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...ani kapku nazmar!

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

www.dotacedestovka.cz

800 260 500

info@sfzp.cz

Zeptejte se,
pomůžeme vám!

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

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

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

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

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

  podejte elektronickou žádost – z pohodlí 
domova a bez front,

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

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

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

 doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace 
žádosti.



Jak všichni víme, v březnu začne 
poslední etapa stavby kanalizace. 
Ve schránkách jste našli informač-

ní letáky s mapou uzavírek a objízd-
ných tras. Toto řešení dopravního 
značení je výsledkem jednání, kte-
rá proběhla poté, co nám, úřadům 
městských částí, byla bez jakékoliv 
předchozí konzultace zaslána jediná 
(!) vyznačená objízdná trasa. Tomuto 
jednání předcházela schůzka s újezd-
skými živnostníky, kteří v oblasti Bla-
tova podnikají. Vzhledem k tomu, že 
předložená varianta objízdných tras, 
co se obslužnosti Blatova týká, byla 
neakceptovatelná, jsem se zajímala 
o jejich zkušenosti s (nejen) dopravní 
obslužností z  období stavby kanali-
zace v minulém roce, ale také o  ná-
vrhy objízdných tras z jejich pohledu. 
Na jednání jsme sice nedosáhli navr-
hovaného řešení, ale vybojovali jsme 
možné maximum. Stavba kanalizace 
potrvá do 15. května 2018 a po jejím 
dokončení bude křižovatka na Staro-
kolínské opět otevřena.
Dne 13. března od 18 hod. v divadel-
ním sále MZŠ konečně představíme 
studii polikliniky na Blatově. K opoždě-
ní došlo proto, že jsme do prvního hru-
bého návrhu studie nechali zapraco-
vat požadavky lékařů a nájemců, kteří 
s  úřadem městské části chtějí spolu-
pracovat. Koupě budovy Ideal Lux 
patří mezi jednu z vyřešených kauz. 
Dostali jsme od magistrátu investiční 
dotaci 25 milionů korun na novou poli-
kliniku. Vyřešili jsme tím dlouhá léta se 
táhnoucí soudní spor o spoluvlastnictví 
pozemků a budovy a nemuseli utrácet 
peníze z rezervy městské části. S větši-
nou zastupitelů jsme se shodli na tom, 
že výhodnější, než prodávat pozemky 
pod budovou, je budovu od vlastníka 
koupit, což jsme udělali. Na  jednání 
zastupitelstva ohledně využití budo-
vy Ideal Lux zazněly názory z řad ob-
čanů, abychom budovu využili pro 
zdravotní středisko. Po nabytí budovy 
do vlastnictví jsme pozvali nájemce 
prostor a  lékaře k jednání. Představili 
jsme jim naše plány, nabídli jim mož-

nost vybrat si a určit, o jak velký pro-
stor by měli v  nové poliklinice zájem. 
Na  jednání padla informace o tom, 
kolik bude činit nájemné (1500 Kč/m2/
rok). Nájemci byli informováni i o tom, 
že stěhování do nových prostor ne-
bude hned, i o tom, že rekonstrukce 
stávajícího střediska za provozu není 
možná. Než jsme stihli připravit další 
kroky, abychom celou věc komuniko-
vali s veřejností, rozpoutal zastupitel 
Duchek, dnes zmocněnec přípravného 
výboru referenda, svou kampaň. Infor-
muje veřejnost o „pravých“ důvodech 
rekonstrukce zdravotnického střediska 
a nákupu budovy pro novou polikliniku 
na Blatově všemi možnými dostupný-
mi kanály. Blíží se komunální volby, a ty 
jsou pro organizátory referenda velkou 
motivací. Z osobních zkušeností s pány 
Duchkem a Lamešem mohu potvrdit, 
že se nezastaví před ničím. Roky špiní 
a  napadají jakoukoliv koalici. Kritika 
ustává a vše je odpuštěno až těm za-
stupitelům, co usedají se zastupitelem 
Duchkem v řadách opozice. Kritika 
z řad veřejnosti i jednotliví občané jsou 
okamžitě veřejně dehonestováni. Pe-
dagogové, ředitelé, vyznamenaní ob-
čané, rodiče dětí. Dovolil sis nás kritizo-
vat? Nesouhlasíš s tím, co píšeme? Tak 
tady to máš! My ti to v OKO spočítáme! 
Lidé si povídají o tom, že diskuze s pa-
nem Duchkem nemá smysl, že nejlepší 
je ho ignorovat. Avšak důsledkem ml-
čení v Újezdě vítězí negativní mediální 
obraz, předkládaný zastupitelem Du-
chkem a jeho kumpány.
Postupně realizujeme to, co jsme 
měli v plánu. Navýšili jsme kapacitu 
školek, opravili jejich budovy a zahra-
dy, postupně modernizujeme byto-
vé domy, pronajali jsme Polyfunkční 
dům Level, takže na jeho provoz už 
nemusíme doplácet, postavili jsme 
přístavbu školy, zmodernizovali škol-
ní jídelnu, máme nový park před 
školou, skautům a Městské policii 
jsme postavili novou budovu, dokon-
čujeme stavbu kanalizace, postupně 
opravujeme povrchy vozovek a chod-
níků. 

Pracujeme ve prospěch Újezda a jeho 
občanů, děláme, co je v našich silách. 
Kritika těchto pánů a podněcování 
protestních akcí nás dál neposunou. 
Je to jen jejich osobní bitva o politic-
kou moc. 
To víme asi všichni. Ti z Vás, kdo se-
brali odvahu a postavili se názorům 
pánů Duchka a Lameše, se zlou se 
potázali. Jak jsem již zmínila, tento 
spolek chlapáků se nezastaví před 
ničím. Veřejná dehonestace, která 
čeká odplatou všechny odvážné, to 
je důvod, proč si každý rozmyslí, aby 
s pány Duchkem a Lamešem šel do 
křížku. A já to chápu. Takže ve výsled-
ku to u nás pak vypadá, že všechno 
je jen špatně. Protože jak známo 
spokojený člověk nemá potřebu psát 
o tom, že je spokojený. Ti, co se jed-
nou postavili, už to z výše uvedených 
důvodů neudělají, a tak naši kritici 
slaví úspěch.
Přiznávám, i mně jejich neustálé úto-
ky berou spoustu energie. Osm let 
čelíme střídavě jejich osobním úto-
kům. To, co si zastupitel Duchek do-
volí vydat v OKO újezdských Patriotů, 
není zdravá kritika, to není demokra-
tická diskuze, to je nastupující mor 
naší společnosti. Je to zlo a závist, 
která věci nikam neposouvá, naopak. 
Když byl zastupitel Duchek v radě 
naší městské části, jeho skutky byly 
žalostné. Buď se alibisticky zdržoval 
hlasování, anebo „kazil“ vše pozitivní 
a v tomto duchu pokračuje i nadále 
na jednáních zastupitelstva.
V Újezdě se za poslední roky podaři-
lo zrealizovat neuvěřitelné množství 
akcí. Co je tedy špatně? Nepochybuji 
o tom, že (si) zastupitel Duchek něco 
během uplynulého měsíce vymyslel 
a bude o tom Újezd hrdě informovat 
ve svém sloupku.
Své úvodníky pravidelně končívám 
optimisticky, protože je v mé povaze 
přát lidem to dobré. Přeji tedy i Vám, 
milí Újezďáci, krásné jaro a příjemně 
prožité Velikonoce.  

Vaše starostka
Karla Jakob Čechová
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těna a  zachována klidná a  věcná debata 
za účasti Policie ČR, dopravců, investora, 
zhotovitele, magistrátu a samozřejmě 
v  neposlední řadě všech dotčených sta-
rostů. Na hlavní musí být zajištěna dopra-

va MHD, zásobování, příjezd pro svozové společnosti, 
integrovaný záchranný systém, atd. Domníváme se, že 
není možné navrhnout jednu objízdnou trasu: Šestajo-
vice - Slavětínská - Staroklánovická a veškerou dopravu 
vést do naší hlavní křižovatky. O dalších jednáních vás 
budeme informovat. 
V uvedené etapě č. 2, tedy od 5. 3. do 30. 6. 2018, bude 
zákaz vjezdu ve směru z centra v Běchovicích umís-
těn na úrovni křižovatky Českobrodská-Do Říčan 
(odbočka do Dubče). Objízdná trasa vede po Praž-
ském okruhu na Černý Most a dále po D11 až k exitu 
Jirny. Odtud přes Šestajovice a Klánovice do Újezda. 

