřídají 
malíře malí fotografové. Výstavu pod 
názvem „Krása v detailu“ zahájíme opět 
v prostorách kavárny. Kolodějský foto-
kroužek pod vedením Dariny Vlčkové vy-
chovává opravdové profíky. Děti se pře-
devším umějí „dívat“. Vnímají kompozici, 
světlo a děje okolo sebe. Fotí v interiéru, 
exteriéru a bravurně zvládají i postpro-
dukční zpracování. Již mnoho význam-
ných osobností, které Zelený dům na-
vštívilo, prohlásilo, jde opravdu o velmi 
kvalitní práce. Jan Saudek, Robert Vano 
či Annie Leibovitz mají v těchto mladých 
umělcích silnou dorůstající konkurenci. 
Výstava potrvá až do prázdnin.
Ať již zajdete jen do kavárny posedět 
a  pochutnat si na našich specialitkách, 
či přijdete přímo na výstavu nebo někte-
rou akci, budete vždy vítáni. 
S přáním krásných a slunečných dní

Martina Schiffmannová

HUDEBNÍ KURZY
při Úřadu MČ Praha 21, Staroújezdská 2300,

přijímají přihlášky na školní rok 2019/2020 na tyto obory:

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU - děti od 5 let a starší
HRA NA KLAVÍR A KEYBOARD - děti od 6 let a starší
HRA NA KYTARU - děti od 6 let a starší

Do uvedených hudebních kurzů se mohou přihlásit i ti zájemci, 
kteří neměli možnost umístit se na ZUŠ

VÝUKA PROBÍHÁ VE VŠECH KURZECH INDIVIDUÁLNĚ
Informace a přihlášky u pí. Razesbergerové: tel. 602 855 639
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KULTURA

Červen v Zeleném domě

46. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

významná díla světové kinematografie

12. 6.;  v 19.00hod;  DDM - Level

ČERVENÝ a ČERNÝ II.díl
Režie: Claude AUTANT –LARA  (1954)

Filmový přepis románu STENDHALA 
- kontrapunkt vášně a rozumu

Hrají: Gerard PHILIP (1922 – 1959) 
a Ti druzí - D. Darrieux, Ant. Lualdi…
Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

významní  tvůrci světové kinematografie



Oheň, dar přírody
Ve čtvrtek 2. 5. se v Újezdském muzeu konala vernisáž vý-
stavy Oheň, dar přírody, aneb I z malé jiskry velký oheň 
bývá. Výtvarného, literárního a fotografického bienále se 
zúčastnily mateřské školy, základní školy a ateliéry z Újezda, 
Běchovic a Koloděj. Ohnivými pracemi bylo zaplněno celé 
muzeum a atmosféra vernisáže byla doslova hřejivá - paní 
učitelka z běchovické ZŠ Alena Nejedlá zahřála přítomné ná-
vštěvníky písní Svět patří nám a nedvědovskou Hrází. Díky 
finanční podpoře MČ Praha 21 byly tradičně „výtvarníkům 
a fotografům“ předány peněžní poukázky na nákup výtvar-
ných potřeb do újezdské Romantiky jako odměna a podě-
kování za účast v každoročním bienále vyhlašovaném Újezd-
ským muzeem. Mé osobní poděkování za sedmihodinovou 
instalaci patří Janě Kurkové a Monice Schusterové. Inspiraci 
naleznete ve fotogalerii na www.zspolesna.cz.
Újezd nad Lesy: 1. MŠ, MŠ Sedmikráska, MŠ Sluníčko, 
2.A (Marie Ledabylová), Malíři (Daniela Janoušová), ŠD9 (Mo-
nika Krannichová), 4.B (Lenka Krupanská, Eva Danielová), 4.E, 
4.F (Lenka Krupanská), 5.A, 5.F (Věra Němečková), 5.B (Hana 
Rosová), 6.C (Kateřina Polanská), 8.C (Ilona Poláková), 7.A (Li-
buše Najmanová), 7.B, 7.C, 8.A , 8.B (Jana Kurková), 4.D, 4.F, 
5.E, 6.A, 6.B, 9.A, 9.B, 9.C (Karel Novák), Natálie Přindová (stu-
dentka osmiletého gymnázia), Monika Bártová (žákyně 7.A)
Běchovice: 3.B a ŠD5 (Monika Schusterová), ŠD1(Nataša Mo-
tyková), ŠD4 (Michaela Čížková), 6.třída (Radka Bártová)
Koloděje: Fotografujeme SPOLU (Darina Vlčková), Ateliér 
MALUJEME SPOLU (Lada Husová), Jiřina Kučerová

Eva Danielová

Taneční a pohybové studio Danceport 
každoročně organizuje závěrečnou 
show frekventantů dětských a mládež-
nických kurzů, kterou ukončuje nabi-
tou taneční sezónu.
V pátek 10. 5. jsme se sešli v prostorách 
krásného Salesiánského divadla v Ko-
bylisích, kde děti pod vedením svých 
lektorů předvedly své secvičené cho-
reografie a sestavy. Tančilo se, tleskalo 
a rozdávaly se i diplomy za odvedenou 
celoroční práci. Nechyběla ani ukázka 
standardního tance lektorů z našich 
tanečních kurzů. Závěr patřil našim se-
niorům Klub Show Dance. Všem lekto-
rům velice děkujeme za jejich vynikající 
práci a přípravu choreografií.
Na novou sezónu od září pro vás má-
me opět připravené kurzy MTV, latiny 
a roztleskávaček pro děti, dále cvičení 
pro ženy, kde bude novinkou power-
jóga/zdravá záda. Chybět nebudou 
ani tradiční taneční pro dospělé v růz-
ných stupních pokročilosti nebo kurz 
tanečních pro mládež. Více informací 
o všech kurzech naleznete na webu 
www.danceport.cz. Přejeme všem 
krásné léto a těšíme se opět v září.

Helena Wojdylová

Taneční show 
Danceportu

Koncert pro charitu
Český den boje proti rakovině připadl 
letos na 15. května. Konala se veřejná 
sbírka Ligy proti rakovině a kdo chtěl, 
mohl zakoupením symbolického květu 
měsíčku lékařského, letos se stužkou 
meruňkovou, přispět.
Koncert Sovičky byl záměrně naplá-
nován na tento den – ve spolupráci 
s  nadačním fondem Pramen pomoci, 
Salonem Magdalena a újezdským ka-
deřnictvím Fontána byla zorganizová-
na charitativní sbírka na výrobu paruk 
pro onkologicky nemocné a alopécií 
postižené děti. Před vystoupením So-
viček představila paní učitelka Janou-
šová statečnou žákyni Anežku Hrubou 
z 2. E. Charitativní výtěžek z prodeje 

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

UČITELE HRY NA KLAVÍR, 
z důvodu zvýšeného počtu zájemců o výuku.
Jedná se o práci na vedlejší pracovní poměr, 
výuka probíhá v odpoledních hodinách po až pá. 
Dobu výuky a počet hodin si určuje vyučující 
po dohodě s rodiči žáků. 
Informace u vedoucí učitelky paní 
Razesbergerové na tel: 602 855 639.

výtvarných prací žáků II. stupně, který 
organizuje galerií Zelený dům, bude 
určen právě na její léčbu.
Více jak hodinový koncert zahíjil mu-
zikál Šípková Růženka pánů Svěráka 
a Uhlíře, který si Sovičky řádně užily. 
Během zaslouženého odpočinku je 
vystřídaly děti z 1.A a družinové děti 
pod vedením paní učitelky Jitky Tmě-
jové a hudebního doprovodu paní vy-
chovatelky Jaroslavy Pincové. Na kon-
cert si připravily Nápojovou písničku, 
loupežnickou Pod dubem a písničku 
o čtyřech ročních obdobích, kterou si 
už společně zazpívaly se Sovičkami. 
Ty, ostužkované symbolem měsíč-
ku lékařského, odzpívaly, jak už bývá 
zvykem jejich koncertů, společně 
s přítomnými v sále oblíbené písničky 
pohádkové i lidové, za které jsou jim 
vděčné všechny generace. Velké podě-
kování pedagogům, zpívajícím dětem 
a jejich doprovodu za účast, těm, kteří 
napekli sladké a slané dobroty, orga-
nizátorům za přípravu mimořádného 
koncertu a všem těm, kteří finančně 
přispěli na nemocné děti.

Eva Danielová
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KNIHY PRO DOSPĚLÉ
 Ann Granger – Kořeny zla
 Camilla Läckberg – Zlatá klec
 Elena Ferrante – Dny opuštění
 Jan Bauer – Spiklenci obruče 

a kladiva
 Louise Penny – Kudy vchází světlo. 

Případy vrchního inspektora 
Gamache

 Arnaldur Indridason – Jezero
 Anne Jacobs – Venkovské sídlo
 Martin Greenfield – Krejčí z Osvětimi
 Peter Mayle – Mých 25 let v Provenci
 Richard Galland – Hádanky 

a hlavolamy Nikoly Tesly
 Otomar Dvořák – Utajené hrady 

a zámky III.
 Jaroslav Fábera – Nové rozhledny ČR
 Ivan Klich – Vyhlídky na přítoky Labe
 Jana Jůzlová – Toulky Polabím
 Václav Vorlíček – Pane, vy jste 

režisér!
 Pavel Taussig – Barrandovská 

bohéma
 Becky Rapinchuk – Jak na 

domácnost bez chemie a jedů

KNIHY PRO DĚTI
 Rachel Russell – Deník Mimoňky 13.
 Hana Kneblová – Pohádky o hvězdách
 Lucie Křesťanová – Zachumlané 

pohádky
 Jana Burešová – Zajíček a tchoř
 David Jan Novotný – Pohádky 

z Ementálu
 Simona Petrová – Lišák Ferina
 Jindřiška Ptáčková – Ufonek Uluru
 Michael Ende – Nekonečný příběh

Nové knihy

Knihy na přání aneb v knihovně mi schází
Máme úspěšně za sebou plánovanou revizi knihovního fon-
du, kterou musí knihovna naší velikosti provádět pravidelně 
jednou za pět let. Během čtrnácti dní byly postupně všech-
ny knihy načteny do výpůjčního systému. Pomohlo nám to 
zjistit, zda je každá kniha správně na svém místě, stav jejího 
opotřebení a jak často se v posledních letech půjčuje.
V našem fondu máme již přes 17 tisíc svazků, z toho je skoro 
4000 knih naučných. Díky Úřadu MČ Praha 21, který nám 
jednorázově navýšil částku na nákup knih, můžeme opotře-
bené a nepůjčované knihy vyřadit a fond tak doplnit napří-
klad o nová vydání povinné četby a naučné literatury. Proto 
budeme do vyčerpání částky nákup novinek střídat s náku-
pem odborné literatury.
Připomínáme, že naše knihovna není pobočkou Městské 
knihovny (MK) v Praze a v současné době není možné u nás 
vracet knihy v MK zapůjčené. O této možnosti jednáme, letoš-
ní kapacita svozů MK je však již naplněná. O zařazení do příš-
tího kalendáře svozů MČ zažádá. Z MK využíváme možnost 

zapůjčení výměnných souborů. Tyto knihy jsou na obale ozna-
čeny žlutým kolečkem a máme je půjčené pouze na dobu 6 až 9 
měsíců. Náš fond je tím pravidelně obohacován až o 250 svaz-
ků. Také řešíme možnost zařadit Újezd do jízdní trasy Bibliobu-
su. Převod naší knihovny na jednu z poboček MK nelze kvůli 
pevně stanoveným základním kritériím provést. Podle velikosti 
obsluhované populace musí pobočka splňovat požadavky na 
velikost prostor, technické vybavení, personální obsazení a ote-
vírací dobu. Splnění všech těchto podmínek by muselo být plně 
realizováno z rozpočtu Úřadu MČ.
Postrádáte něco ve fondu naší knihovny? Které žánry, autoři, 
konkrétní knihy vám v knihovně chybí? Napište si o knížku, 
kterou jste u nás nenašli. Pokud bude vyhovovat profilu naší 
knihovny, pokusíme se ji do fondu sehnat. Vaše náměty bude 
možné osobně vyplnit do dotazníku přímo u nás v knihovně 
nebo on-line na webu městské části v sekci knihovna.