(red)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Na základě schváleného 
záměru provedení zjedno-
směrnění místních komuni-
kací a  navigačního systému, 
vycházejícího z dopravního 
generelu schváleného zastu-
pitelstvem MČ Praha 21 dne 
16. 12. 2013, vybraný dodava-
tel do konce dubna po stupně 
osadí dopravní značení. V ně-
kterých lokalitách tak dojde 
k  úpravám současného zna-
čení a zavedení jednosměr-
ného provozu na místních ko-
munikacích. 
Konkrétní změny dopravního 
značení jsou zřejmé ze situač-

ních výkresů, které naleznete 
na webových stránkách MČ 
Praha 21 v aktualitách. Žádá-
me vás, abyste v následujících 
měsících věnovali zvýšenou 
pozornost změnám v doprav-
ním značení.
Úpravou směrů jízdy dojde 
k naplnění cílů schváleného 
dopravního generelu, tzn. ze-
jména zklidnění dopravy. Vě-
říme, že společným vstřícným 
přístupem překonáme pří-
padná počáteční úskalí spoje-
ná se změnami provozu. 

Radek Ladman,
odbor majetku a investic

V sousedních Běchovicích bude probíhat rozsáhlá re-
konstrukce ulice Českobrodská, která podstatným způ-
sobem ovlivní i Újezd. Již koncem minulého roku pro-
běhla v Běchovicích první etapa, která nijak nezasáhla 
do dopravního režimu na této komunikaci. Společnost 
TSK naplánovala dalších devět etap rekonstrukce, během nichž 
bude průjezd Běchovicemi umožněn jen vozidlům stavby, MHD 
a rezidentům s povolenkami vydanými Úřadem MČ Praha-Bě-
chovice. Rozsáhlá akce by měla skončit až v srpnu 2019.
Prozatím je jasno o druhé etapě, která začne 5. března 2018, 
tedy ve stejném termínu jako další etapa stavby kanalizace 
v Újezdě. Dne 8. února 2018 proběhlo jednání na magistrátu, 
kdy zástupci MČ Praha 21 zcela jasně a rozhodně uvedli, že sou-
hlasí jen s etapou označenou č. 2 v termínu od 5. března 2018 
do 30. června 2018, kdy má dojít k opravě mostu přes Říčanský 
potok a mostu přes Rokytku při částečném omezení dopravy 
na Českobrodské. O úplných uzávěrách musí proběhnout další 
jednání a Úřad MČ Praha 21 předpokládá, že bude také zajiš-

Uzavírka Běchovic

Nové jednosměrky

Vážení občané, srdečně Vás zveme na
19. zasedání Zastupitelstva 

MČ Praha 21,
které se uskuteční 

19. 3. 2018 od 16:00 hod 
v Divadelním sále MZŠ.

Čas: 16 hod - 22 hod. 
V případě, že jednání ZMČ překročí 22. hodinu, 
bude jednání přerušeno a bude pokračovat ná-

sledující den od 15 hod.
Program bude uveřejněn na úřední desce

a na webových stránkách MČ Praha 21. 
Všichni jste srdečně zváni.

Zjednodušený nákres. 
Detailní mapy naleznete 
na www.praha21.cz
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V období od března do září 2018 se 
bude pokračovat v již zahájených pra-
cích na rekonstrukci komunikace ulice 
Oplanská v úseku mezi ulicemi Staroko-
línská a Druhanická. 
Při rekonstrukci dojde k úplné a defi-
nitivní úpravě celého uličního prosto-
ru včetně chodníků, vjezdů, přístupů 
a  zelených ploch. Součástí je i vyřešení 
odvodnění uličních prostorů, ochrana 
a přeložky stávajících inženýrských 

sítí a doplnění veřejného osvětlení.
Rozsah prací si vyžádá úplnou uzavír-
ku ulice Oplanská v uvedeném úseku 
a úpravu dopravního režimu po dobu 
provádění rekonstrukce. Omlouváme 
se za způsobená omezení v  průběhu 
stavby, jsme však přesvědčeni, že vidina 
nové ulice tato omezení převáží. Děku-
jeme za pochopení

Radek Ladman,
odbor majetku a investic

Rekonstrukce ulice Oplanská
 

Kalendárium na březen
  3. 3. 8. Újezdský karneval,
 více na str. 27.

  3. 3. Vycházka na Karlovo nám., 
 pořádá KAS, 
 více na str. 26

  3. 3. Ještěrka na slunci, 
 divadlo,   

pořádá SPCCH,
 více na str. 26

  7. 3. Někdo to rád horké, 
 muzikál,
 divadelní sál Masarykovy ZŠ,
 od 18 hod.

10. 3. O Kvaskovi, 
 pohádka,  
 Polyfunkční dům, 
 od 10, 30 hod.

13. 3.  Doktor v nesnázích, 
 Divadlo Horní Počernice, 
 více na str. 26

14. 3. Jarní výstava, 
 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

17. 3. Velikonoční dílna,
 Polyfunkční dům, 
 od 10 hod.

22. 3. Velikonoční jarmark,
 Masarykova ZŠ 
 ve Staroklánovické ul.,
 od 17 hod.

22. 3. Vycházka do skleníku ČZU, 
 pořádá SPCCH,
 více na str. 26.

22. 3. Počátky osídlení východních Čech, 
přednáška, 

 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

23. 3. Velikonoční dílna,
 Polyfunkční dům, 
 od 14 hod.

24. 3. Jarní cyklovýlet,
 více na str. 26.

24. 3. Skautský ples,
 více na str. 26

29. 3. Večer irských povídek,
 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

Na základě jednání, které proběhlo na 
odboru dopravních agend Magistrátu 
hl.m. Prahy, rovněž na základě informa-
cí od společnosti Zavos, která je zhoto-
vitelem stavby splaškové kanalizace na 
Starokolínské, máme k dispozici další 
informace k průběhu akce.
Další etapa stavby splaškové kanaliza-
ce začne 5. března 2018 a bude do-
končena 8. dubna 2018; druhá etapa 
začne od 8. dubna 2018 a dokončena 
bude do 13. května 2018. Jedná se cca 
o stopadesátimetrový úsek v blízkosti 
hlavní křižovatky. Poté ještě proběh-
nou stavební úpravy na přípojkách, 

ale již bez omezení dopravy na hlavní.
Značka zákazu vjezdu bude ve směru 
do centra umístěna za křižovatkou 
Starokolínská-Staroújezdská. Doprava 
do centra bude od 5. března od hlavní 
křižovatky zajištěna jen pro MHD BUS 
a zásobování. Nevyznačená objízdná 
trasa vede přes Koloděje a Dubeč.
Pro všechny rezidenty bydlící před hlavní 
křižovatkou platí vydané povolenky v ro-
ce 2017. O dalším vydávání povolenek 
pro občany Újezda nad Lesy budeme in-
formovat na webu www.praha21.cz. 

Vladimíra Kozáková,
odbor životního prostředí a dopravy

Jak bude pokračovat stavba 
kanalizace na hlavní

Rada MČ Praha 21 v reakci na příspěvek 
„Rohožnické intermezzo“ autora J. Lame-
še (ÚZ č. 2/2018, str. 15) konstatuje:
1) Výši odměn neschválili 2 radní, ale 13 

zastupitelů, přestože koalice disponu-
je pouze 9 hlasy. Pan Lameš by si měl 
ujasnit pojmy zastupitel,  starosta,  
radní atd. V případě, že bude zvolen, 
si bude jako zastupitel nebo radní mo-
ci odměnu snížit. 

2) Návrh na zvýšení odměn nevyšel z na-
šeho  ÚMČ, ale jedná se o návrh vlády 
ČR.

3) O platu starostky se vůbec nehlasova-
lo, ten je dán již automaticky nařízením 
vlády ČR.

4) Devastující pro Újezd nad Lesy je kon-
tinuální štvavá kampaň pana Lameše 
a spol. proti jakékoliv činnosti, kterou 
nedělá on sám, Patrioti nebo spolek 
OKO. Sdělení, že se RMČ brání kritice, 
je lživé.  RMČ se brání a nesouhlasí se 
způsobem politického boje, který je 
pro lidské vztahy v  Újezdě nad Lesy 
devastující.

5) Koupě budovy Ideal Luxu pomohla 
vyřešit několik budoucích problémů. 
Jedním z nich byl problém společného 
vlastnictví se soukromým subjektem. 
Na budovu je připravována studie mož-
ného využití jako zdravotnického stře-
diska, denního stacionáře a  střediska 
osobní hygieny.