Jitka Kašparová, 
Pavla Jakubcová

Újezdské Sovičky
Jestliže žijete v Újezdě a tu a tam se 
účastníte nějaké místní akce, nemohli 
jste je nepotkat. Ale pojďme od začátku.
Újezdské Sovičky se vyvinuly z pěvec-
kého kroužku vedeného paní učitelkou 
Danielou Janoušovou při Masarykově 
ZŠ. Sbor vznikl před necelými pěti lety 
a tvoří jej děvčata a kluci většinou z prv-
ních až třetích tříd. Je obdivuhodné, jak 
se noví členové sboru - a že jich každý 
rok není málo - vždy rychle zorientují 
a hlavně naučí nové písničky. Dokonalý 
zpěv není podmínkou, nejdůležitější je, 
že zpívání děti baví. Děti při vystoupe-
ních svým nadšením často strhnou své 
posluchače tak, že si se sborem zazpívají.
Repertoár Soviček je velmi pestrý - od 
písniček k táboráku přes lidovky, kole-
dy až k moderní tvorbě. Ale vždy platí, 
že skladba se musí paní učitelce a hlav-
ně dětem líbit. Nezřídka si děti samy 
vyberou, co chtějí zpívat.
Kromě skvělých pěveckých výkonů 
však existuje i další rozměr působení 

Soviček. A tím je pomáhat tam, kde je 
to potřeba. Vyjma různých akcí typu 
oslav založení nebo osvobození re-
publiky má většina koncertů charita-
tivní podtext. Paní učitelka Janoušová 
je člověk s velikým srdcem a vede děti 
k tomu, aby si nemyslely, že to, co čas-
to považujeme za běžné - například 
zdraví a fungující rodina - je samozřej-
mostí. A tak Sovičky koncertují a pod-
porují nejen různé nadační projekty 
(pomáhaly takto Světlušce, Kapce na-
děje nebo třeba štěrboholskému Klo-
kánku), ale hlavně své kamarády a spo-
lužáky, kteří neměli v životě tolik štěstí 
jako většina ostatních.    
Nezbývá než Sovičkám a zejména paní 
učitelce Janoušové popřát hodně šikov-
ných a nadšených zpěváčků a poděko-
vat jim za to, co pro Újezd a hlavně svo-
je kamarády dělají. Již brzy se budeme 
těšit na další vystoupení, jejichž přehled 
najdete na webu Masarykovy ZŠ. 

Michal Hazdra
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Již jsme psali, že v naší obci žijí i někte-
ří významní sportovci – pánové Aleš 
Valenta a Ivo Viktor. Oba mají i zku-
šenost se sportovním marketingem, 
přičemž ta pana Viktora spadá do 
aktivitou „chudší“ doby před rokem 
1989, zatímco ta Valentova je už pří-
mo spjata s osobou Davida Trávníčka, 
sportovního manažera, spolumajitele 
a předsedy představenstva agentury 
Sport Invest Marketing.
S panem Trávníčkem jsem se setkal 
a byl tak laskav, že mě zasvětil do pro-
blematiky marketingu a toho, jak se 
promítá do sportu a do života někte-
rých sportovních hvězd, které Sport 
Invest zastupuje.

Jaké je vaše původní zaměření 
a jak jste se dostal ke sportovnímu 
marketingu?
Od dětství jsem lyžoval a sportu jsem 
se hodně věnoval. Pak jsem studoval 
vysokou školu a pracoval v oblasti 
marketingu, obchodu. Na přelomu 
tisíciletí jsem byl zaměstnán u spo-
lečnosti Nestlé a přes její tyčinky Deli 
jsem se dostal do sponzoringu spor-
tu. Nestlé mimo jiné pořádalo soutěž 
o cestu na olympijské hry v Salt Lake 
City 2002, kde se vyznamenal přede-
vším zlatý Aleš Valenta nebo stříbrná 
a bronzová Kateřina Naumannová. 
Po této zkušenosti jsem se už do pro-
dejů čokoládových produktů nevrátil 
a začal jsem se plně věnovat sportov-
nímu marketingu.

Jaký je rozdíl mezi agentem hráče 
a jeho marketingovým zástupcem?
Agent je ve fotbale či hokeji ten, kdo 
pro sportovce vyhledává angažmá 
a sjednává podmínky. Má agentskou 
licenci a jeho smlouva se sportovcem 
je časově omezena na kratší období, 
např. dva roky. Marketing vytvářený 
kolem významného sportovce je zá-
ležitost podstatně dlouhodobější a ví-
cevrstevná. Může obsahovat i práci 

agenta, ale hlavně ze sportovce dělá 
předmět zájmu firem a organizací - 
v tom nejlepším smyslu slova. Lidé 
si spojují úspěšného golfistu nebo 
tenistu s určitou sportovní značkou, 
ale nám jde o vytváření příběhů a pří-
kladů, především pak pro mládež. 
Úspěšný sportovec je člověk, který na 
sobě umí tvrdě pracovat, zvládá ve-
řejná vystoupení, má i pozitivní vztah 
k charitě. Je dobré a inspirativní se od 
něj učit. To je úkol nás, sportovních 
marketérů.

Není tajemstvím, že vaší nejzná-
mější akvizicí je brankář Petr Čech.
Ano, „Čechino“ měl v roce 2003 na-
šlápnuto k přestupu do Chelsea, tedy 
Premier League, nejstarší a nejslav-
nější fotbalové ligy. Domluvili jsme 
se na spolupráci a ta trvá dodnes. 
S  Petrem je vynikající práce. Je to 
opravdový vzor, spolehlivý, dlouho-
době úspěšný, skromný. Je velmi ob-
líben a mladí sportovci se s ním rádi 
ztotožňují.

V portfoliu máte ale i další známá 
jména.
Zastupujeme i lyžařku a snowboar-
distku Ester Ledeckou, rychlobruslař-
ku Martinu Sáblíkovou, veslaře Ond-
řeje Synka, bývalého házenkáře Filipa 
Jíchu, rychlostního kanoistu Martina 
Fuksu, beachvolejbalistky Slukovou 
a Hermannovou, nově skeletonistku 
Annu Fernstädtovou a další. Na rozdíl 
od fotbalu jde o menší sporty, ale tré-
nink je stejně náročný a výstroj nebo 
i vlastní sportovní příprava významně 
dražší. Je to opravdu někdy „honička“ 
dostát marketingovým závazkům. 
Pro sportovce i pro nás, manažery.

Jaký je rozdíl mezi motivací ke spor-
tu dříve a dnes?
Provozování sportu na vrcholné úrov-
ni vyžaduje oběti. Sportovců i jejich 
rodičů a okolí. Nutné jsou ohledy 

ve  škole, jsou zde značné požadav-
ky na finance a tak dále. V minulosti, 
v čase Václava Nedomanského, Mar-
tiny Navrátilové a Ivana Lendla, šlo 
ve sportu také o jednu z mála mož-
ností cestovat, samozřejmě si vydělat 
a v některých případech také emigro-
vat a nastartovat život ve svobodném 
světě. To byly velké motivace a zrov-
na právě československý lední hokej 
a tenis zažívaly zlaté období. Dnes je 
situace jiná. Možností uplatnění a zá-
roveň volnočasového vyžití je daleko 
víc. Ne každému se chce absolvovat 
řeholi špičkového sportovce. Na dru-
hou stranu nutno říci, že amatérský 
sport zaznamenal obrovský rozmach, 
každý jezdí na kole, běhá, hraje tenis 
či golf, plave, chodí do posilovny. Tyto 
možnosti dříve nebývaly.
Nicméně sport - a zvláště ten vrcholo-
vý - dokáže být finančně a organizač-
ně velmi náročný. Náš systém nemá 
dostatek prostředků, aby plodil v aka-
demiích a na univerzitách sprintery, 
fotbalisty, basketbalisty a další, jak 
jsou tomu zvyklí v USA, Velké Británii, 
Německu, Holandsku. Naši špičkoví 
sportovci jsou vždy plodem tvrdé prá-
ce skupiny nadšenců, nejčastěji vlast-
ní rodiny.

Jste z Moravy a žijete v Újezdě. Řek-
něte, co vás sem přivedlo a jak se 
vám tu žije?
Do Prahy mě přivedla práce, ale stále 
se držím na jihovýchodním okraji (dří-
ve Modřany, Satalice), abych to měl 
blíže na Moravu k rodičům a pak také 
do oblíbených Jizerských hor a Krko-
noš. Mám zde podmínky pro vyjížď-
ky na kole, v Újezdě i okolí jsou dal-
ší možnosti sportování. Děti tu mají 
k  dispozici školu a zájmové kroužky, 
v obci je výborná infrastruktura s vla-
kovým spojením s centrem. Pro mě 
a moji rodinu je to velmi pohodlné 
a příjemné místo k životu.

Pavel Moudrý

Manažer sportovních hvězd

David Trávníček (43)
VŠ vzdělání, 4 děti. Je spolumajitelem 
a  předsedou představenstva agentury 
Sport Invest Marketing, statutárním ředi-
telem společnosti Petr Čech Sport. Ve vol-
ném čase se věnuje seriálu cyklistických 
MTB závodů pro celou rodinu s názvem 
Kolo pro život.
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Listárna
V posledním čísle ÚZ zmínil tuto kauzu starosta Samec mezi ne-
gativními kauzami. Následují fakta, nikoliv „fámy a polopravdy“.
TJ Sokol dostal výpověď z pozemku kat. č. 2752. Na tomto 
pronajatém pozemku (nájemní smlouva z roku 1999) Sokol 
vybudoval a 36 let provozoval pro členy i veřejnost tenisové 
kurty se souhlasem a podporou městské části a Magistrátu 
hl. m. Prahy. Jsme v situaci, kdy Sokol vlastní hřiště, která jsou 
umístěna na pozemku ve správě MČ. Výpověď schválila po 
prohraných volbách minulá Rada ovládaná bývalou starost-
kou K. J. Čechovou (TOP 09). Výpovědní důvody byly viditelně 
účelové a jsou snadno napadnutelné.
Sokol podal na radu MČ 14. 11. 2018 „Žádost o zpětvzetí vý-
povědi“ s podrobným vysvětlením a nesouhlasem s výpově-
dí. Na toto oficiální podání dle Správního řádu nebylo dosud 
odpovězeno. Celou dobu byl Sokol od zástupců městské čás-
ti slovně (zásadně nikoliv písemně) ujišťován o vůli k dohodě.
Výsledek k dnešku? Dvě navržené „dohody“, a to:
1) Sokole, předej hřiště a podepiš, že se všeho bezvýhradně 

vzdáváš (02/2019).
2) Sokole, můžeš si udržovat své hřiště, ale poté, co vám do-

volíme vstup na tvé hřiště. Nesmíš ale hrát ani ty ani veřej-
nost! (03/2019).

No neber to! Na posledním jednání u starosty 29. 3. 2019 se 
řeklo, že hřiště budou oceněna soudním znalcem a poté se 
věc bude řešit. A řešení se oddaluje a oddaluje. Soudní znalci 
pracují, hřiště zadrátovaná, Sokol k majetku nemůže, hřiště 
chátrají, nikdo nehraje a nikdo nejedná. Takže se zřejmě ne-
odvratně blížíme ke zbytečnému soudnímu sporu. 

Ing. Jiří Čemus
předseda TJ Sokol Újezd nad Lesy

SOKOL A TENISOVÉ KURTY
V roce 1988 jsem jako projektantka Pražského projektového 
ústavu vypracovala prováděcí dokumentaci sadových úprav 
tehdy nové školy. Mezi oplocením a hřištěm byl navržen izo-
lační pás vícepatrové zeleně, směs dlouhověkých, středněvě-
kých dřevin, stromů a keřů, doplněných dočasným stromo-
vým patrem z krátkověkých topolů (topol balzámový) - pro 
jejich rychlý nárůst. Předpokládalo se, že pomaleji rostoucích 
duby po cca 20 letech narostou, a topoly tak budou odstra-
něny – bez náhrady. 
Oproti projektu bylo hřiště posunuto o 5 m blíže ke komuni-
kaci, proto i stromy byly firmou Sempra kolem r. 1990 vysa-
zeny příliš blízko plotu. Tyto topoly, které jsou v ČR nepůvod-
ní, namrzají, ve stáří prosychají a mají lámavé dřevo, již měly 
být do roku 2010 odstraněny. 
Dočasná výsadba se již téměř nepoužívá, dnes již je dostatek 
kvalitních vhodných výpěstků. Stromy v izolačním pásu jsou 
živý prvek technického vybavení. Je nutno dodržet bezpeč-
nou funkci chodníku i oplocení -  ponechat duby, odstranit 
(postupné vyřezání po částech) všechny topoly a provést re-
dukci keřového patra (suché a poškozené části). Tyto práce lze 
v odůvodněných případech provádět ve vegetaci. Náhradní 
dosadba do izolačního pásu je z hlediska dalšího vývoje stá-
vajících stromů nevhodná. Ještě poznámka k dendrologickým 
průzkumům – v mimovegetačním období se hůře určuje druh 
topolu. To však nic nemění na stanovisku odborníků – topoly 
balzámové v této velikosti jsou na daném stanovišti nevhod-
né a nebezpečné. Stanovisko odboru životního prostředí bylo 
správné. Tyto stromy nelze řadit mezi stromořadí.

Iva Zemanová

TOPOLY BYLY DOČASNÉ

Tak jako se Rumburak dokázal přeměnit v havrana a ka-
ždé dítě vědělo, že je to Rumburak, udělalo  cosi podob-
ného i vedení kynologů (ZKO 394) v Újezdě. Zmiňované 
kynologické cvičiště bylo přejmenováno během jednoho 
dne na sportovní klub. Akce byla tak uchvátaná, že pů-
vodní název firmy na uvítací tabuli byl pouze přelepen 
jakousi páskou. Proč došlo k této změně? Na to by jistě 
odpověděl nezávislý právník.  
Nezůstalo ale jen u nápisu. Aby nemohl nikdo z občanů 
„dráždit a napadat“ psíky na cvičáku, bylo cvičiště prosto-
rově rozšířeno a obehnáno pletivem s cedulemi sdělující-
mi, že se jedná o soukromý pozemek, kamerově monito-
rovaný. Podobná výstražná sdělení lze vidět např. v okolí 
elektrárny Dukovany. Rozdíl je pouze v tom, že elektrár-
na je objekt obecně prospěšný. Současnou akcí zabránilo 
vedení cvičáku, s arogancí sobě vlastní, letitému propoje-
ní stezky Běchovice-Újezd s rybníkem. Stezka, kterou uží-
vali lidé z Újezda i přilehlých obcí při svých procházkách i 
sportovních aktivitách, byla oplocením zrušena.
Nová situace utvrzuje kolemjdoucí v názoru, že rušení 
klidu v této oblasti bude ze strany kynologů zarputile po-
kračovat dál. Je smutné, že dotace z EU investovaná do 
revitalizace rybníka a okolí je negována stavební úpravou 
sousedícího pozemku, který od prvního máje 2019 slouží 
pouze vedení firmy ZKO 394 a hrstce platičů ukrytých za 
drátěným plotem.