6) RMČ neplánuje na rekonstrukci budo-
vy Ideal Luxu 85 miliónů. Pan Lameš 
i Duchek míchají ve svých vystoupeních 
a příspěvcích rozpočet MČ a Zásobník 
projektů. Dostupné informace zkreslují 
a jsou vedeni jedinou snahou  očernit 
každou koalici, které nejsou od roku 
2010 součástí.

 Možné rušení a stěhování ZS měla RMČ 
od začátku v plánu projednat s občany, 
jakmile bude hotová studie proveditel-
nosti. 

7) Další pomluvy a zkreslené informace 
v závěru příspěvku RMČ nebude ko-
mentovat.
K. J. Čechová, J. Jenšovská, J. Slezák, 

T. Fábera, J. Jeníček

Reakce rady MČ Praha 21 na dezinformace 
v příspěvku p. Lameše



Odbor školství, kultury a MA21 Městské části Praha 21 srdečně zve rodiče 
s dětmi na dny otevřených dveří v mateřských školách v Újezdě nad Lesy

Dny otevřených dveří v mateřských školách
se uskuteční v následujících termínech:

29. 3. 2018

18. 4. 2018

11. 4. 2018

4. 4. 2018

18. 4. 2018

1. Mateřská škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Četnická 2222 
dopoledne v 9:00 hod., 10:00 hod., 11:00 hod.

Mateřská škola Rohožník, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Žárovická 1653
dopoledne od 9:00 hod. – 11:00 hod.

Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Lišická 1502
dopoledne v 10:00 hod. a v 11:00 hod.

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690
dopoledne od 9:00 hod.– 10:00 hod., od 10:15 hod. do 11:15 hod. 

odpoledne od 15:30 do 16:30 hod. 

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Odbor školství, kultury a MA21

Senioři vystavovali v Újezdském muzeu

6

Výstava byla uspořádána z exponátů, 
kterými se místní senioři prezentova-
li v 6. ročníku soutěže na téma „Jsem 
senior a žiji v Újezdě nad Lesy“. Slav-
nostní otev ření výstavy proběhlo ve 
středu 24. ledna 2018 od 17 hodin. 
Vernisáž zahájila starostka MČ Praha 
21, paní Karla Jakob Čechová. Přiví-
tala všechny přítomné a poděkovala 
soutěžícím seniorům za jejich aktivní 
přístup k životu a tvůrčí kreativitu. 

Ocenila jejich odvahu a chuť podělit 
se s ostatními o výsledky své práce. 
Následovalo vyhlášení vítězů soutě-
že, kterým provázela zastupitelka MČ 
Praha 21, paní Vladimíra Juřenová. 
Letos senioři soutěžili ve dvou kate-
goriích, a to fotografie a volná tvorba.

V kategorii fotografie:
1. místo za fotografie Podvodní svět 

získal pan Ludvík Král

2. místo za krajinářské fotografie zís-
kal pan Luděk Bartoš

3. místo za fotografie přírody získal 
pan Josef Vodička.

V kategorii volná tvorba:
1. místo získal pan Ivan Birke za obra-

zy ve stylu romantismu 
2. místo získal pan Vladimír Štěpánek 

za tepané obrázky na motivy Jose-
fa Lady

3. místo získal pan Miroslav Havrá-
nek za model letadla

Všechny exponáty si zasloužily obdiv 
a ocenění. Vážíme si činorodosti, ak-
tivity a odvahy všech seniorů, kteří se 
soutěže zúčastnili. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
paní Vladimíře Juřenové za instalaci 
vystavovaných prací a členům komi-
se sociální politiky a zdravotnictví za 
pomoc při organizaci vernisáže a vy-
tvoření příjemné atmosféry.

Radka Lipanovičová, 
odbor sociálních věcí

Pověřenec / pověřenkyně pro GDPR
Úřad MČ Praha 21 přijme referenta 
- pověřence pro ochranu osobních 
údajů (GDPR). Bližší informace na 
webu www.praha21.cz nebo na 
telefonu 281 012 914 p. Saitz. 

Učitel/ka hry na kytaru
Úřad MČ Praha 21 přijme učitele hry 
na kytaru. Zájemci se mohou hlásit 
osobně u  pana Vladimíra Saitze na 
ÚMČ Praha  21, nebo i na telefonu 
775 705 776.



neděle	 		4.	3.		 9.00		 farní	mše	sv.
(3. postní)
pátek	 		9.	3.	 17.15	 křížová	cesta
	 	 18.00		 mše	sv.	
sobota		 10.	3.	 17.30	 biblická	hodina	(stodola)
	 	 19.00		 večerní	modlitba	–	kompletář	(kostel)
neděle		 11.	3.	 9.00		 farní	mše	sv.
(4. postní) 	 	
pátek		 16.	3.	 17.15	 křížová	cesta
	 	 18.00		 mše	sv.	
sobota		 17.	3.	 17.30	 biblická	hodina	(stodola)
	 	 19.00		 večerní	modlitba	–	kompletář	(kostel)
neděle		 18.	3.	 9.00		 farní	mše	sv.
(5. postní) 	 	 10.30	 mše	sv.	s	účastí	rodin	
pátek		 23.	3.	 17.15	 křížová	cesta
	 	 18.00		 mše	sv.	
sobota		 24.	3.	 	 farní	rekolekce	–	vede	P.	Petr	Beneš
	 	 15.00	 svátost	smíření	v	kostele
	 	 17.00	 přednáška	ve	stodole
	 	 19.00		 večerní	modlitba	–	kompletář	(kostel)
neděle		 25.	3.	 9.00		 farní	mše	sv.	s	žehnáním	ratolestí
(Květná neděle) 	
středa		 28.	3.	 18.00		 mše	sv.
čtvrtek		 29.	3.	 18.00		 mše	sv.	na	památku	Večeře	Páně
(Zelený čtvrtek)
pátek		 30.	3.				9–11	h	 příležitost	ke	svátosti	smíření	v	kostele
(Velký pátek)	 18.00		 velkopáteční	obřady,	pašije
	 	 20.00	 křížová	cesta	pod	širým	nebem
sobota		 31.	3.			9–17	h		 kostel	otevřený	k	návštěvě	Božího	hrobu
(Bílá sobota)	 20.30	 Velikonoční	vigilie
neděle		 		1.	4.	 9.00		 mše	sv.	s	žehnáním	pokrmů
(Boží Hod) 		 	 farní	snídaně	ve	stodole
pondělí			2.	4.	 9.00		 mše	sv.
(Velikonoční pondělí)
Ve	 všední	 dny	 doby	 postní,	 které	 nejsou	 v	 rozpisu	 uvedeny,	 jsou	
bohoslužby	jako	obvykle:	každou	středu	v	18	h	a	ve	čtvrtek	od	9	h.
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Velikonoční svátky jsou dobou, kdy je čas zahodit 
obvyklý stres běžných dnů a vyrazit za kulturou. 
ÚZ pro vás proto připravil rozšířený servis akcí, kte-
ré se konají nejen v Újezdě.

JARMARKY
22. 3.  Masarykova ZŠ, Staroklánovická ul.
Velikonoce jsou spjaté s tradičním školním charitativním 
jarmarkem. Všichni jste srdečně zváni ve čtvrtek 22. břez-
na od 17 hod. do budovy I. stupně Masarykovy ZŠ. K za-
koupení budou velikonoční kraslice, pomlázky, perníčky, 
prostě vše, co k Velikonocům patří. Připravena budou 
i různá divadelní představení či dílničky.

24. 3.  Toulcův dvůr, Praha 10-Hostivař
Staročeský velikonoční jarmark
Budete mít možnost si v připravených dílničkách vyrobit 
píšťalku, pomlázku, řehtačku nebo jiný předmět vzta-
hující se k jaru, potěšit se s lidmi, kteří předvádí stará 
řemesla, nakoupit drobné dárečky, zhlédnout pohádku, 
zazpívat jarní písničky, ochutnat velikonoční pokrmy … 
a na konec společně vynést Moranu a zpátky přinést jaro. 
Více na www.toulcuvdvur.cz.
od 10 do 17.30 hod.