Viktor Walter

NEPOHÁDKOVÁ PŘEMĚNA
Veřejná prostranství jsou vizitkou obce, tím, co formuje její 
identitu a obyvatele. Jsou místem každodenního pohybu 
a  společenského kontaktu, pobytovým prostorem, veřej-
ným obývacím pokojem. Je třeba konstatovat, že v rozvoji 
svých prostranství má naše obec dlouhodobě se kumulující 
dluh. V posledních dekádách se u nás hodně staví, ale málo 
revitalizuje. Stávající veřejná prostranství, vzniklá mnohdy 
živelně, spíše upadají a nová kvalitní nevznikají. Není ale tře-
ba pořádat hon na čarodějnice a hledat konkrétní viníky, to 
nás nikam neposune. Základem je začít podnikat nápravné 
kroky. Proto komise pro územní rozvoj navrhla stávajícímu 
vedení obce zadat zpracování architektonických studií na 
propojení centra s klánovickým nádražím (včetně úpravy 
prostoru mezi úřadem a školou) a revitalizaci parteru sídli-
ště Rohožník. Tyto studie, konzultované samozřejmě s ve-
řejností, by se měly stát podkladem pro další rozhodování 
a plánování investic. Dojde tak k naplnění předvolebních 
slibů některých stran, že se revitalizací a rozvojem veřej-
ných prostranství Újezda nad Lesy budou zabývat. Ano, 
také jsem přispěl svou troškou do mlýna v  podobě vize 
rozvoje centra obce a revitalizace parteru sídliště Rohož-
ník pro Piráty a STAN. Samozřejmě se nejednalo o hotovou 
studii, ale pomyslný výkop k rozvíření diskuse. A ten se po-
vedl. Nyní je na čase táhnout za společný provaz v zájmu 
nás všech. Jako člen komise pro územní rozvoj se o to budu 
snažit, bude-li o to skutečně zájem.

Ing. arch. Petr Kučera

STUDIE BUDOU

PODĚKOVÁNÍ 
Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat paní učitelce Mgr.  Aleně Hanzlí-
kové z Masarykovy ZŠ za její skvělou 

práci, kterou odvedla za uplynulé tři 
roky v naší třídě, současné 3.D.  Vel i -
ce si vážíme jejího přístupu k dětem, 
obrovského nasazení, ochoty. Její pří-
nos do života našich dětí je nedoceni-

telný. Paní učitelka je výborný člověk, 
pedagog a jsme moc rádi, že ji tady 
v  naší újezdské škole máme! Za děti 
a rodiče žáků 3. D.

Jana Walker
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Rád bych tímto shrnul kauzu nesmyslného zavlečení inten-
zivní dopravy do ulice Třebětínská a blízkého okolí ama-
térským zjednosměrněním provozu. V hromadné stížnosti 
jsme upozornili, že předmětné opatření obecné povahy ne-
splnilo žádný z proklamovaných cílů. Jediným hmatatelným 
dopadem bylo promrhání veřejných prostředků a zkompli-
kování života mnoha rezidentům Újezda nad Lesy. Nápra-
vu odmítlo jak staré, tak nové zastupitelstvo. Prázdná ar-
gumentační základna byla u obou zastupitelstev naprosto 
identická. Místo věcného řešení se opírá o mantru doprav-
ního generelu, tj. dopravní koncepce založené na práci ja-
kéhosi studenta, jejíž praktické dopady zažíváme již rok na 
vlastní kůži.  Pan starosta Samec nás nicméně v odpovědi 
na mou poslední stížnost uklidňuje těmito slovy: „Veškeré 
podněty, návrhy a náměty občanů k zavedenému jedno-
směrnému provozu jsou zaevidovány a přehledně zpraco-
vány do tabulky.“ Tento bezelstný výrok, jako z kafkovské 
frašky, mě poslal smíchy do kolen, až jsem zapomněl na  
neschopnost našich úředníků a zastupitelů. Dále jsem se 
dozvěděl, že Zastupitelstvo MČ Praha 21 uložilo revidovat 
stávající dopravní generel s termínem do 31. 12. 2019. V te-
kutých píscích gubernijních mravů, jak zpíval Karel Kryl, ne-
zbývá místo pro občanské aktivity. 
Takže co dál v roce 2020, po dalším roce zbytečného čekání 
na nápravu? Snad už jen po vzoru Pařížanů obléknout žluté 
vesty...

Martin Lehký

DOPRAVNÍ TEROR BEZ KONCE
V květnovém ÚZ oznámila místopředsedkyně Újezdské-
ho stromu (ÚS) pí Kazdová, že ÚS nebude žádat magistrát 
o grant. Zapomněla ale dodat, že ani nemůže, když její man-
žel p. Roušar už není ve vedení MČ, které uděluje žádostem 
nezbytné povolení, jde-li o grantové projekty spojené s ma-
jetkem MČ. Nové vedení se totiž pod takové projekty nepo-
depíše bez vyčíslení jejich finanční udržitelnosti v dalších le-
tech. Tato praxe, kdy docházelo k realizaci zbytečných, často 
předražených, či dokonce neexistujících projektů, na které 
ÚS čerpal statisícové částky tedy naštěstí skončila a to je pro 
Újezd výborná zpráva. Dál už bohužel jen sklízíme neblahé 
dědictví, které tady činnost OÚ a ÚS zanechala. 
Jedním z příkladů je kauza topoly u ZŠ. Ty byly vysázeny na 
20 let a dnes jim je 28. Jejich údržba byla dlouhodobě zane-
dbávána. Proč za těch 8 let OÚ věc nevyřešil, když měl sta-
rostu a téměř následně místostarostu? Místo toho nedávno 
v mediálním prostoru rozpoutal p. Hartman naprosto kon-
traproduktivní kampaň, jejíž jediným smyslem bylo vyvinit 
se z odpovědnosti za zanedbání tohoto letitého problému.
Frustrace z volební prohry, hledaní viníků v řadách politic-
kých oponentů a nenávistné útoky na opozičního zastupite-
le Duchka, který po 6 letech blokace právě pány Roušarem 
a Hartmanem prosadil s novým vedením radnice svůj návrh 
na nulovou toleranci hazardu je už jen smutným čtením, 
kam až může klesnout bývalý starosta ve svých příspěvcích, 
aniž by si uvědomil, že to byl on a OÚ, kdo svou činností 
Újezd nejvíc poškodil. 

Jiří Lameš

SMUTNÉ ČTENÍ

INZERCE
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Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
Radniční noviny nebo časopis vy-
dávaný z veřejných peněz, v našem 
případě náš Újezdský zpravodaj, by 
měly být neutrálním periodikem, vy-
váženě sloužícím k informovanosti 
občanů. Je dobře, že naše radnice 
má solidně zpracovaná Pravidla pro 
vydávání Újezdského zpravodaje 
z  roku 2015, na jejichž projedná-
ní se účastnila celá řada zástupců 
stran i  spolků. Součástí pravidel je 
i zásada, že pro politické názory je 
vyhrazen přesně vymezený prostor, 

do ostatního prostoru by zastupite-
lé neměli nijak zasahovat. Výjimkou 
jsou informace starosty a radních, 
které přímo souvisejí s jejich prací na 
radnici. Redakční rada by měla být 
složena z důvěryhodných občanů 
s dobrou pověstí, aby dávala záruku 
kvalitní a nezávislé kontroly obsahu 
časopisu. Jmenováním zastupitele 
pana Duchka do redakční rady byla 
porušena zásada rovnosti přístupu 
politiků k informačnímu prostoru, 
protože jako člen redakční rady si 
politik může vynucovat nadstan-
dardní výhody pro sebe a své spo-

jence. Navíc konfrontační, slušností 
se nezatěžující způsob psaní pana 
Duchka, jak je všeobecně znám např. 
z tiskoviny OKO, nedává záruku ne-
utrality obsahu časopisu. Z těchto 
důvodů jsme již loni v prosinci žáda-
li odvolání pana Duchka z redakční 
rady a doplnění alespoň jedné námi 
navržené nezávislé osoby, ale nebylo 
nám ani v jednom vyhověno.  A sku-
tečnost, že vedení úřadu zaměstnalo 
zastupitele pana Duchka na polovič-
ní úvazek jako „kulturního manaže-
ra“, naši obavu o kvalitu a nezávislost 
obecního časopisu prohlubuje.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Petr Duchek (PATRIOTI) 
V minulém ÚZ zastupitel Roušar dez-
informoval veřejnost, že v Pravidlech 
pro vydávání ÚZ (PPV) je výslovně uve-
deno: členové redakční rady (RR) se 
nepodílejí na tvorbě obsahu ÚZ. Jde 
o  typicky „roušarovsky“ překrouce-
nou větu, ze které vyvodil, že nesmím 
v ÚZ publikovat. V PPV je však výslov-
ně uvedeno: RR nezasahuje do obsa-
hu a tvorby připravovaného čísla. Te-
dy PPV hovoří o RR jako o orgánu, ne 
o členech/občanech. Pokud to p. Rou-
šar popírá, tak současně říká (přizná-
vá), že v PPV je několik let zakompono-

vaná cenzura! Ta je ovšem ze zákona 
nepřípustná (LZPS, Čl. 17, odst. 3).
Nepravdivě i uvedl, že v PPV je výslov-
ně uveden počet členů RR – 3. Z PPV 
lze ale snadno vyčíst, že má 3, 5 nebo 
7 členů.
Není v nich ani uvedeno, že jako za-
stupitel nemohu být členem RR. V 
doporučujících metodikách pro ote-
vřená periodika je naopak RR složená 
z občanů a zastupitelů doporučova-
ná. S odvoláním na zák. č. 159/2006 
je však za střet zájmů považováno 
členství radních MČ v redakci a RR. 
Což bylo právě za místo/starostová-

ní p. Roušara masivně praktikováno 
(radní Čechová a Jeníček – oba šéfre-
daktoři ÚZ, místostar. Slezák – člen 
RR a patří sem i manželka p. Rouša-
ra, pí Kazdová – členka RR).
A trafika pro mě? Zasmál jsem se. 
Dal by se totiž vyhotovit seznam tra-
fikantů z éry p. Roušara ve vedení 
radnice. Nicméně otevřít v Újezdě 
skutečné divadlo, festivaly, soutě-
že, udělat z Újezda centrum kultury, 
opravdu za trafiku nepovažuji.
Více je v článku „Trampoty zelených 
klaunů – zloba“ na webu www.svo-
bodnyujezd.cz.

RNDr. Pavel Roušar 
(Otevřený Újezd) 
Jak funguje Úřad městské části Praha 21. 
To není řečnická otázka, ale název jed-
né webové stránky úřadu, kam se kaž-
dých půl roku podívám, zda už se „ledy 
hnuly” a vedení úřadu konečně na řadu 
mých připomínek vymění neaktuální 
informace anebo je alespoň smaže. 
Opět nic. Stránku, která občanům po-
pisuje, kdo je v čele úřadu a jak funguje 
lokální politika, stále přes mé urgence 
nikdo nezaktualizoval. A tak se chlubí-
me otevřenými daty, které již dávno ni-

kdo nevydává, indikátory strategického 
plánu, které nikdo neřeší nebo starou 
koaliční smlouvou z minulého volební-
ho období, navíc tou, které byla před 
koncem volebního období stejně vypo-
vězena. To je ale jen špička naprosto 
neaktualizovaného webu. Paní Juřeno-
vá z podatelny je stále vedena jako ne-
závislý kandidát, zřejmě si ještě nikdo 
nevšiml, že v tomto volebním období 
vůbec nekandidovala, bývalý tajem-
ník sice není již půl roku na úřadě, ale 
je stále členem krizového štábu, stále 
hledáme nového vedoucího vedlejší 

hospodářské činnosti s nástupem od 
1. května, který již byl dávno jmenován. 
V sekci Na čem pracujeme naleznete 
poslední články z roku 2013, stránka 
Čestný občan pamatuje poslední úpra-
vu v roce 2016. Mohl bych být potěšen, 
že jsem na stránce Přispějte darem 
stále i po 5 letech veden jako starosta, 
ale nejsem. Mně to vadí. Jak řídit velké 
investice, když neumíme takovou drob-
nost? Jeden den práce pro jednu oso-
bu. Možná byste, pane starosto, mohl 
jeden den vypnout Facebook a postarat 
se o oficiální webové stránky. Co říkáte? 

Zdeněk Růžička 
(ANO 2011)
Vedení dětí ke vzdělání je otázka, 
jež hýbe nejen Újezdem. Šíří se po-
chybnosti o kvalitě naší ZŠ. Ale jsou 
na místě? Řinou se jen z několika úst, 
i od některých zastupitelů. Jsou to zlé 
jazyky, hrají si na vševědoucí, aniž 
by byly schopny správně analyzovat. 
Buďte rozumní a ignorujte je.
Údajně  je ZŠ moc konzervativní, děti 
správně nemotivuje, nerozvíjí talent. 
Proč tedy učitelé ze své iniciativy ve-
dou tolik kroužků? Nemluvě o mno-
ha soutěžích a cenách, které škola 
získala. Ožehavým tématem jsou 

výsledky dětí. První otázkou ale není, 
zda dítě či učitel dělají maximum, ale 
zda totéž dělají rodiče. Není správné 
nechat dítěti volnou ruku a pak se di-
vit, že neprospívá. Zajímejte se o je-
ho záliby, pomáhejte mu s učením, 
najděte vhodnou míru všech aktivit, 
motivujte s láskou a porozuměním, 
spravedlivě, ne s pomyslným bičem. 
Dávejte mu ve zdravé míře svůj čas. 
Je-li přesto něco špatně, obraťte se 
na školu. Mnoho problému pramení 
z malé úcty k učitelům. K té byste je 
měli vést především vy. Pokud dítě 
zjistí, že jste vždy na jeho straně a ne 
na straně učitele, je to špatně. 

Já naší škole věřím. Ptejte se lidí, je-
jichž děti na ni chodily - jak se učily, 
jak je škola připravila na studium. 
Moje dvě děti tu skončily s vyzname-
náním, zvládly SCIO testy a dostaly 
se na skvělé střední školy. Teď oba 
studují VŠ. Pochopily, že čím více se 
naučí ve škole, tím méně učení bu-
dou mít doma a mohou dělat, co je 
baví. Syn programuje, dcera se živí 
kreativitou, oba slušní a samostatní. 
Nechápou, jak někdo může naši ZŠ 
považovat za nevhodnou. Jsem na ně 
pyšný a věřím tomu, že i vy budete 
na své děti, které naši školu navště-
vují či navštěvovat budou.
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KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
15. června   Toušická (u spořitelny)  
DOBA PŘISTAVENÍ: OD 9:00 DO 13:00 HOD. 

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a  obaly 
od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Kam s odpadem
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B   úterý 16. července
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 SBĚRNÝ DVŮR
V červnu budou v Újezdě nad Lesy přistaveny dva mobilní sběrné dvory:

15. června od 10:00 do 16:00 hod. 
  roh ulic Pilovská x Čenovická

29. června od 8:00 do 14:00 hod.
  ulice Lišická naproti MŠ Sedmikráska
Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř kontejnerů, do kterých můžete odložit 
tyto druhy odpadu:  

1. velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad
Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.

2. velkoobjemový kontejner určený pro odpad ze zeleně tzv. bioodpad
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná tráva, spadané ovo-
ce, zemina z květin pokojových rostlin, odpady z ovoce a zeleniny.

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

4. velkoobjemový kontejner určený pro kovy
Zde je možné odkládat: veškerý kovový odpad vyjma výrobků podléhajících 
zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV a PC monitory, videa, mikrovlnky, 
ledničky atd.).

Martin Švejnoha, odbor životního prostředí a dopravy 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

INZERCE

Odstraňte přesahující dřeviny
Během květnových kontrol bylo zjištěno, že na mnoha 
místech dřeviny přesahující ze soukromých pozemků 
zastiňují dopravní značky, činí je špatně nebo zcela ne-
čitelnými. Je tím bezprostředně ohrožena bezpečnost 
přilehlých komunikací a chodníků.
Opět vyzýváme všechny majitele či uživatele pozemků, 
aby zkontrolovali dřeviny rostoucí na jejich pozemcích 
a zasahující větvemi do ulice. Mohlo by se jednat právě 
o dřeviny, které zakrývají značky. V takovém případě je 
třeba okamžitě provést úpravu větví. Můžete to být právě 
vy či vaše děti, kdo bude situací vzniklou špatnou čitelnos-
tí značek ohrožen na zdraví či životě. 

Dana Slabochová,
odbor životního prostředí a dopravy

Vykoupím staré knižní pozůstalosti, 
sbírky poštovních známek, fotografií, 

pohlednic, dokumentů apod. 
Tel. 731 489 630

INZERCE
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Dopoledne 23. 4. se třídy naší školy a družina zú-
častnily pestrého programu, který ke Dni Země 
připravil Odbor životního prostředí a dopravy 
MČ Praha 21. Hasičská auta, výstroj hasičů, pan 
záchranář s praktickým výkladem první pomoci, 
možnost svezení se v traktoru a podojit si „krávu“, 
to vše čekalo na děti hned při příchodu u vstupu 
na multifunkční hřiště. Následoval výklad o ryba-
ření a včelaření od újezdských rybářů a včelařů, 
poznávání rostlin, informace o bioodpadu od 
újezdských zahrádkářů a přednáška o ochraně 
ohrožených druhů od člena České inspekce život-
ního prostředí. Děti velice zaujal mobilní zvěřinec 
z Vilémova, který dětem představil domácí, lesní 
a exotická zvířata. Pod dohledem městské poli-
cie bylo možné vyzkoušet na zapůjčených kolech 
nové dopravní hřiště a zajezdit si ve spolupráci 
s Českou asociací skateboardingu na skateboar-
du. O aktuálních preventivních programech byly 

děti informovány u stánků ministerstva dopravy 
a Besipu. 
Soutěže ve sběru víček od PET lahví se zúčastnilo 
dvacet šest tříd a celkem se ve škole nasbíralo 
847 kg. Prvním třem třídám - 2. B (135 kg), 1. D 
(103 kg), 4. E (79 kg) - bude zajištěn výlet. Gratu-
lujeme.
Děti odcházely plné dojmů a zážitků, s odměna-
mi za splnění úkolů a výukovými letáčky. Někteří 
žáci se na multifunkční hřiště ještě vraceli cestou 
domů ze školy nebo na odpolední program do-
razili s rodiči.
Poděkování patří žákům 8. C - Sáře Goltermann, 
Valérii Lepine, Kateřině Malinské, Markétě Šký-
varové, Anežce Fialové, Kateřině Brabencové 
a Filipu Střihavkovi - za pomoc v dílničkách, kte-
ré byly připraveny pro děti, a za reprezentaci 
školy. Děkujeme také paní Martině Cermanové 
a Martinu Švejnohovi, zaměstnancům OŽPD MČ 
Praha 21, za komunikaci se školou při přípravě 
celodenního vzdělávacího programu a organiza-
ci sběru víček.
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ŠKOLY A ŠKOLKY

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Ve čtvrtek 2. 5. se konalo finálové kolo recitační sou-
těže 4. tříd. Každá třída vyslala z třídního kola své 
zástupce, ve finále soutěžilo deset recitátorů. Výko-
ny hodnotila porota dospělácká, složená z paní uči-
telek a asistentek, a porota žákovská, ve které byly 
dětmi zastoupeny všechny třídy. Všichni recitátoři 
podali výborné výkony, rozhodování porotců nebylo 
vůbec jednoduché. A repertoár byl opravdu široký. 
Pavel Šrut: Stížnost na Vševěděda, František Hrubín: 
Červená Karkulka, Jan Vodňanský: Moje tužka ušatá, 
Felix Holzmann: Balada půlnoční, Miloš Kratochvíl: 
Pohádka, J. V. Sládek: Včelka, K. J. Erben: Polednice, 
J. Žáček: Turistická příhoda s detektivní zápletkou, 
J. Suchý: Polednice, Jan Skácel: Kvetoucí alej
Závěrečné slavnostní vyhodnocení proběhlo v pá-
tek 3.  5. dopoledne. Všech deset recitátorů bylo 
odměněno sladkostí a potleskem, tři vítězové navíc 
diplomem.
1. Laura Gabašová (Polednice)
2. Erlan Klimeš (Balada půlnoční)
3. Eliška Pupová (Moje tužka ušatá)
Nikolce Čečákové, Zuzce Kratochvílové, Natálce Ma-
rešové, Káje Přindové, Leonce Skokánkové, Klárce 
Valčické a Ven-
dy Weichetové 
gratu lu jeme 
za účast ve fi-
nále.

Eva Danielová

Ze života školy

V úterý 30. 4. se na multifunkčním hřišti pálila újezdská čaro-
dějnice. A tradičně ji vyráběly děti z naší školy - tělo připravila 
letos 5. E, nepotřebné oblečení dodaly újezdské ženy, o pavou-
ka, hada a konečnou podobu se postarali „krejčí Erlan a švad-
lenky Dianka, Radka a Kája“ z šicího kroužku, předlohou pro 
kočku byl obrázek připravený na ohnivou výstavu. Čarodějni-
ce během tance přítomných dospělých čarodějnic a za dozoru 
újezdských hasičů vzplála po 18. hodině. Její přítelkyně měly 
větší štěstí - namalované dětmi od dvou do šestnácti let zůstaly 
přikolíkované na plotě a dostaly se do čarodějného Čáry Máry 
archivu.
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Žáci naší školy se v tomto škol-
ním roce zúčastnili mnoha soutěží 
(od  vědomostních po sportovní), 
ve kterých byli obdobně úspěšní ja-
ko v letech minulých, kdy se Masary-
kova ZŠ umístila v konkurenci všech 
škol Prahy 9 takto:
1. místo a titul „Nejúspěšnější ško-

la v  soutěžích“ ve šk. r. 2015/16 
a 2016/17

2. místo ve šk. r. 2017/18

Ohlédnutí za školním rokem 

Projekty, do nichž je naše škola zapojena:

Umístění Źák/-yně naší školy Název soutěže Celkový počet soutěžících
1. 4.D Pangea-základní celorepublikové kolo v řádu 10 000 

1. a 2. 5.A a 5. C Matematický klokan-celorepublikové kolo 120 080
2. (2x) 5.A a 5. E Matematická olympiáda-okresní kolo 88

3. 7.C Anglická olympiáda-obvodní kolo 19
1. 8.tř., 9.A Házená-okresní kolo 9 škol
1. 8.tř., 9.A Házená-krajské kolo 12 škol
2. 8.tř., 9.A Házená-kvalifikace na Mistrovství republiky 3 školy
1. MZŠ Polesná Plavecko-běžecký pohár (probíhá) 34 škol

1. a 2. 1.-5.třídy Štafetový pohár-okresní kolo 12 škol
3. (2x) 1.-5. třídy Mc Donald´s Cup-obvodní kolo 5 škol
3.+4. 1.-5. třídy Pohár rozhlasu-obvodní kolo 7 škol

Ekoškola roku 2018 titul za vedení žáků k šetrnému zacházení s přírodou, vztahy mezi lidmi
Ukliďme svět a Česko každoroční úklid školních pozemků a okolí školy
Zdravá škola organizace sportovních aktivit pro žáky a ochutnávky zdravé výživy
EU Šablony školení pedagogů, inkluze, získání financí
EU Výzva 37 finance na počítačovou jazykovou učebnu (realizace 2019/20)
KIPR vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
EDISON zahraniční studenti v hodinách Aj 
INBÁZE pomoc žákům s odlišnou mateřštinou, přednášky a konverzace v hodinách Aj
ALBERT propagace zdravé stravy, příprava zdravých jídel
Ornita dravci a jejich ochrana 
Kapka naděje charitativní jarmark a sbírka na dětskou onkologii 
Světluška charitativní pochod, první advent a sbírka na nevidomé děti
Krabice od bot vánoční dárky a přání pro seniory 
Zahrádkáři výtvarné práce dětí na podzimní výstavě újezdských zahrádkářů
Újezdské muzeum celoroční spolupráce školy (žáci a učitelé)
Galerie Zelený dům výtvarné práce dětí na letní výstavě
Projekt 100 let republiky celoroční práce žáků napříč předměty k výroční vzniku republiky
Školní kalendář sestavení z prací žáků 1. - 9. roč.

Projekty MČ Praha 21 významné svátky a obecní oslavy, čarodějnice, Den Země, Újezdská sova, Týden zdraví, 
rozsvícení vánočního stromu

Minimalizace šikany odborné přednášky, školení pedagogů a pomoc
Primární prevence pravidelné preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně
Zážitkové programy spolupráce s policií, hasiči, Lesy Praha, zdrav.školou, knihovnami, kult. akce  
Stmelovací výjezdy adaptační pobyty pro žáky 6. tříd
Elio programy primární prevence pro 6. a 7. třídy
Divadelta programy primární prevence pro 5.- 9. třídy (divadlo)
Besedy s odborníky prevence v oblasti kyberšikany, kriminality, závislostí, dospívání (5.- 9. tř.)
Kolektivní bubnování stmelovací skupinový program (žáci plus učitelé)
Dotazníková šetření identifikace rizikových oblastí u žáků 6.- 8. tříd (anonymní)
Školní porad.pracoviště 3x školní psycholog, 2x spec. pedagog, výchovný poradce a metodik prevence
Ozdravné pobyty a ŠvP každoroční ozdravné a stmelovací výjezdy 

Letos máme zase nastartováno k ti-
tulu, posuďte sami:
(tabulka vpravo nahoře)

V letošním školním roce jsme získali 
titul Ekoškola roku 2018. Jde o mezi-
národní titul propůjčený na dva roky 
za vedení žáků k šetrnému zacháze-
ní s přírodou a upevňování mezilid-
ských vztahů. 
Mezi pravidelnými akcemi školy jsou 
např. dny otevřených dveří, koncer-
ty pěveckého sboru Sovička, zdobení 
vánočních stromků v Loretánské za-
hradě pražskými školami, charitativ-
ní jarmark, jehož výtěžek je věnován 
pro Kapku naděje. 
Velmi aktivní je rovněž školní dru-
žina, která tradičně pořádá např. 
malování cestičky do školy, vánoční 
zpívání ve dvoře, sportovní klání - ve 
zdravém těle zdravý duch a soutěž 
putování pohádkovou lesní stezkou. 
Družina pravidelně navštěvuje diva-
dla, zapojuje se do obecních aktivit a 
organizuje každoročně sběr papíru. 
Do řady činností jsou společně s dět-
mi a  vychovatelkami zapojeni také 
rodiče.