VÝSTAVY
16. 3. – 15. 4.  Polabské národopisné muzeum 
v Přerově nad Labem
Jaro na vsi
Ve všech sedmi zpřístupněných chalupách jsou připomí-
nány starobylé zvyky a obyčeje, které po celé jaro prová-
zely život venkovského lidu ve středním Polabí.
Více na www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: denně kromě Po od 9 do 17 hod. (poslední 
vstup v 16 hodin).
24. 3. – 8. 4  Velikonoce v Muzeu lidových staveb 
v Kouřimi
Kromě několika loni dostavěných objektů v exteriérech 
nabízí skanzen také tematické programy vztahující se 
k období Velikonoc.
Více na www.skanzenkourim.cz
Otevřeno: Pá-Ne 10.00–16.00 hodin 

Kam o Velikonocích

 Městská část Praha 21, Dům dětí a mládeže DŮM UM 
a Neposeda z.ú., srdečně zvou na akci:

Velikonoční dílna
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace a zasít 
osení do vlastnoručně zdobeného květináče 

Kdy:  pátek 23. března 2018 
          od 14 do 18 hodin 

Kde:  polyfunkční dům LEVEL, 
    Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy 

CO SE CHYSTÁ

Kostel	Povýšení	sv.	Kříže	v	Kolodějích



V sobotu 3. února prošel našimi končinami masopustní 
průvod, letos na téma „Voko bere aneb hazard všeho 
druhu“. Z Újezda nad Lesy, Dobročovic a Sluštic přitáh-
ly veselé průvody maškar i „civilů“ pod hráz rybníka 
v  Květnici, kde byl letošní ročník masopustu zahájen. 
Masopustní právo všem přítomným předali zástup-
ci Květnice, Sibřiny, Sluštic a Újezda nad Lesy – úkolu 
se se ctí zhostil újezdský místostarosta Tomáš Fábera. 

8

TÉMA

Voko bere!
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Společný průvod vedený královským ma-
sopustním párem po poledni doputoval do 
Sibřiny, kde se účastníci již zcela oddali har-
zardním hrám a nezřízenému hodování.
Jako každoročně náš masopust připravil 
a organizačně zajistil spolek SOSák ve spo-
lupráci s výše jmenovanými obcemi, spol-
ky a dobrovolníky. Všem děkujeme!

Zita Kazdová

Rejem masopustních masek ožilo i Újezd-
ské muzeum. V sobotu 24. února tu zača-
la výstava výtvarných prací, které na téma 
masopustu připravili žáci 1. – 5. tříd Ma-
sarykovy ZŠ. Nápadité výtvory je možné 

obdivovat až do 7. dubna. Připomeňme, 
že Újezdské muzeum, které najdete v Po-
lyfunkčním domě, je otevřeno každou so-
botu od 13 do 17 hod.

(red)

Masopustní rej v muzeu
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KULTURA

Herečku Jarmilu Vlčkovou většina lidí 
nejspíš zná jako parťačku Báry Hr-
zánové z představení Hrdý Budžes. 
Kromě toho je ovšem také princi-
pálkou autorského Divadla Láryfáry, 
které patří mezi zavedené dětské 
scény. Když zrovna nejezdí po šta-
cích, bydlí se svou rodinou v Újezdě. 
„Když jsme sem poprvé přijeli, viděli 
jsme malé děti, jak si kreslí křídami 
po chodnících, jezdí na kolech, holky 
mají venku kočárky s  panenkami. 
To rozhodlo,“ říká Jarmila Vlčková.

Jak jste se dostala k založení diva-
dla pro děti?
Po herecké škole jsem nastoupila do 
čtyřletého angažmá v Příbramském 
divadle a pak do ročního angažmá 
v Západočeském divadle v Chebu. 
Dostala jsem spoustu krásných he-
reckých příležitostí a hrála nádherné 
velké role, ale přesto jsem najednou 
dostala chuť se osamostatnit. V an-
gažmá si nemůžete vybrat, v čem 
chcete a v čem nechcete hrát... a já 
toužila po vlastním rozhodování. 
Shodou okolností moje kamarádka 
Pavlína Jurková byla také na „volné 
noze“, a protože jsme už předtím 
spolu pracovaly na dvou pohádkách 
a dobře jsme věděly, že nám to spolu 
funguje a že se vzájemně doplňuje-

me, tak jsme založily naše autorské 
Divadlo Láryfáry. 
Začínaly jsme úplně od nuly, musely 
jsme si na všechno přijít samy a v tom 
si myslím, že je naše síla. Vše máme 
poctivě odpracováno. Všechny naše 
pohádky se snažíme dělat velmi peč-
livě. Ať už se jedná o text, scénu, kos-
týmy, rekvizity. Vždy dlouho hledá-
me téma pohádky a pak studujeme 
spoustu materiálů a přemýšlíme nad 
tím, co by se dětem líbilo a také nad 
tím, aby se pohádka líbila i dospělým, 
kteří děti do divadla doprovázejí.
Kolik představení máte na reperto-
áru a kde vás diváci mohou vidět?
Říkáme tomu sedmero pohádek Di-
vadla Láryfáry. Máme pohádku z cir-
kusového prostředí, pohádku nádra-
žáckou, indiánskou, námořnickou, 
z české vesnice, bajky i české pověsti.  
Všechny naše pohádky i fotografie 
z nich najdete na našich stránkách: 
www.divadlolaryfary.cz
Jsme zájezdové divadlo, takže za svý-
mi diváky vyrážíme do celých Čech. 
V  okolí Újezda jsou to tyto štace: 
klánovická Beseda, Divadlo na Fi-
alce v  Říčanech, Divadlo v Horních 
Počernicích, Uhříněvské divadlo. 
Ale najdete nás i na venkovních ak-
cích, jako jsou festivaly a dětské dny. 

V Praze je naším stálým místem Di-
vadlo Viola.
Léta hrajete s Bárou Hrzánovou 
v Budžesovi - chystáte nějakou dal-
ší spolupráci? 
Nechystáme, nám stačí „náš“ Hrdý 
Budžes. Hrajeme jej patnáct let 
a máme za sebou 774 repríz. Což po-
važuji za zázrak a dar, který jsme všich-
ni, kdo se na Budžesovi podílí, dostali. 
Každý měsíc hrajeme tak pětkrát až 
šestkrát po celé republice. Jsme jedna 
velká parta a já se na každé předsta-
vení moc těším.
Jak jste se dostala do Újezda?
Hledali jsme klidnou pražskou lokalitu. 
Když jsme přijeli do Újezda, viděli jsme 
malé děti, jak si kreslí křídami po chod-
nících, jezdí na kolech, holky mají venku 
kočárky s panenkami. A to rozhodlo.
Co vám v Újezdě nejvíc chybí?
Kdyby se zlepšila doprava na hlavním 
tahu, bylo by lépe. Ale jinak nic, proto 
tady jsme.

B. Hruška

Začínaly jsme od nuly

PRO DOSPĚLÉ
 Jean-Luc Bannalec - Bretaňský příliv
 Eva Bendová - Pražská kavárna
 Mary H. Clarková – Celá v bílém
 A.J. Finnová – Žena v okně
 Zdeněk Grmolec – Císařský kurýr Marie Terezie
 Jan Guillou – Velké století. Pravé americké džíny
 Robert Harris - Konkláve
 Pavel Kosatík – 100 x TGM
 Zuzana Koubková – Zabitý před klášterem
 Tomáš Šebek – Mise Haiti
 Michael Třeštík – Zdi tvé
 Carlos R. Zafón – Stín větru. Pohřebiště 

zapomenutých knih
 Petr Horký – Století Miroslava Zikmunda
PRO DĚTI
 Renáta Fučíková – Moliere a Pierre Corneille
 Sarah Hawkins – Vyplašený jezevec
 Daniela Krolupperová – Kouzelná aktovka
 Dita Křišťanová – Hledá se Hugo, Chyťte pošťáka
 David Laňka – Dobrodružství Billa Madlafouska
  Estelle Maskame – Víš, že tě potřebuju?
  Klára Smolíková – Spolkla mě knihovna

Nové knihy
Pozvánka na 
Noc s Andersenem 
Milé děti a přátelé dětských 
knížek, v pátek dne 23. 3. 2018 
pořádá místní knihovna ve 
spolupráci s Masarykovou ZŠ 
akci k podpoře dětského čte-
ní na téma Povídání o pejsko-
vi a kočičce. Letos si připomí-
náme již 90.  výročí, kdy pan 
Josef Čapek tuto krásnou kni-
hu napsal a nakreslil. Knihov-
na bude pro dětské čtenáře 
otevřena v době od 18 do 
22 hodin. Děti se mohou tě-
šit od 19 do 21 hodin na čtení 
z  knížky Povídání o  pejskovi 
a kočičce, malování a vyplňo-
vání pracovních listů. Pojďte 
s námi zažít večer plný po-
hádkových příběhů!

Jitka Kašparová 
a Pavla Jakubcová, 

knihovnice
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Letošní zima si s námi hraje. 
V  lednu nám pomalu začaly 

kvést zahrádky a sněženky byly tím 
nejběžnějším poslem jara. Zima, 
jak už to vypadá, nám krutou tvář 
nejspíš neukáže. Nicméně slunce si 
také užíváme jen výjimečně a málo 
komu se chce s chutí na dlouhé pro-
cházky. A tak si začínáme vymýšlet 
důvody, proč ven vyrazit. A taková 
dobrá výstava, zakončená skvělou 
kávou a dortíkem rozhodně dobrý 
důvod je.

Ve čtvrtek 8. 3. jste zváni na dru-
hé promítání, tentokrát filmu 

Monet. S pomocí soukromých dopi-
sů odhaluje oceňovaný režisér Phil 
Grabsky zcela nový pohled na muže, 
který se nejen se svými obrazy za-
sloužil o zrod impresionismu, ale byl 
možná nejvlivnějším a nejúspěšněj-
ším malířem 19. a počátku 20. stole-
tí. Je to strhující příběh o muži, který 
pod rouškou svých sluncem rozjas-
něných pláten trpěl pocity deprese 
a osamělosti a dokonce inklinoval 
k  sebevraždě. Jak se ale jeho umě-
ní vyvíjelo a jeho láska zahradničení 
vedla ke slávě jeho zahrady v Giver-
ny, objevuje se v jeho dopisech hu-
mor, porozumění a láska k životu. 
Začínáme v 18 hod.

Ve středu 14. 3. společně v 18:00 
hodin zahájíme „Jarní výstavu“. 

Tak jako na „Vánoční výstavě” zde 
bude zastoupeno několik výtvarní-
ků, a to jak malířů a grafiků, tak i so-
chařů. Galerie bude plná krásného 
umění a vyzdobená pro oslavy jara. 
Přichystejme se na ty nejdůležitěj-
ší křesťanské svátky opravdu zod-
povědně. Opět pro Vás připravíme 
krásné jarní dekorace, které Vám 
vyzdobí dům a naplní ho slavnostní 

atmosférou. Rozsvítí i tmavé kouty 
a naplní je sluncem a teplem. Najde-
te zde dostatek inspirace na dárky 
pro své milé i pro sebe. Udělat ra-
dost sám sobě někdy působí lépe 
než sebelepší lékař. Zastavte se včas, 
protože 31. 3. až 2. 4. bude kavárna 
s galerií zavřená. Všem našim úžas-
ným a věrným hostům, které pova-
žujeme za přátele, přejeme krásné 
velikonoční svátky.

Ve čtvrtek 22. 3. v 18 hod. se 
sejdeme na druhé přednášce 

Mgr. Františka Kašpárka. Tentokrát 
nás jeho povídání zavede na počátky 
osídlení východních Čech. Z počátku 
raného středověku máme velmi má-
lo informací, avšak z mladších úseků 
tohoto období díky intenzivnějšímu 
osídlení přibývá i více dokladů ze ži-
vota starých Slovanů. Čerpáme ne-
jen z předmětů, které jsou součástí 
staré sbírky, ale v posledních letech 
mozaiku poznání doplňují i záchran-
né archeologické výzkumy. Jak je již 
zvykem, místo si můžete rezervovat 
přímo v kavárně, nebo na tel. čísle: 
608 943 568.

Březen v Zeleném domě
Faoi éin agus faoi dhaoine aneb 

Večer irských povídek… Za okny 
již panuje tma, chladný vítr ohýbá vět-
ve stromů, vzduch je prosycený deš-
těm. S hrnkem teplého čaje a kapkou 
dobrého rumu v rukou, hlouček po-
stav napjatě poslouchá sytý hlas mu-
že vyprávějícího o  osudech pradáv-
ných hrdinů. Silácké skutky i běžná 
lidská vyznání ožívají ve stínech, tan-
čících po zdi v rytmu harfových strun. 
Kolikrát se ten příběh odehrál? A kolik 
ještě zbývá prožít? Běhá Vám mráz po 
zádech? Mně ano. Napovím jen, že 
kromě příběhu ze slavného Fianské-
ho cyklu zazní i výběr z moderní irské 
prózy, nově přeložené a vydané v kni-
ze Muž, který vybouchl.
Těšit se můžete 29. 3. od 18 hodin. 
Vstupné je 100,- a rezervace vám za-
jistí místo.

Ve středu 4. 4. se s Vámi opět 
sejdeme při vernisáži Zuzany 

Popelkové-Oberthorové a jejího ta-
tínka Karla Oberthora. Paní Zuzana 
má nejraději olejomalbu a barevnou 
litografii. Prostřednictvím nich rea-
lizuje své osobité a jemně poetické 
vidění přírody, architektury, styli-
zované portréty klaunů, kolombín 
a harlekýnů, plné poetiky a lidskos-
ti. Akademický malíř a grafik Karel 
Oberthor vystudoval AVU v Praze, 
byl členem SČUG Hollar a v roce 
1957 vynalezl tisk barevné litografie 
z jednoho kamene. Vystavoval pravi-
delně doma i v zahraničí. Jeho mal-
ba, kresba, grafika i monotypy jsou 
plné pohádkové nostalgie, krásné 
krajiny a koní. Ty ho provázejí celou 
jeho tvorbou. Vernisáž budeme za-
hajovat jako tradičně v 18 hod.

Martina Schiffmannová,
galeristka

Výtvarná soutěž
Café Galerie Zelený Dům i letos vyhlašuje výtvarnou 
soutěž pro žáky 5. – 9. tříd. 
Letošní téma se týká naší země. Míst, kam rádi jezdíme 
na prázdniny, kam chodíme na procházky. A především 
míst naší krásné země, která stojí za to namalovat, vy-
stavit a chlubit se tím, že tohle je „MÁ VLAST”. Vůbec 
vám toto téma nemusí znít staromódně  nebo “hloupě”. 
Naše země je opravdu překrásná. Mnoho českých 
i světových malířů navštěvovalo nejrůznější kouty čes-

ké země a vznikala tu jedna z nejkrásnějších výtvar-
ných děl, která jsou v nejslavnějších galeriích po celém 
světě. Všechny důležité informace dostanete ve vaší 
škole, v  Café galerii Zelený Dům nebo na facebooko-
vých stránkách, které se jmenují úplně stejně. Již teď 
se těším na slavnostní vyhlášení na červnové vernisáži.

Martina Schiffmanová,
galeristka

Karel Oberthor, Trubač lásky
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Újezdská akademie představí 
svět hudebních nástrojů
Vážení akademici – přátelé věrní i vy budoucí – nový cy-
klus přednášek bude o „vážné“ hudbě, povede ho (už 
počtvrté) prof. Zdeněk Bednář - a jako vždy ho zajisté 
povede košatě, s velikou invencí a mile „nevážně“. Za-
čneme 16. 4. 2018.  Před rokem jsme se dohodli, že si 
při dalším shledání budeme povídat o  hudebních ná-
strojích - o těch pracovitých a opomíjených prostřed-
nících, které hudbu nejen vytváří a leckdy i představují, 
ale bez nichž by vlastně ani nebyla. Samotný hudební 
útvar „koncert“, píše pan lektor, se zrodil v baroku a trvá 
dodnes, jedná se tedy o typický evropský vynález dnes 
rozšířený do světa. Nový cyklus nás bude provázet na 
jeho cestě čtyřmi stoletími a nebudou chybět ani kuri-
ozity, které nemůžeme cestou pominout: např. koncert 
mandolín, nebo koncert s orchestrem a psacím strojem 
– ale i další „vážná“ překvapení. Dozvíme se řadu pouta-
vých a zajímavých faktů o historii hudebních nástrojů, 
o jejich uplatnění v koncertní literatuře a geniálních in-
terpretech.
Přihlášky najdete v podatelně Úřadu MČ a vyplněné 
je tam, prosím, odevzdejte do konce měsíce března. 
S ohledem na očekávaný ohlas vyplývající z vašich čas-
tých dotazů a žádostí o pokračování cyklu, se budeme 
v hojném počtu opět scházet v sále Domu dětí a mláde-
že. Za KVA se na shledanou s vámi těší

Petr Mach 

Nová kniha o Újezdě
MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy vydává u příležitosti 100. vý-
ročí vzniku samostatného Československa knihu manželů 
Tomaidesových „Újezd nad Lesy a okolí nejen na starých po-
hlednicích“. Knihu můžete zakoupit od druhé poloviny března 
v „Knihkupectví Nad Lesy“ pana knihkupce Váchy na hlavní 
křižovatce. Tamtéž je stále k dostání také dotisk dalšího díla 
autorské dvojice Marie a Antonína Tomaidesových. Jde o ti-
tul Střípky z újezdské historie, který poprvé vyšel u příležitosti 
700. výročí první písemné zmínky o naší obci v roce 2009. 