Podrobné informace škola pravi-
delně zveřejňuje na svém webu 
www.zspolesna.cz. 
Pedagogům školy patří velký dík, 
bez jejich obětavé práce by nebylo 
možné dosáhnout takovýchto úspě-
chů. 

Alena Sochůrková, 
ředitelka školy

Programy v rámci prevence:

Sběr papíru
Tradiční letní sběr papíru se koná 18. 6.- 20. 6. 
ve dvoře I. stupně Masarykovy ZŠ, vjezd do 
dvora z Čentické ulice. Prosíme, aby byl papír 
svázaný, zvážený a zbavený plastů. Děkujeme.
úterý 18. 6.  7:15 – 8:30 hod.
středa 19. 6.        15 – 17 hod.
čtvrtek 20. 6.        15 – 17 hod.

Schůzky pro rodiče
Informativní schůzka pro rodiče bu-
doucích prvňáčků a přípravné třídy 
a  následné dílničky se konají 19. 6. 
od 16 hodin ve školní jídelně I. stup-
ně, Staroklánovická 230



Ani v zimě jsme nezaháleli. Nový ponk (koupil a upravil nám 
ho jeden tatínek) se svěrákem, nářadím (pilkou, kladívkem) 
je stále obsazen. Tímto vším plníme i na zahradě úkoly z na-
šeho Školního vzdělávacího programu, kterým se snažíme 
podporovat řemesla. Máme další spoustu nápadů, které 
budeme realizovat v nejbližší době. Jde o horolezecký tre-
nažer ve svahu, vodní kaskádu a další, ale to zase jindy. 
Za kolektiv MŠ Rohožník

Iveta Průšová
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Zahrada se probudila
Letos pokračujeme v projektu Živá zahrada. Naše za-
hrada byla vždy ideální pro dětskou hru svým rozlože-
ním. Svah rozprostřený po celé zahradě je uzpůsobený 
v zimě k bobování. Od jara mají děti možnost využít této 
přednosti například k stavění tunelů z instalatérských 
trubek, na kterých se učí konstruovat, sestavovat dráhy 
využívané ke hře s míčky, auty. Vymyslely i telefonování 
v přírodě pomocí trubek (přenášení zvuku). Ze vzrost-
lých stromů jsme si udělali lezecké stromy a závěsné 
stromy na houpací sítě.
Poté, co jsme se pustili do realizace projektu, je hra dětí 
ještě tvořivější. Děti od loňska sledují postupné obrůs-
tání vysázených chýší, starají se o jejich zalévání, vytrhá-
vání plevele. Okolo přírodních chýší mají možnost vyu-
žívat spousty přírodního materiálu, který jsme s velkou 
pomocí rodičů navozili. Do hromady písku tak staví do-
my, opevnění, cesty a zahrádky z tlustých klád, špalků, 
kamenů, větví, velkých kusů kůry, šišek a mechů. Oblí-
beným prvkem ke stavění jsou dřevěné paletky, které 
děti lehce přemísťují po celé zahradě.
Počátkem jara jsme dokončili vybavování venkovní kuchy-
ně v altánu, kde se vaří, peče, smaží a myje nádobí, pere 
a to „opravdu“ vodou ve skutečném dřezu. Dokončujeme 
dílnu s ponkem, kde nám chybí už jen koza na řezání dřeva.
Sklízíme chutné ředkvičky a využíváme bylinek k vaře-
ní čaje z našeho nového záhonku, o který se společně 
staráme. Teď se můžeme ještě těšit na hrášek, maliny, 
rybíz a angrešt (keříčky nakoupili a zasadili na brigádě 
rodiče, tímto jim mockrát děkujeme za pomoc).

Ve dnech 25. 4. a 29. 4. se konala atletická soutěž Po-
hár rozhlasu v disciplínách 60 m, dlouhý běh – 600 m, 
1500 m, 1000 m a 800 m, dálka, výška, vrh koulí nebo 
hod míčkem, štafety 4x60 m. Zúčastnili jsme se všech 
kategorií – mladší a starší žáci a žákyně. Všichni bo-
jovali o umístění v jednotlivých disciplínách a získávali 
body do družstva. Získali jsme 3. místa v kategoriích 
mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a 4. místo v kate-
gorii starší žákyně. 
V jednotlivých disciplínách se nejlépe umístili: Jan Stej-
skal – 3. místo – v dálce, Václav Taitl – 3. místo ve výšce, 
Anna Vosecká – 1. místo v dálce, Daniela Albrechtová 
– 1. místo ve výšce, David Schreiber – 3. místo na 60 m, 
Filip Stehlík – 3. místo v dálce.
Všem moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Anna Kousalová

Pohár rozhlasu

Drogová prevence
Dne 15. května proběhlo v budově Masarykovy ZŠ setká-
ní pedagogických pracovníků s erudovaným odborníkem 
v oblasti návykových látek z oddělení prevence Městské 
policie hl. m. Prahy. Cílem  poradenského servisu bylo se-
známit pedagogy s jejich kompetencemi, pravomocemi 
a možnostmi při řešení užívání návykových látek (přede-
vším tabákových výrobků) mladistvými. Zatímco nelegál-
ní drogy, jako jsou heroin, marihuana nebo kokain, jsou 
veřejností odsuzovány, u kouření cigaret už takto jedno-
značné stanovisko neexistuje. Kouření totiž lidé považují 
za něco zcela běžného, dovoleného. Cigarety lze koupit 
téměř všude. Nelze proto podceňovat primární prevenci  
jak ve školách, tak v kruhu rodiny a  poskytovat pravdivé 
informace o drogách dětem včas a věku přiměřenou for-
mou.

Ditta Literová,
odbor školství a kultury



EKVÁDOR A GALAPÁGY
je námět dalšího vyprávění

pana Jiřího VESELÉHO
Přednáška spojená s besedou se uskuteční

ve čtvrtek 6. června 2019 od 16 hodin
v divadelním sále Masarykovy ZŠ

Svaz postižených civilizačními chorobami
zve všechny zájemce o cestování 

a krásné snímky z exotické přírody

TANCOVAČKA

Café ÚTES 
28.6.2019 OD 18:00

živá
hudba
VALČÍK
POLKA
80‘ - 90‘
NA PŘÁNÍ

GRIL
PIVO

DRINKY
NEALKO

vstupné dobrovolné Pořádá

Krásy Mariánských 
Lázní a okolí
Celkem 42 členů SPCCH, kteří odjeli 23. dubna na šestidenní po-
byt do moderně zrekonstruovaného a skvěle vybaveného hote-
lu Ferdinand poznávalo krásy Mariánských Lázní a okolí. Počasí 
bylo střídavé, ale nebránilo vycházkám. Po skupinkách jsme na-
vštívili Boheminium - 4. největší park miniatur (1:25) v Evropě, 
kde je umístěno 75 modelů českých památek (např. Karlštejn, 
Český Krumlov, Babiččino údolí, vysílač na Ještědu a další), Klad-
ská rašeliniště – naučnou stezku ve Slavkovském lese. Vede-
ní hotelu zajistilo minibusy, a tak jsme se podívali do kláštera 
premonstrátů v Teplé starého přes 800 let, další výlet směřoval 
do Františkových Lázní, kolem Divadla Boženy Němcové. Prošli 
jsme krásnými parky s mnoha sochami, prohlédli si vestibul Cí-
sařských lázní, jejichž budova byla postavena v 19. století ve sty-
lu francouzské neorenesance, navštívili jsme kolonádu Solného 
a Lučního pramene, budovu Glauberových pramenů a ochut-
nali jejich vodu. Kolem Františkova pramene a Plynových lázní 
jsme si došli pohladit Františka, poseděli v cukrárně a prošli se 
po hlavní kolonádě. Na závěr jsme si prohlédli pravoslavný kos-
tel sv. Olgy.
Pobyt to byl náramný, ráno rozcvička na čerstvém vzduchu, do-
mácí kuchyně, snídaně ve formě švédského stolu, oběd a ve-
čeře servírované. Kromě vycházek po lázních a jejich okolí i vý-
letů, absolvovali mnozí v hotelu různé masáže, solnou jeskyni, 
perličkovou koupel, konopný zábal i plynovou obálku, někteří 
využili nedalekého plaveckého bazénu. Dva stíny ale byly: ne-
byla v provozu slavná fontána (nebyla ještě sezona) a některé 
účastníky navštívil rotavirus. Velké díky Soně a Růžence.

Eva Štrasmajrová

SPOLKY
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že se nám tu daří tvořit nové tradice, ke kterým sousedská 
setkávání patří. A co dalšího Vás čeká? Tancovačka… aneb 
žádný hněv a žádná rvačka. Spolu s Café Útes vás zveme 
28. června na oslavu konce školního roku a začátku léta. 
Užijeme si skvělou živou hudbu, kdo bude chtít, může si 

zatancovat při západu slunce na te-
rase. Bude připraveno skvělé jídlo 
na grilu. Vstupné je dobrovolné – 
nepobíráme žádné dotace, vše hra-
díme ze svých prostředků, tak po-
kud přispějete na kapelu, budeme 
rádi. Sledujte náš web: www.ujezd-
kom.cz a facebook: www.facebook.
com/ujezd.kom/ Těšíme se na Vás. 

Hana Mertová

Další podnětná procházka Prahou se 
v květnu konala bez tradiční iniciátor-
ky a průvodkyně Mirky Branžovské. 
Přišlo to nečekaně a my všichni doufá-
me, že zdravotní problémy, které jí ne-
dovolily jít s námi, brzy pominou. Úkol 
doprovodit účastníky na místo a pře-

26

Blíží se konec školního roku, doba výletů a školních akcí. 
Spolek rodičů zve širokou veřejnost na neformální rozlouče-
ní se školním rokem, tzv. „Zahradní slavnost“. Rádi bychom 
navázali na příjemné loňské setkání dětí, rodičů a pedagogů 
a doplnili ho sportovním a kulturním programem. Zahradní 
slavnost se koná v prostorách multifunkčního sportoviště 
v úterý 11. června od 17 hodin a pořádáme ji ve spolupráci 
s MČ Praha 21. Naše pozvání přijal pan starosta Milan Samec.
Jsme velmi rádi, že zástupci Spolku rodičů měli možnost se 
zúčastnit setkání kandidátů na nového ředitele Masaryko-
vy ZŠ s pedagogickým sborem, které proběhlo v pondělí 
6. května v kinosále školy. Všichni tři kandidáti se v krátkosti 
představili, poté následovala debata s pedagogy. Jsme sa-
mozřejmě zvědaví, jak výběrové řízení dopadne, všichni tři 
kandidáti působili velmi dobře. Oceňujeme pozornost, kte-
rou jak zřizovatel, tak zaměstnanci školy výběrovému řízení 
věnovali. Za Spolek rodičů

Lenka Danielová,
Gabriela Pikorová

Novinky ze Spolku rodičů

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
SRDEČNĚ ZVEME RODIČE ŽÁKŮ ZŠ, DĚTI I PŘÁTELE ŠKOLY 

ÚTERÝ 11. ČERVNA OD 17:00  
V PROSTORÁCH MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

Pivo, limo a občerstvení zajištěno! 

Kulturní a sportovní program. 

Pro děti soutěže. 
Hudba k poslechu i tanci. 