(red) 



Pan Zdeněk Novák se k výrobě 
a distribuci uzenin dostal díky 
svému tchánovi, řezníkovi, který 
jej k profesi přivedl a naučil jej 
základy řeznické práce i způsob 
jejího organizování a řízení. „Já 
se snažím osobně kontrolovat 
všechny etapy výroby, užití su-
rovin i jejich nákup, vědět maxi-
mum toho, co se ve firmě děje 
a mít tak možnost plánovat stra-
tegicky i reagovat okamžitě,“ říká 
o sobě pan Novák. 
„Firma je na trhu od 1. července 
1995,“ pokračuje. „V současné 
době platí v Česku i v rámci EU 
velmi přísné předpisy vztahující 
se k potravinám a my se soustře-
díme právě na kvalitu naší pro-
dukce. Naše výrobna je vybavena 
moderními technologiemi a zpra-
cováváme do uzenin suroviny 
výhradně od  tuzemských země-
dělců, a také od nich nakupujeme 
maso. Neustále se snažíme zkva-
litňovat výrobní postupy, a to se 

nám daří. Získali jsme na naše 
výrobky značku Zápraží, tj. certi-
fikaci regionálního výrobce. Nebo 
naši tlačenku máme certifiková-
nu ve skupině Klasa. Vyrábíme 
také speciální dětské párky bez 
pověstných éček, máme vlastní, 
takzvanou Zámeckou řadu uze-
nin podle tradičních receptur, 
dodáváme do vlastních prodejen  
– máme jich 5 – a také do řetězců 
Makro nebo Billa, do škol nebo 
prodáváme opečené klobásy na 
prvoligových fotbalových stadio-
nech,“ vysvětluje majitel.
K prodejně v naší obci říká pan 
Novák, že „je to prodejna v na-
šich vlastních prostorách, což 
nás chrání před zvyšováním 
nájmu nebo jinými požadavky 
cizího vlastníka. V prodejně pra-
cuje celkem 12 zaměstnanců, 
kteří obsluhují pulty s uzenina-
mi, s masem, s lahůdkami a teplý 
pult. U masa a uzenin prodává-
me vlastní produkci a částečně si 

Zakladatelkou a majitelkou firmy je paní Vendula Skřiván-
ková, která firmu založila v roce 2015. Není náhodou, že si 
vybrala obor, který je orientovaný na děti, jejich kreativitu 
a rozvoj.
Pracovala jako vedoucí pražských prodejen a nákupčí spo-
lečnosti ALBI – výrobce přání, her a hlavolamů. Koncept 
dárkových prodejen firma rozvíjí dodnes.
Zajděte se do prodejny Jinohrátky podívat a uvidíte barevně 
i uspořádáním neformální prostor a paní Vendulu, která má 
ráda svou práci a stále vymýšlí něco nového. „V Újezdě by-
dlíme 5 let. S ohledem na mé dvě děti jsem se začala orien-

tovat právě na jejich zábavu, vývoj, hravé učení,“ říká. „A tak 
nabízíme hlavně kreativní sady, hry, hračky, knihy a výtvarné 
potřeby. Ve firmě mi pomáhá asistentka Jana Kvapilová, s níž 
si výborně rozumíme a je mi velkou oporou.“
Ptám se, jaký je zájem a jaké nápady má paní Vendula do 
budoucnosti. „Žije zde mnoho mladých rodin, rozvoj dětí je 

dnes aktuální téma, a tak o zákazníky nemáme nouzi. Na-
štěstí čím dál tím víc lidí podporuje místní obchody a služ-
by. Ale samozřejmě platíme nájem, služby, kupujeme zboží 
a na konci měsíce musíme vyjít. To znamená, že se snažíme 
kvalitu služeb rozšiřovat. Provozujeme e-shop, jsme aktivní 
na sociálních sítích, vyjíždíme s nabídkou na trhy do okol-
ních obcí, pořádáme Dny dětí a Deskohrátky. Od jara chce-
me organizovat tvůrčí workshopy pro děti i rodiče.“
„V dnešní době přeplněných a neosobních obchodních 
center je náš obchod oázou. Zákazník u nás najde jiný neo-
koukaný sortiment a usměvavý personál, který vychází 
vstříc, “ uzavírá majitelka, paní Vendula Skřivánková.
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OD ZÁPADU NA VÝCHOD

Stránku připravil
Pavel Moudrý,

člen redakční rady

JINOHRÁTKY
Račiněveská 2444F 
(náměstí u Penny)
Otevírací doba:
Po-Pá        9:30 - 18:00
So              9:30 - 12:30
Neděle a svátky zavřeno

Platba je možná v hotovos-
ti i platebními kartami VISA 
a MASTERCARD
www.jinohratky.cz
https://www.facebook.
com/jinohratky/
http://blog.jinohratky.cz/

Jinohrátky 
– trochu jiná hračkárna

Zámecká výrobna uzenin

vyrábíme i lahůdky. Teplý pult pak nabízí ob-
čerstvení bufetovým způsobem,“ dokončuje 
stručný popis pan Zdeněk Novák.
Ptám se jej na závěr, jaká je jeho podnikatel-
ská filozofie. „Spokojený zákazník, kterému 
se u nás dostane vždy něčeho navíc,“ odpo-
vídá okamžitě a je zřejmé, že u nás v Újezdě 
se mu to beze zbytku daří.

Řeznictví Zdeněk Novák
Račiněveská 2444, 
19016 - Praha 9
Telefon: +420 246 082 296 
www.novak-uzeniny.cz

Otevírací doba: 
Po – Pá  7 – 19 hod., 
So            8 – 14 hod.
v Ne a o svátcích 
                    zavřeno.
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Listárna
V roce 1974 se obec Újezd nad Lesy stala 
součástí metropole. Jak se tato skutečnost 
projevila na stavu újezdských ulic? Téměř 
nijak.  Ano, novější části obce mají ulice, 
jak se sluší na metropoli, ulice s chodníky, 
osvětlením, stáním na kontejnery, a to ze-
jména ty části, které zastavoval větší inves-
tor. Ale starší zástavba má ulice jako před 
sto lety. Více méně zachovalý asfalt vrou-
bený rozblácenými tu trávníky, tu hlínou, 
tu majitel přilehlé nemovitosti zasadil pár 
keřů, tu několik patníků, místy chybí osvět-
lení. Za více než čtvrtstoletí samosprávy ob-

TY NAŠE ULICE ÚJEZDSKÉ

Pan Veselý má v příspěvku na této straně za „napros-
tý výsměch“ fakt, že radnici tíží nevýhodně uzavřená 
smlouva s konkrétním nájemcem v objektu zdravotní-
ho střediska na Rohožníku, jejímž důsledkem je sku-
tečnost, že MČ Praha 21 nemůže provádět zásadní 
investice. „Proč nám pan Hruška onu jistou firmu ne-
sdělí?  Proč nám onu nevýhodnou smlouvu nepředlo-
ží?“ ptá se emotivně.
Pro popis současného stavu a zdůvodnění nutnosti 
najít pro zdravotní středisko jiný, důstojnější objekt, 
nejsou detaily ohledně 17 let staré smlouvy tím nej-
důležitějším. Jelikož je ale výtka směřována na mě, 
doplňuji informace ke svému článku v minulém čísle 
ÚZ (viz Poliklinika na Blatově, str. 8-9, ÚZ č. 2/2018). 
Zmiňovaná smlouva byla uzavřena se společností Me-
disal (zastupoval ji MUDr. Jan Jágr) dne 5. 9. 2001, jmé-
nem MČ Praha Újezd nad Lesy ji podepsal tehdejší 
starosta Jan Slezák. Smlouva, která mimo jiné MČ Pra-
ha 21 zavazuje nabídnout „přednostně a neprodleně“ 
jakékoliv uvolněné nebytové prostory v objektu právě 
Medisalu, byla uzavřena na dvacet let a vyprší tak ro-
ku 2021. 
Doplňuji ještě, že firma Medisal sídlící v sousedních 
Klánovicích má v předmětu činnosti dle obchodního 
rejstříku pronájem nemovitostí, bytů a  nebytových 
prostor. Nejedná se tedy o nestátní zdravotnické za-
řízení.   