SPOLEK PŘÁTEL A RODIČŮ DĚTÍ ÚJEZDSKÝCH ŠKOL, z.s. 
pratelskazspolesna.cz 

Ve spolupráci s Městskou částí Praha 21

Květen byl měsíc, kdy jsme organizačně jeli na plný plyn 
a ani v červnu nezastavujeme! Kvůli nepříznivému počasí 
jsme přeložili 1. komentovanou vycházku do Škvorecké 
obory z 13. dubna na 4. května. Ale na počasí není nikdy 
spolehnutí. Vyrazili jsme sice ještě bez deště, avšak v průbě-
hu vycházky nás stejně dostihl. Navzdory tomu byli všichni 
účastníci velmi příjemně naladěni, dokonce i děti se dobře 
bavily. Chtěla bych poděkovat Blance Charvátové, která se 
své průvodcovské role zhostila naprosto skvěle. Její povídá-
ní o historii obory doplněné obrazovým materiálem bylo 
příjemným zpestřením. A také Pavlu Dufkovi, jehož foto-
grafie a zabavování dětí bylo něco 
neuvěřitelného. Vycházku jsme za-
končili již v plné dešťové palbě, ale s 
úsměvy na rtech a pocitem krásně 
a netradičně stráveného sobotního 
odpoledne. 
Děkujeme také všem, kteří dorazili 
na „Psí plácek“ na druhý ročník Sou-
sedského dne. Byla to úžasná akce 
plná skvělých lidí. Jsme moc rádi, 

Z akcí spolku ÚJEZD.KOM

Vycházka do umělecké zahrady
dat výpravu panu majiteli, padnul 
na autoru tohoto příspěvku. Od Mirky 
jsem dostal i povídání o pozoruhodné 
a dramatické historii zahrady. 
Byla založena roku 1924 jako Umě-
leckoprůmyslový závod pro práce or-
namentální a figurální sochařem Kar-
lem Novákem - žákem J. V. Myslbeka 
a  přítelem pánů Gutfreunda, Kafky, 
Mařatky, Štursy… Po roce 1948 byla 
firma znárodněna; v čase výstavby Nu-
selského mostu posloužila prostora 
jako deponie stavebního rumu. Po re-
stituci a  navrácení rodině bývalého 
majitele byl zdevastovaný komplex 
prodán - současným majitelem je sta-
vitel ing. Vojtěch Haluza. A pan stavitel 
se pustil do kolosálního díla. Při čištění 

a likvidacích sutě byla nalezena spous-
ta sochařských artefaktů, úlomky kar-
tuší, torza soch atd., pro něž je u vcho-
du dnes nově postaveno lapidárium. 
Pod dohledem mistra doc. arch. Otaka-
ra Kuči se nově se upravuje i okrasná 
zahrada. Neuvěřitelné se rodí - samo-
zřejmě nejde všechno najednou, ale 
nový majitel má nejen jasnou kon-
cepci a neuvěřitelnou odvahu, ale 
zdá se, že má i prostředky k naplnění 
svého odvážného snu. Byla to opět 
inspirativní vycházka a pro většinu 
z  nás i překvapivé setkání s  nezná-
mou uměleckou zahradou, vzácnými 
lidmi a zcela zapomenutým objektem 
uprostřed pulsujícího velkoměsta.
A Mirce patří opět poděkování, díky 
a přání pevného zdraví!

Petr Mach     



Hasiči? 
Jedna rodina
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 
je v  Újezdě od roku 1926. Nyní má 
45 členů, z toho je 12 lidí přímo v zá-
sahové jednotce. Sbor a jednotka 
jsou sice dva samostatné subjekty, 
ve skutečnosti však fungují jako ce-
lek. Sbor má na starosti papírování, 
kulturní akce a součinnost s měst-
skou částí. Jednotka zasahuje při 
mimořádných událostech, jako jsou 
požáry nebo povodně. Tolik základní 
informace. Já se však chtěla dozvě-
dět víc. Pozvání přijal Daniel Váňa, 
velitel jednotky SDH a Lukáš Sady, 
starosta SDH. 

Jak se člověk stane hasičem? 
Daniel: Hlavně je to velký koníček. 
Děláme to po práci, ve svém volnu, 
na pořádání některých akcí si bereme 
dovolenou. A hlavně to děláme zadar-
mo. Dobrovolní hasiči patří k jednomu 
z posledních tradičních spolků v zemi. 
U nás obou platí, že u hasičů byly celé 
rodiny po generace. Pocházím z vesni-
ce, kde z 250 obyvatel bylo 100 hasičů. 
Proč máme někdy pocit, že vám to 
trvá?
Daniel: Profíci jsou 24 hodin na zá-
kladně, zazvoní telefon, skočí do aut 
a jedou. Naše jednotka funguje tak, 
že třeba ve dvě hodiny v noci máme 
telefon, skočíme do auta, předpiso-
vě dojedeme do hasičárny, znovu se 
převlékneme do zásahového obleku, 
pustíme majáky a jedeme… A teď si 
vezměte, že bydlíte na Rohožníku, 
ve 4.  patře, nejede výtah a cestou 
chytnete tři červené… Pak taky mu-
síme čekat na povel z operačního 

střediska. Ti rozhodují, která jednot-
ka a  technika pojede. Je lepší volat 
rovnou 150. Když někdo zavolá nám, 
musíme všechny informace předat na 
operační a stejně čekat. I kdyby ho-
řelo v naší ulici, nesmíme zasahovat. 
Proto ne vždycky dorazíme právě my. 
Jaký je rozdíl mezi vámi a profíky? 
Daniel: Výstroj, výzbroj i ochranné po-
můcky musíme mít stejné. Máme za-
staralou techniku, nemáme hasičárnu. 
Není to tak dlouho, co jsme se před zá-
sahem převlékali třeba v dešti, na dvoře 
úřadu. No a oproti profesionálním hasi-
čům jdeme ráno normálně do práce. 
Lukáš: Naštěstí máme doma obrov-
skou podporu. Ženy se nás ptají, jest-
li nám mají přivézt jídlo nebo pití při 
zásahu. Jdeme od rodiny, nasazujeme 
život, dáváme do toho volný čas…bez 
jejich podpory by to nešlo.
Jak je to s tou zastaralou technikou? 
Lukáš: Máme jeden tranzit se základ-
ním vybavením a dvě cisterny. Tatra 
148 je hodně zastaralá. Druhá se se-
hnala běháním po generálním ředitel-
ství, armádě. Získali jsme Tatru 815. 
S pomocí příspěvků od obce a magis-
trátu se nám ji podařilo dát do pořád-
ku. Stále to však není prvozásahové 
vozidlo pro družstvo. Na každý, byť 
jednoduchý výjezd musí být vždycky 
čtyři lidé. Velitel, strojník a dva hasiči. 
Do našich aut se vejdou jen tři. Vlast-
ně by jsme vůbec neměli vyjet. Tak 
jezdíme s cisternou i tranzitem. 
Je realita stejná jako ve filmech?
Lukáš: Není! V hořícím objektu je něko-
lik tisíc stupňů, voda se vypařuje, želez-

né traverzy se žárem ohýbají a plechy 
kapou. Člověk nepřežije ani ve speciál-
ním oblečení. Do budovy se nevbíhá. 
Postupně se zchlazuje, hasí a prozkou-
mává. Vždy jdete ve dvou.
Každou sobotu cvičíme různé druhy 
zásahů, odborné věci jako bezpečnost 
práce, nebo jak mluvit do vysílačky. Má-
me pravidelné zdravotní prohlídky… 
Co noví adepti? 
Lukáš: Musí být tělesně a zdravotně 
způsobilí a plnoletí. Důležitá je psychi-
ka. Nováčka si nejdřív půl roku oťuká-
me, pak ho pošleme na základní kurz. 
Pak vstoupí do jednotky.
Co vás nejvíc trápí a jaké jsou plány 
do budoucna?
Lukáš: Přál bych jednotce nové mo-
derní auto. Jednotku to posune o vel-
ký kus dál. Lidi to bude mnohem víc 
bavit, budeme akceschopnější. Ma-
gistrát žádáme již několik let…
Daniel:  Důležitá je pro nás hasičárna. 
Chceme zvětšovat náš sbor, vycho-
vat další generaci, vést děti k něčemu 
smysluplnému, aby věděly, že dobro-
volná práce je dar. Největší odměnou 
je, když nám lidi poděkují…
Co nabídnete novým zájemcům?
Nabídnout můžeme rodinu, proto-
že vlastně taková velká rodina jsme. 
Při  zásahu se musíte spolehnout je-
den na druhého. Musíte si naprosto 
důvěřovat. Vědět, že vás parťák nikde 
nenechá. Je to celoživotní přátelství. 
My, naše manželky i děti se kamarádí. 
Jsme dobrovolní hasiči a to je na celý 
život… Prostě srdeční záležitost.

Martina Schiffmannová
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Červen je spojen s Medardem a pranostikou „ Medardova 
kápě, čtyřicet dní kape“. Každá kapka je vzácností a tak jen 
malé přání, aby se pranostika alespoň z části vyplnila. 
V červnu si užíváme nejen sluníčka, ale již také květů letniček, 
trvalek, balkonovek, sklízíme první ovoce – třešně, jahody.  
Pokud  je počasí příznivé, kdy se střídají teplé dny s přeháň-
kami, roste nám veškerá vegetace, tedy i plevele a objevují 
se škůdci. S nimi je boj nekonečný. Nevím, jak ostatní  pří-
znivci přírody, ale v posledních letech si všímám, že ubývá 
drobného ptactva. A právě drobné ptactvo je na zahradě 
největší pomocník a na jeho ochranu musíme myslet  – 
pokud nám na zahradě hnízdí, zabezpečíme jim klid. Když 
nemáme na zahradě pítko pro ptáky, stačí umístit plochou 
misku s vodou. Rovněž o ropuchu či skokana bychom měli 
na zahradě pečovat – přímo je hýčkat, zničí spousty slimáků 
a dalších škůdců. Děti poučíme, že je nemají chytat, vylučují 
sekret, který způsobuje zánět kůže. Dalším velkým pomocní-
kem na zahradě  je ježek, živí se také škůdci a měli bychom 
mu také zajistit klid v místech, kde odpočívá.  Kukly slunéčka 
sedmitečného požírají mšice. Neplést s larvami mandelinky 
bramborové. Velikostně i barvou jsou si velmi podobné, ale 
rozdíl je jasný. Kukly slunéčka pevně drží na listech, nepohy-
bují se, nemají nohy. Larvy mandelinky mají jasně viditelnou 
hlavu a nožičky, pohybují se a ožírají listy.     
V červnu je také čas zahájit boj s vosami. Lahve naplníme 
do jedné třetiny pivem a rozvěsíme po stromech. V dalších 
měsících již vosy na pivo nereagují, mají dostatek zrajícího 
ovoce. Zásadně nedáváme do lahví cukerné šťáv - na ty rea-
gují včely, ne vosy. Včely na pivo nejdou. 
Slimáci: v místech, kde se vyskytují, můžeme použít dusíka-
té vápno, pálené vápno nebo speciální návnady, jako je Va-
nish Slug Pellets - jedovatý pro lidi a domácí zvířata. Ve skle-
nících a fóliovnících je možné ošetřovat cestičky přípravkem 
Mesurol 50 WP
Pokud máte obavu o domácí zvířata nebo děti, použijte bio-
logicky odbouratelný přípravek NEUDORFF Ferramol - ne-
škodí lidem, ježkům, psům, ani jiným domácím zvířatům. 
Granule jsou odolné proti vodě.
Saví škůdci: ryze přírodní postřik Rock Effect účinkuje na sa-
vé škůdce, jako jsou mšice, molice, svilušky, třásněnky, červ-
ci - puklice (v raném stadiu). Při kontaktu okamžitě škůdci 
hynou, je možno ho použít na okrasné rostliny i zeleninu. 

Ovocná zahrada: Rada dr. Stanislava Pelešky -  průřez třeš-
ní je nejlepší v době sklizně, menší řezy se pěkně zatáhnou, 
větší potřeme balzámem. Do poloviny měsíce máme ještě 
možnost ovocné stromy s velkou násadou plodů  přihnojit 
do děr nebo brázd po obvodě koruny 0,2 – 0,5% roztokem 
plného hnojiva. Slabě rostoucí dřeviny ještě navíc rozto-
kem ledku, močoviny  nebo zředěným kvašeným drůbežím 
trusem. Příliš dlouhé letorosty hlavních větví u mladších 
meruněk zkrátíme o jednu třetinu až polovinu. Tím podpo-
říme větší úrodu v příštím roce. Tento řez se jmenuje Šittův, 
to jen pro zajímavost.
Za sucha stromy vydatně zavlažujeme. Ukončíme vylamo-
vání neplodných letorostů u révy vinné, na náhradních číp-
cích je však zásadně ponecháme. Po odkvětu ještě révu při-
hnojíme. Vhodný je také postřik na listy roztokem tekutých 
hnojiv Vegaflor, Harmavit apod.
Zeleninová zahrada: začátkem měsíce ještě vyséváme let-
ní saláty, karotku, červenou řepu, keříčkové fazole, černou 
ředkev. Koncem měsíce můžeme začít vysévat pro podzim-
ní sklizeň, a to kedlubny, květák, salát. Kontrolujeme poros-
ty rajčat, okurek a brambor, při výskytu plísně aplikujeme 
postřik např. Kuprikol.
Okrasná zahrada: Borovicím zkrátíme počátkem června 
letorosty na polovinu, aby vytvořily nižší a kompaktnější 
korunu. Čilimníkům a janovcům odřízneme odkvetlé konce 
výhonů, aby vytvořily nové letorosty, které pokvetou na-
přesrok. Staré dřevo řežeme obezřetně.
Na záhoně s trvalkami můžeme ovlivnit hospodaření s vo-
dou. Pokud jste nesnížili výpar vody nastýlkou – mulčová-
ním, stačí pravidelné okopávání. Nesmíme dopustit, aby 
se na povrchu půdy vytvořil škraloup, po každém silnějším 
dešti či intenzivním zalévání vezmeme do ruky motyčku.
U všech kvetoucích keřů, kdy plody neslouží k okrasným 
účelům, musíme po odkvětu odstranit zbytky květenství, 
ještě před nasazením semen. Totéž platí i pro všechny zi-
movzdorné trvalky. Začátek měsíce je poslední termín k vy-
sázení hlíz mečíků, vykvetou nám v září, vyžadují pravidel-
nou zálivku a dobře vyhnojenou půdu.
Pokud máte dotaz, napište nám. Sledujte naše vývěs-
ní skříňky, stránky ÚZ i náš web https://kvetyujezda.ic.cz. 
Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v červnu