B. Hruška,
šéfredaktor ÚZ

REAKCE ŠÉFREDAKTORA

LISTÁRNA

V minulé Listárně došlo v mé poznámce k textu J. Lame-
še k nepřesnému výkladu nařízení vlády č. 318/2017 
Sb. To neurčuje reálnou, ale maximální výši odměn. 

B. Hruška, šéfredaktor

OPRAVA

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji odboru pro občanské záležitosti a sdružení KAS 
za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.

Věra Poláková

ce nemáme ulice ani jako městečko 
v Pošumaví, natož jako hlavní město 
a je to výsledek lhostejnosti všech 
předchozích radnic. Nevytvořil se 
žádný dlouhodobý plán postupného 
vybudování městských ulic, neudě-
lalo se téměř nic ve vyjasnění vlast-
nických vztahů a vykupování potřeb-
ných pozemků pod ulicemi, přestože 
magistrát Prahy každoročně takové 
pozemky vykupuje. Je ostudou, že 
teprve při přípravě rekonstrukce klí-
čové křižovatky u Levelu se přijde na 
to, že rekonstrukci brání nedořešené 

majetkové vztahy, totéž platí u jiných 
staveb v obci.
Se stavem ulic souvisí i nedořešení 
místní dopravy. Je zjevné, že jižní 
části Újezda potřebují autobusové 
spojení ke škole a k vlaku, aby se 
odlehčilo místní dopravě, parko-
vání u železniční zastávky a aby se 
děti bezpečně dostaly do školy, po-
dobné, jako je linka 210 v severní 
části Blatova. Ale stav ulic zavede-
ní takových linek brání. Naše ulice 
jsou naší vizitkou, bohužel.

Marie Kučerová

V únorovém ÚZ mě zaujal článek Poliklinika na Blatově, 
který ve mně vyvolal mnoho pochybností. Autor článku, 
šéfredaktor Hruška, např. píše, že „Zdravotní středisko 
(dále ZS) by muselo mít svou vlastní kotelnu“. Mám to-
mu rozumět tak, že zatímco u ZS je zbudování vlastní 
kotelny problém, u uvažované školky, která bude muset 
mít svou vlastní kotelnu také, to problém nebude?
Dále se dočteme, že většina technologií v budově je 
z roku 1980 a že staré bojlery už nelze dále používat.  
To zní opravdu neuvěřitelně.  Zajímalo by mě, kolik ze 
současných radních používá doma 37 let starý boiler?
Jako naprostý výsměch považuji zdůvodnění, proč rad-
nice opravy neprováděla průběžně. Prý kvůli nevýhod-

STŘEDISKO NA ROHOŽNÍKU

PLACENÁ INZERCE

ně uzavřeným smlouvám. A jako jeden z příkladů p. Hruška 
uvedl, že „v roce 2001 jistá firma uzavřela s městskou částí 
nájemní smlouvu na dvacet let se sazbou 500,- Kč/m2/rok“ 
(neuvěřitelných 42 Kč/m2/měsíc), a že „nereálně nízké nájmy 
způsobily, že si objekt na zásadnější rekonstrukci nevydělá“. 
Proč nám pan Hruška onu jistou firmu nesdělí?  Proč nám 
onu nevýhodnou smlouvu nepředloží? Proč se pan redaktor 
neptá, kdo uzavřel takto nevýhodnou smlouvu, popřípadě 
kdo byl v té době starostou? Právě bývalý starosta by měl 
sdělit nám občanům, co ho vedlo k uzavření takto nevýhod-
né smlouvy, navíc s možností dalšího podnájmu. Nabízí se 
proto otázka: není současná snaha o přesun střediska na 
Blatov právě ten pravý důvod, jak tiše sprovodit ze světa veš-
keré nevýhodné smlouvy, které uzavřel tehdejší starosta?

Jan Veselý
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Březnové ZMČ možná schválí vyhlá-
šení referenda o zachování zdravot-
ního střediska (ZS) Rohožník. Až sem 
jsme museli dojít.
Kdosi zřejmě předpokládal, že lidu 
předhodí ohromující studii nové 
kliniky „Ideal Lux“ (IL) pro 21. sto-
letí a  ten si sedne na zadek. Studii 
ovšem zatím nikdo neviděl. Přesto 
se očekávalo, že kritika bude chabá, 
nebude se pochybovat, ani protes-
tovat. Bude se věřit. Kdo by se také 
pozastavil třeba nad tím, že vzdále-
nosti zastávek ke středisku jsou ve 
skutečnosti kratší a naopak k polikli-

nice delší, než uvádí ÚZ? Nebo nad 
slovy starostky v ÚZ, že k IL bude 
zaveden přímý bus z Rohožníku, že 
studie bude v prosinci představena, 
či různě uváděná data stěhování ZS? 
Opravdu ale jde jen o blaho obyva-
tel, když studie není a lékaři už jsou 
tlačeni k podpisu nových smluv? Kdo 
by si pomyslil, že se lid podívá z ptačí 
perspektivy na velký rozdíl v koncen-
traci obyvatel kolem ZS a IL?
A tak vrchnost začala vysvětlovat, 
až  v minulém ÚZ usvědčila sama 
sebe. Roky se o ZS nestarala, navíc 
uzavřela nevýhodné nájemní smlou-

vy. Vyšlo též napovrch, že ve ZS ne-
tekla roky mnohde teplá voda, ač ji 
nájemci platili.
Zrušit ZS tak může být zájmem mno-
hých. Odnesli by to ale ti, kteří ne-
mohou ani za smlouvy, ani za chybě-
jící miliony z nájemného.
Zánik ZS by byl amputací od posled-
ní smysluplné občanské vybavenos-
ti v této části Újezda. S kasinem by 
mohla nabrat směr Chánov. Jsme si 
proto vědomi, že jsme referendem 
dali lidem zde naději, aby nad nimi 
nevládly příšery. A nyní společně 
jednejme…

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

V předchozím sloupku jsem vyjádřil 
určité očekávání, že výsledek voleb 
přispěje lepší budoucnosti našich dě-
tí. Dnes víme, že nás ještě čeká dlou-
há cesta. Za jistou příznivou zprávu 
lze považovat to, že Újezd byl nako-
nec jednotný – volební okrsek západ-
ní Rohožník volil stejně jako ostatní 
okrsky změnu. 
Celkově převážilo umělé šíření stra-
chu a negativních nálad vyrůstající 
z  nepravd či polopravd zveřejňova-
ných s  cílem poškodit morálně sil-
nějšího rivala. A jak se ukazuje, zatím 

si s nositeli této strategie poradit 
neumíme. Budeme se tomu muset 
teprve učit. Podobou situaci známe 
i z Újezda.
Zkrátka život ve svobodě není sa-
mozřejmý a abychom jej dokázali 
zachovat, je třeba se učit. Jistý anglic-
ký filosof pronesl v diskusi na téma 
svobody větu, která mne často na-
padá u  příspěvků autorů místního 
čtvrtletníku OKO: „Každý je svoboden 
myslet si a tisknout, že dvě a dvě je 
deset. Důležitější ale je však vědět, že 
jsou to čtyři“. Pro nastupující genera-

ci bude nezbytné kvalitní vzdělávání 
ve školách, společnosti i v rodině. 
V Oku bohužel často místo argumen-
tů nastupuje zesměšňování.  K tomu, 
abychom dospěli k pravdě, je třeba 
méně fabulací, urážek, ověřování in-
formací a poctivá znalost. 
Zejména vyvolávání nenávisti a stra-
chu je tím, co k cíli nevede a je znám-
kou všech, kteří z jakýchkoli důvodů 
chtějí jít opačným směrem. Obávám 
se, že s blížícími se říjnovými komu-
nálními volbami se bude situace ještě 
zhoršovat. Pojďme se tomu bránit.

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

SLOUPKY

ZPRÁVY Z KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Komise životního prostředí (KŽP) se schází zpravidla 
jednou měsíčně. V  lednu se komisi představil nový 

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy (OŽPD), 
pan Tomáš Svoboda.

Dalším hostem byl zástupce Lesů ČR, revírník pan 
Josef Sedláček. Debatovali jsme o zpracování plá-

nů těžby, kterou zde provádí firma Uniles, dále jsme 

hovořili o možnosti prořezávek kolem frekventovaných 
cest. Tento požadavek zapracuje pan Sedláček do plánu. 
V plánu těžby od roku 2021 se počítá se snížením maxi-
mální těžby, rovněž se uvažuje o změně jejího způsobu, 
tedy že místo velkoplošného kácení se více budou pro-
vádět výběry jednotlivých stromů. S těžbou přímo souvi-
sí i stav povrchu lesních cest. Lesy ČR mají vypracovaný 
plán údržby cest, k této činnosti je nutný stavební pro-
jekt, jehož součástí je přesně stanovený materiál (certifi-
kovaný), který je možno k opravě cesty použít. Často ov-
šem opravu komplikuje majetkoprávní stav, lesní cesty 
totiž ne vždy vlastní Lesy ČR. 