INZERCE
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Újezdské taekwondo slavilo úspěšné jaro
Újezdští taekwondisté opět sla-
vili úspěchy - na domácí půdě 
v Humpolci i v sousedním Slo-
vensku. Začátkem dubna jsme 
absolvovali Aprílový turnaj, který 
byl pro některé z našich závodní-
ků úplnou soutěžní premiérou. 
Mezi benjamínky patřili napří-
klad Tomáš Zima, Martin Kouba 
či Vendy Weichetová. Celkem na 
turnaj vyjelo patnáct závodníků, 
z čehož se nám podařilo nasbí-
rat 14 cenných medailí a  obsa-
dit bronzovou příčku v soutěži 
týmů! Za zmínku stojí především 
boje Vojty Stejskala, který na-
prosto rozdrtil své protivníky 
a vydobyl si tak zlatou medaili či 
sesterské finále v podání sester 
Karolíny a Kristýny Česnekových.
O týden později se Kangsimá-
kům dařilo i na slovenské půdě, 

na mezinárodním turnaji Tren-
čín open. Kromě kyorugi a po-
omse jsme se zúčastnili i turna-
je v japonském bojovém umění 
chanbara, mladém sportovním 
odvětví, které navazuje na sa-
murajskou tradici boje s meči 
a zbraněmi.
Z Trenčína jsme v počtu pouhých 
šesti závodníků domů dovezli 
celkem čtyři zlaté, čtyři stříbrné 
a tři bronzové medaile! Přede-
vším gratulujeme našim zlatým 
závodníkům – Julče Šlesingero-
vé, Kačcce Skotnicové a Štěpánu 
Neprašovi.
Některé aktivity našeho oddí-
lu jsou finančně podporovány 
v rámci dotačního systému MČ 
Praha 21 - Újezd nad Lesy. Jed-
ná se o tréninkové a závodní 
sportovní aktivity našeho klubu, 

které se týkají především materiálního vybave-
ní, pronájmu tělocvičny, dopravy a startovného 
na turnajích. Letos mohou být díky tomuto sys-
tému podpořeny turnaje Czech Open, Moravia 
Poomse Cup a Hansoo Cup. Touto cestou by-
chom chtěli MČ Praha 21 poděkovat.

Pavel Pospíšek

Školáci nechali konkurenci za zády
V pondělí 13. května se konalo 8. a zároveň poslední bo-
dované kolo plavecko – běžeckého poháru 2019. Už z jeho 
názvu je zřejmé, že se jedná o dvě disciplíny – plavání 
a běh. Plave se v bazénu a podle plaveckých časů se dle 
Gundersenovy metody vybíhá na běh. V jakém pořadí zá-
vodníci doběhnou, takový  je konečný výsledek. Osmé kolo 
proběhlo v Praze 4. V soutěžních rozplavbách  v bazénu na 
Zeleném pruhu jsem zaplavali výborně a do běžecké části 
v lesoparku Dobeška jsme nastoupili s minimálními ztrá-
tami. V závěrečném hodnocení pak třem borcům zacinka-
li na krku medaile - zlatá pro Lukáše Jelena, stříbrná pro 
Adama Škraňku a bronzová pro Honzu Stejskala.
A jak skončil celý letošní ročník? Konkurence mezi škola-
mi byla v letošním roce veliká, ale naše škole se propla-
vala a proběhala do vítězného zlatého cíle. Nechali jsme 
za sebou více než 30 pražských škol a to s náskokem vice 
než 100 bodů. Závodu se zúčastnili stejně jako v minulých 
ročnících žáci čtvrtých až devátých tříd, na start každého 
kola se vždy postavilo okolo dvouset závodníků. Kromě 
soutěže škol si jednotliví závodníci měřili síly i v individuál-
ním souboji mezi sebou. I zde jsme sesbírali nejvíce bodů 
a na stupně vítězů v celkovém hodnocení všech osmi kol 
vystoupilo pět našich borců. Honza Stejskal si odnesl zla-
to v kategorii 8. a 9. tříd, Tomáš Tříska bronz v kategorii 
6. a 7. tříd a v kategorii chlapců 4. a 5. tříd jsme získali do-

konce medaile všechny tři – zlatou Lukáš Jelen, stříbrnou 
Adam Škraňka a bronzovou Karim Deif.  
V průběhu celé série závodů panovala úžasná sportovní 
atmosféra a všem patří obrovské díky za neopakovatelné 
výkony, zážitky a samozřejmě výsledky, kterými reprezen-
tují naší školu. Za Masarykovu ZŠ

Radka Kohoutová



Zápas mezi FK Újezd nad Lesy a So-
kolem Kolovraty, který se hrál v ne-
děli 19. května, byl jasným šlágrem 
jarního kola I. A třídy. Pokud by Újezd 
vyhrál, bodově by totiž v tabulce do-
táhl dosud vedoucí Kolovraty, které 
aspirují na postup do Pražské teplá-
renské ligy. To se újezdskému „áčku“ 
nakonec nepovedlo, byť si z vlastní-
ho hřiště neodneslo ani prohru. Zá-
pas skončil remízou 1:1.
První poločas velké šance nepřinesl 
ani na jedné straně – došlo i na zby-
tečné osobní napadání. To se ostat-
ně Újezdu vymstilo v 81. minutě 
zápasu, kdy byla po faulu nařízená 
penalta. Za kolovratské ji proměnil 
Jiří Holík, když poslal míč k levé tyči 
brány, kterou za FK Újezd již tradič-
ně střežil Jaromír Blažek. V 88. mi-
nutě prohru po pěkné akci odvrátil 
náš Petr Kovář. A tým FK Újezd si 
odnesl zasloužený potlesk, v době 
uzávěrky tohoto čísla ÚZ přesto Ko-
lovraty dál vedly nad Újezdem roz-
dílem tří bodů. 

Blahoslav Hruška

Šlágr kola skončil remízou

Celý pátek před sobotním cyklovýle-
tem jsem na mobilu sledoval aplika-
ce s počasím s jediným přáním: zažít 
historicky první Újezdskou šlapku bez 
deště. Během sobotního dopoledne 
jsem už věřil, že to prostě vyjde. Sobot-
ní odpoledne 27. 4. bylo jako vymalo-
vané, slunce svítilo a teplota byla tak 
akorát na kolo. Takže žádná pláštěnka 
ani nepromokavá bunda, ale pouze 
dvě trička a honem spěchat na sraz 
na multifunkční hřiště. K mému údivu 
zde čekalo již několik cyklistických ne-
dočkavců. Proběhlo krátké seznámení 
s trasou, osedlání našich ořů a hurá na 
několik kilometrů dlouhou vyjížďku do 
romantického mlýna v Květnici. Ces-

ta vedla Vidrholeckým lesem do Úval, 
přes Tuklaty a Rostoklaty na první ob-
čerstvovačku – restaurace U Kaštanu 
s interiérovou malbou žijící legendy 
Františka Kollmana. Rychlé pivko, pro 
děti limonáda, nějaká ta fotografie 
malby Františka a zase nástup do pe-
dálů, teď navíc do kopce Klepec. 
Kopec nakonec zdolal každý, i Lucie 
s přívěsným vozíkem. Lucko, smekám. 
Na kopci trocha historie, která nikoho 
nezabije, aneb Zkamenělý slouha. Ná-
sledovalo odhalení hrubky na pamětní 
desce, skupinová vrcholová fotogra-
fie před osm metrů vysokým šutrem 
a znova nástup do pedálů, směr Květ-
nický rybník s malebným mlýnem. 

Ohlednutí za Újezdskou šlapkou

Na  hrázi rybníka nás vítali majitelé 
mlýna s přivítací bábovkou od paní 
mlynářky. To vše se konalo za dopro-
vodu krásných melodií dvou harmo-
nik. Při opékání špekáčků a jablek jsme 
stačili zhodnotit výlet a také odměnit 
každého účastníka „zájezdu“ pamět-
ním listem o absolvování 27 km trasy 
Újezdské šlapky. Snad se výlet vydařil, 
to nechám na posouzení účastníků. 
Rád bych na tomto místě poděkoval 
všem cyklistickým účastníkům, ale pře-
devším bych chtěl poděkovat manže-
lům Hoškovým, harmonikářům Jirkovi 
a Pepovi a také vrchnímu topiči Jardo-
vi. A kam pojedeme příště? Vyjedeme 
si tak trochu do minulosti. Projedeme 
se kolem Labe a historie na nás dých-
ne v Polabském národopisném muzeu 
nebo Moto & Velo muzeu. A na závěr 
výlet vyhodnotíme v hospůdce U Lesa. 
Pojeďte s námi, těším se na vás. Váš Ve-
selý cyklista 

Jan Veselý
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S námi nezabloudíš
To říkají turistické značky, které v letošním roce sla-
ví již 130 let a také je to název výstavy v Újezdském 
muzeu. Pojďte s Klubem českých turistů (KČT) osla-
vit nejen jejich 130. výročí, ale zároveň i to samé 
výročí časopisu Turista, který je určen jak členům 
KČT, tak i veřejnosti, protože v něm najdete náměty 
na výlety po Česku a občas i zahraničí, pozvánky na 
turistické akce a také informace o klubových čin-
nostech.
KČT, odbor Pohoda Praha, vás srdečně zve na ver-
nisáž výstavy v Újezdském muze., která proběhne 
v pondělí 2. září v 18 hod. v sále Polyfunkčního 
domu. Výstava potrvá až do 6. 10. 2019.
Kdo se nebojí, ten smí do lesa! V neděli 8. září opět 
startuje již 3. ročník turistické akce, kde vás v cíli 
bude očekávat loupežník DrHolec, sice s bandit-
kou, ale zároveň s různými atrakcemi a v lese na 
trase budete moc opět hledat loupežnice s úkoly. 
Start pochodu bude v Újezdském muzeu a cíl ve 
vstupu do nové budovy Masarykovy ZŠ z ulice Čen-
tická (u autobusové zastávky Polešovická). 
Po splnění trasy a úkolů na vás a vaše děti bude 
v cíli čekat plno zajímavých odměn. Tradičně také ve 
spolupráci s učitelkami Masarykovy ZŠ budete moci 
ochutnat řadu výborných zeleninových nebo ovoc-
ných salátů a pomoci je ohodnotit. Pokud budete 
mít zájem, dostanete i recepty. 
Tento pochod se koná za každého počasí ve spo-
lupráci s Pražskou plynárenskou, a. s., městskou 
částí Praha 21, Masarykovou ZŠ a muzejní radou.  
Podrobnější informace budou zveřejněny na strán-
kách MČ Praha 21 a na facebooku „KČT, odbor Po-
hoda Praha“. Za KČT, odbor Pohoda Praha vás zve 
na obě akce 

Klára Zezulová

PARTNER POCHODU – Pražská plynárenská, a. s.

KČT, odbor POHODA Praha a Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy pořádají

3. ročník turistického pochodu

Za loupežníkem DRHOLCEM
v neděli 8. 9. 2019

Start: Újezd. muzeum (Staroklánovická 2300, Praha 21)
Trasa 5 a 11 km: 9:00 - 10:30, trasa 25 km: 7:00 - 10:00, trasa 50 km se startem v 7:00.

Startovné: ZDARMA – hradí za vás Pražská plynárenská, a. s. jako partner pochodu

Trasy: 5, 11, 25 a 50 km (po naučných stezkách Lesní galerie I. a II., Po stopách 
středověké vesnice Hol a dalších zajímavých místech v okolí) 

Cíl: Masarykova ZŠ (Polesná 1690, Praha 21-Újezd nad Lesy) 11:00 – 17:00

Odměna: Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, netradiční medaili, pochodovou 
samolepku a razítko. Na několika zastaveníčkách na trase 5 km (část z nich i pro 
delší trasy) budou loupežníci s razítky a úkoly pro děti. Lze plnit Pohodový trojboj.

Informace: Trasa 50 km vystartuje v 7:00 na 2 okruhy po 25 km, pro vítěze budou 
připraveny zajímavé ceny, v polovině trasy bude drobné občerstvení.
Před startem pochodu bude možné si prohlédnout výstavu „S námi nezabloudíš!“ 
o turistickém značení a časopisu Turista. 
V cíli bude připravena ochutnávka salátů s možností jejich hodnocení a další 
občerstvení. Lze také podpořit sbírkový projekt Nadač. fondu Českého rozhlasu 
„Světluška“ zakoupením jejich předmětů, dále možnost zakoupení suvenýrů 
pochodu (trička, atd.). Pro všechny bude připraven zajímavý doprovodný program. 

Kontakt: Ing. Klára Zezulová, mobil: 732 384 543, email: klara.zezulova@post.cz
Ing. Eva Danielová, email: eva.danielova@gopas.cz

Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu 

  Děkujeme:      MČ PRAHA 21

Slunečné, ale chladné počasí přivítalo v úterý 14. 5. borce 
z újezdské školy a dalších 11 nejlepších žákovských týmů 
krajského kola Štafetového poháru 2019. Děti prvního 
stupně naší školy sem postoupily z 1. místa, které vybojo-
valy v okresním kole na Proseku. Lítý boj o prvenství a po-
stup do republikového finále neměl nouze o krkolomné 
předávky, kolize a někdy i pády, přesto byly k vidění vyni-

kající výkony. Ten nej  předvedli naši běžci v nejdelší štafe-
tě 8 x 200 metrů. Dechberoucí závod, v němž naše štafeta 
doslova smetla konkurenční sportovní školu Campanus, 
jako by zastavil dění na stadionu. Všichni sledovali vyrov-
nané výkony každého z účastníků této štafety (Karim Deif, 
Lukáš Tříska, Dominik Šimáň, Adam Škraňka, Aneta Hníz-
dilová, Natálka Vacková, Julie Šedivá a Vanda Burianová). 
S velkým nadšením si pak pověsili na krk zlaté medaile. 
Úžasné výkony předvedli i štafety na 8 x 100 metrů, ale 
na celkové první místo v tomto kole nám pár vteřinek chy-
bělo a do Újezda jsme přivezli krásné stříbro. Nutno po-
dotknout, že první místo patřilo již výše zmiňované škole 
sportovní.
Do šestého ročníku Štafetového poháru se přihlásil re-
kordní počet škol. V sezóně 2019 do bojů zasáhlo celkem 
607 základních škol z celého Česka. Štafetový pohár je 
týmová soutěž, každý člen družstva je důležitý. Týmový 
duch je umocněn tím, že štafety jsou smíšené a radost 
dětí společná! Soutěž je inspirovaná podobnou v Norsku. 
Všem účastníkům závodu patří velký obdiv a pochvala 
za fantastické výkony a vzornou reprezentaci školy. 
Za Masarykovu ZŠ

Radka Kohoutová

Naše štafeta nejlepší v kraji
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Běh o pohár starosty aneb Běh za 
újezdskou sovou si za předchozích 
13 let vybudoval pevné místo v běžec-
kém kalendáři. Závod, který patří do 
Poháru pražských běžeckých nadě-
jí, vstoupil do 14. ročníku s několika 
změnami. Zakladatelka a dlouholetá 
ředitelka závodu Zuzana Olšanová 
se rozhodla přenechat místo svému 
nástupci Michalu Augustovi. Další vý-
znamnou změnou bylo použití čipové 
technologie k přesnému a spolehlivé-
mu měření výsledků, zajišťované fir-
mou 4timing.cz. Co se nezměnilo, byl 
obětavý pořadatelský tým Školního 
sportovního klubu Újezd nad Lesy, 
překrásná lesní trať a podpora újezd-
ské radnice i četných sponzorů. 
Zatímco předchozí ročník byl zalitý 
sluncem, tentokrát předpověď na 
sobotu 11. 5. slibovala déšť. Několik 
drobných přeháněk během závodu 
skutečně zahrozilo, ale opravdový li-
ják se spustil až v době, kdy pořada-
telé měli sbaleno a uklizeno. 
Nejisté počasí naštěstí neodradilo ty 
nejdůležitější, závodníky všech ge-
nerací. Startovní kancelář zažívala 
ohromný nápor prakticky po celou 
dobu od svého otevření v osm ho-
din ráno, až do doby před startem 
hlavního závodu mužů. Velkou po-
mocí pořadatelům byly předběžné 

internetové přihlášky, které výrazně 
urychlily vydávání startovních čísel 
a  čipů. Nejmladší závodníci byli čas-
to doprovázeni početnými skupinami 
fanoušků, rodičů a prarodičů, takže 
lesní křižovatka, na které bylo posta-
veno zázemí závodu, zažívala pořád-
nou tlačenici.
Největší nápor musely běžecké tra-
sy zvládnout při bězích mladšího 
žactva. Časoměřičům spadl velký 
kámen ze srdce, když čipové měření 
fungovalo naprosto bezchybně. Zá-
vodníci a závodnice, kteří doběhli na 
prvních třech místech svých katego-
rií, se mohli těšit na poháry a věcné 
ceny, ale zkrátka nepřišel žádný zá-
vodník. Všichni, kdo doběhli, získali 
medaili, keramickou sovu vyrobenou 
újezdskými školáky. K dobré náladě 
zúčastněných bezesporu přispělo 
bezplatné občerstvení pro všechny 
závodníky a už tradiční skvělá škvar-
ková pomazánka.
Nedokážeme předpovědět, jestli se z 
vítězů dětských závodů stanou špič-
koví atleti, ale jména Třešňáková, 
Barbořík, Truhlářová, Dašek, Hartma-
nová, Truhlář, Táborská, Ondráš, 
Drábová, Hejsler, ale i mnohá další 
bychom si raději měli zapamatovat. 
I když sportovní úroveň je důležitá, 
potěšila i početná účast v bězích, kdy 

Sova vyběhla počtrnácté
pořadí v cíli nebylo nejdůležitější. 
Tedy v Běhu pro radost a v závodech 
Broučků a Berušek, těch úplně nej-
mladších závodníků a závodnic od tří 
do pěti let. 
Celkovou vítězkou ženského závodu 
se stala Lujza Sláviková před Hele-
nou Poborskou, vítězkou mezi že-
nami 35 – 44 let. Hlavní závod mužů 
ovládl domácí Martin Olšan, který jako 
jediný dokázal porazit vynikajícího ve-
terána Miloše Smrčku, bezkonkurenč-
ního vítěze kategorie mužů nad šede-
sát let. Cílovou čárou ve všech bězích 
proběhlo celkem 401 závodníků a zá-
vodnic. Věříme, že většina z nich si do 
Klánovického lesa najde cestu i v příš-
tím, již patnáctém ročníku.

Michal Augusta

Protože závod nese název 
Běh o pohár starosty, pře-
dávání hodnotných cen se 
ujal pan starosta Milan Sa-
mec. Letos předával ceny, 

možná příští rok posílí řady závodní-
ků. Na dveře klepe 15. ročník a my už 
se na něj všichni těšíme.  Velké po-
děkování patří všem organizátorům, 
sponzorům a především městské 
části Praha 21, která závod finančně 
podporuje.

Radka Kohoutová
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ÚVALY

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Úvaly lákají cyklisty i běžce
V neděli 16. června se v Úvalech sejdou příznivci sportu, 
koná se zde totiž již 13. ročník cross country horských kol. 
Na své si však přijdou i běžci, ti mají možnost proběhnout 
si celou cyklistickou trasu a její krásné trailové pasáže po 
svých.
MTB Úvaly a Trail Run Úvaly, to je nový název závodu cross 
country horských kol a trailového běhu na krásné terénní 
trati plné singltreků, která se točí kolem Úval v okolí roz-
hledny Vinice. Oba závody se konají ihned po sobě - nejpr-
ve se jedou cyklistické závody a poté navazuje běh.
Letošní ročník opět nabídne cyklistům start ve dvou ka-
tegoriích: v kategorie hobby (15km) se jedou tři výrazně 
jednodušší kola po 5 km a kategorie sport je pro zkušené 

KOLODĚJSKÝ 
VOLEJBALOVÝ 
TURNAJ

15.červen 2019
Na vědomost se dává, že na zbrusu nových hřištích s umělým 
povrchem se uskuteční první ročník turnaje smíšených 
družstev ve volejbale. V každém týmu musí být vždy na hřišti 
aspoň 2 ženy. Systém turnaje bude určen s ohledem 
na počet přihlášených družstev. 

Zahájení turnaje v 9.00 hod.  

Multifunkční hřiště v areálu fotbalového hřiště  
v Praze-Kolodějích, Bohdašínská 398/3

TJ SLAVOJ KOLODĚJE

Startovné: 600 Kč za družstvo 

Přihlášky na tomas@chytil.org anebo na 606 686 283

cyklisty. Jejich trasa vede přes pět klasických cross country 
okruhů, cca 28km, včetně dvou přejezdů lávek, náročných 
výšlapů ale i jezdivých singltrekových úseků a libových 
sjezdů.
Závod je přizpůsoben také malým sportovcům, ti mohou 
poměřit své síly v několika dětských kategoriích. Ti, kdo 
dávají přednost běhu, mohou zkusit proběhnout trasu 
MTB závodu v délce 6 nebo 11 km. A ti, co se nemohou 
rozhodnout, zda kolo nebo běh, mohou závodit v obou 
závodech a vyhrát cenu Úvalského tvrďáka. Více informací 
o MTB Úvaly a Trail Run Úvaly najdete na www.triprozdra-
vi.cz.

Barbora Kalvach



VÝSTAVA MĚSÍCE 
JUAN CEVALLOS
NEREPRODUKOVATELNÉ
Světlo je mocným prvkem, když jej 
využijete ve svůj prospěch, můžete 
vytvořit nečekané a zajímavé obrazy. 
Tato výstava ukazuje, jak se mění a liší 
realita, kde se pohybuji mezi abstrak-
tem a skutečností, abych v divákovi 
vyvolal různé reakce. Výstava je pro-
dejní a potrvá do konce června.

FILMOVÝ KLUB
3. 6. pondělí, 20:00
SNĚŽÍ! 
Poetický film o křehkosti mezilidských 
vztahů a jedinečném světě uvnitř kaž-
dé rodiny. Česko / 2019 / poetický, dra-
ma / 74 min

KINO
5. 6. středa, 20:00
THE BEACH BUM 
Legendární scenárista, režisér a en-
fant terrible americké kinematografie 
Harmony Korine se po několikaleté 
pauze vrací se svěží a podvratnou 
komedií o bujarých příhodách neo-
dolatelného podvodníka Moondoga 
(Matthew McConaughey). USA, Fran-
cie, Velká Británie, Švýcarsko / 2019 /
komedie / 95 min / s titulky

BLUES JAM SESSION
6. 6. čtvrtek, 19:30 - POZOR! 
Tentokrát PRVNÍ čtvrtek v měsíci!    
Blues Jam Session je akce pro všech-
ny, kteří mají chuť si zahrát se spřízně-
nými dušemi bluesové standardy.

PUBQUIZ NEBOLI HOSPODSKÝ KVÍZ 
11. 6. úterý, 19:30
Každé druhé úterý v měsíci!!! 
PubQuiz neboli hospodský kvíz je 
vědomostní týmová hra oblíbená po 
celém světě. O co jde? Vědět více než 
soupeř a dokázat, že si stále něco pa-
matujete ze školních lavic! Přijďte si 
zahrát a vyzkoušet netradiční hru na 
party!

PROGRAM červen 2019
KINO
12. 6. středa, 20:00
ROCKETMAN 
Hudební fantazie, která vypráví ži-
votní příběh jednoho z nejúspěš-
nějších muzikantů současnosti, 
Eltona Johna. Velká Británie, USA / 
2019 / životopisný, drama, hudební / 
120 min / s titulky

BIO SENIOR
13. 6. čtvrtek, 14:00
ŽENY V BĚHU 
Komedie o radostech a strastech 
toho, když se jedna nesportovní ro-
dina rozhodne zaběhnout maraton. 
Česko / 2019 / komedie / 93 min. 
Zvýhodněné vstupné pro seniory 60 Kč

AKCE
13. 6. čtvrtek, 18:00
LADIES’ NIGHT
10. ročník populární akce pro ženy 
Ladies’ night. I tentokrát bude její 
součástí tržiště, tombola, film pro 
ženy a překvapení. 
Rezervace vstupenek nutná!

KINO
17. 6. pondělí, 20:00
KLIMT & SCHIELE - ERÓS A PSYCHÉ
Dokument o snech, skandálech 
a  obrovském talentu dvou proslu-
lých malířů. Snímek diváky provede 
nejslavnějšími kulturními prostory 
rakouské metropole - galeriemi Al-
bertina, Belvedere, prostory Umě-
leckohistorického muzea, Muzea 
Leopoldových nebo Muzea Sigmun-
da Freuda. Itálie / dokumentární /90 
min / s titulky

PŘEDNÁŠKA
18. 6. úterý, 19:00
RADKIN HONZÁK: 
PSYCHOPATI MEZI NÁMI
Přednáška Radkina Honzáka, nej-
známějšího a nejzkušenějšího před-
ního českého psychiatra, publicisty 
a vysokoškolského pedagoga. 

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace: 

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

KINO KAVÁRNA je otevřena  
Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00, 

So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00

KINO PRO DĚTI
23. 6. neděle, 16:00
ALADIN 
Příběh o okouzlujícím pouličním zlo-
dějíčkovi Aladinovi, kurážné a  cílevě-
domé princezně Jasmíně a  džinovi, 
který je dost možná klíčem k  jejich 
budoucnosti. Režie: Guy Ritchie. USA / 
2019 / dobrodružný, fantasy, muzikál / 
v českém znění

KINO 
26. 6. středa, 20:00
MUŽI V ČERNÉM: 
GLOBÁLNÍ HROZBA
Muži a ženy v černém vždycky chránili 
Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém 
novém dobrodružství čelí dosud největ-
šímu globálnímu ohrožení: zákeřnému 
dvojímu agentovi. USA / 2019 / komedie, 
sci-fi, akční / 90 min / s titulky

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
28. 6. pátek, 16:00
HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Přijďte s námi opět oslavit konec škol-
ního roku! Můžete se těšit na kapelu 
PARTY LEADERS, divadelní pohádku 
pro nejmenší, šlapací čtyřkolky pro 
děti i dospělé, venkovní dřevěné des-
kové hry Cornhole a Pukec, stanoviš-
tě s tvorbou obřích bublin a spoustu 
další zábavy. Samozřejmě nebudou 
chybět dobroty z baru a grilu.

AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.

AKCE
oKOLO KLÁNOVIC
amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.

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