Další debata se týkala stavu černé zvěře v Klánovickém 
lese. Podle sdělení pana Sedláčka je počet divočáků 

už několik let celkem stabilní, cca 50-60 kusů, ale divoké 
prase je migrující, takže není jednoduché spočítat přesný 
stav na území Újezda. V našem lese není možno vzhle-
dem k velkému počtu turistů a cyklistů provádět naháňky, 
odstřel se provádí z posedů. Úřady MČ Prahy 21 v Újezdě 
nad Lesy a Klánovicích uzavřely v minulosti smlouvu s My-
sliveckým spolkem Šesterák o finanční odměně za navý-
šení odstřelu černé zvěře. V minulém roce náš úřad vypla-
til spolku Šesterák odměnu ve výši téměř 19 tisíc Kč.

Komise byla dále informována o výsledku terénního 
šetření, které prováděly Lesy hl. města Prahy za do-Za odstřel divočáků loni Úřad MČ Praha 21 vyplatil zástřelné 

ve výši téměř 19 tisíc Kč.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

TĚŽBA V KLÁNOVICKÉM LESE
Na přiložené mapě jsou červenou barvou vyznačeny plo-
chy, kde bude v letošním roce prováděna obnovní těžba. 
Vše je v souladu s lesním hospodářským plánem. V době 
provádění těžby doporučujeme nevstupovat do zmíněných 
porostů a dbát zvýšené opatrnosti v okolí.

Martin Švejnoha,
odbor životního prostředí a dopravy

provodu zástupce odboru životního prostředí a dopravy. 
Šetření se týkalo nutnosti vykácet některé topoly, které 
dosáhly obmýtního věku, u otočky autobusu na Rohožní-
ku. Vykácením těchto stromů se vytvoří prostor pro růst 
kvalitnějších dřevin v podrostu. V místech, kde vznikne ho-
lina, dojde k umělé výsadbě.

Komise dále vyjádřila předběžný souhlas s předlože-
ným návrhem vysadit při příležitosti oslav stého výročí 

vzniku Československa v areálu 2. stupně Masarykovy ZŠ 
dvě lípy a umístit pamětní kámen v blízkosti pomníku T. G. 
Masaryka.

K posouzení byl předložen znalecký posudek týkající se 
stavu zeleně na pozemku Masarykovy ZŠ  v ulici Po-

lesná. Komise se shodla na názoru, že závěry znaleckého 
posudku jsou závažné a v některých případech z hlediska 
bezpečnosti alarmující. Proto OŽPD poptá odbornou fir-
mu, aby navrhla postup a nacenila potřebné práce, aby se 

co možná nejdříve provedly nezbytné prořezy v souladu 
s doporučeními v závěru znaleckého posudku, případně 
aby byly poškozené dřeviny pokáceny. Komise doporučila 
vypracovat plán péče, podle kterého by údržba dřevin ve 
zmíněné lokalitě probíhala průběžně.

Komise se ještě vrátila ke dříve probírané problematice, 
a sice možnosti výkupu některých pozemků na Blatově 

v režii magistrátu, které přímo navazují na lokalitu V Pa-
nenkách, kde v současné době probíhá projekt zalesně-
ní. Dle dříve provedené studie se na těchto pozemcích 
vyskytovaly vzácnější druhy rostlin (orchideje). Komise se 
shodla na návrhu zaměřit se pouze na perspektivní část 
orchidejové louky, vyžádat si od magistrátu projekt zmíně-
ného zalesnění a posoudit, zda tato nová situace neovlivní 
podmínky pro výskyt orchidejí.

Jitka Jenšovská, 
předsedkyně KŽP

Koupím na Blatově 
pozemek cca 400 m2.

Tel. 603 284 616

INZERCE
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INZERCE

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
10. března 
Toušická (u spořitelny)
Rohožnická (u Alberta)

24. března 
Dědická x Ranská
Žehušická x Měšínská

7. dubna
Valdovská x Hrádková
Druhanická x Staroújezdská 
(u hasičské stanice)

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosk-
lo 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, vý-
robky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V neděli dne 25. března a 15. dubna 2018 budou přistaveny od 9:00 
– do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže 
uvedených stanovištích.

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

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B

 21. dubna 1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

 sobota 2 křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

 10. května  3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

 čtvrtek 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

Praha 21 - trasa C
 5. dubna 1. Načešická x Borovská 1500 - 1520

 čtvrtek 2 Čentická x Polešovická 1530 - 1550

 5. května 3. Hulická x Soběšínská 1600 - 1620

 sobota 4. Novosibřinská x Svojšická 1630 - 1650

   5. Žárovická x Žehušická 1700 - 1720

   6. Tuchotická x Velebného 1730 - 1750

   7. Domanovická x Račiněveská  1800 - 1820

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem 
na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svo-
zových vozidel ZDARMA odevzdat tyto od-
pady: baterie, akumulátory, nádoby odsprejů, 
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, 
lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňo-
vání plísní), zářivky a výbojky. Informace o ce-
loročním svozu najdete na našich stránkách 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-od-
pad a také v informační brožuře „Sběr nebez-
pečného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 
2018“, tuto brožuru najdete ve stojanu s letáky 
v přízemí vedle podatelny úřadu.

Stránku připrtavil 
Martin Švejnoha,

Odbor životního prostředí a dopravy

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby 
vyměňovány. Kontejnery se mohou ráno 
rychle naplnit a není možné je obratem vy-
měnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny 
kontejner nebude, je nutné si na něj počkat 
a až poté do něj odložit odpad. 

Zavedená účetní firma rozšiřuje své 
kapacity. Komplexní zpracování účetnictví, 
daňové evidence, daňových přiznání. 

T: 777 928 990 nebo 
e-mail: MynarovaJ@seznam.cz

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

rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Zkoušky nanečisto poprvé i v Újezdě
Hlásí se letos vaše dítě na víceleté gym-
názium nebo střední školu s maturitou? 
Od roku 2017 musí všichni uchazeči 
absolvovat jednotné přijímací zkoušky 
ve formě didaktických testů připrave-
ných společností CERMAT. Ať už se tedy 
vaše dítě připravuje na zkoušky ve škole, 
doma, či ve specializovaném kurzu, mož-
ná jste tak trochu nervózní z toho, jak to 
všechno zvládne.
Pokud máte zájem, aby si vaše dítě vy-
zkoušelo atmosféru skutečné zkoušky 

bez stresu z výsledku, přijďte s ním 
v  sobotu 10. března nebo 17. března 
2018 do Masarykovy ZŠ v Polesné uli-
ci. Při zkoušce nanečisto si vaše dítě 
v odpovídajícím čase zkusí vyhotovit 
podobný test z českého jazyka a z ma-
tematiky, jaký bude u přijímacích zkou-
šek a tím pádem zjistit, v čem chybuje 
a co je ještě potřeba procvičovat. Mimo 
jiné se také dozvíte, jak by vaše dítě do-
padlo v porovnání s ostatními vrstev-
níky. 

Další informace jsou na www.prijimac-
kyujezd.cz, kde najdete i online regis-
trační formulář. A pokud má váš syn 
nebo dcera pocit, že je ještě co dohá-
nět, dozvíte se tam také o našich inten-
zivních sobotních kurzech matematiky 
a českého jazyka. 
Všem dětem držíme palce, ať zkouš-
ku zvládnou a dostanou se na střední 
školu, kterou si vybrali. Za tým lektorů 
FamilyTime – Educational Services

Lucie Jirsová

V posledním lednovém týdnu vyrazili žáci pátých, osmých 
a devátých tříd na lyžařský kurz do Pece pod Sněžkou na hor-
skou chatu Rozkoš.
Na sněhové podmínky jsme si vůbec nemohli stěžovat, proto-
že na horách bylo sněhu dostatek, a tak jsme vyrazili celí natě-
šení. Družstva lyžařů první den sice čelila nepřízni počasí, ale 

pak už jsme zažili sněžení, mráčky i malinko sluníčka. Většina 
borců nástrahy zimních sportů zvládla zkušeně a bylo až neu-
věřitelné, jakých pokroků za týden udělali ti, co na lyžích stojí 
méně často. Skupiny starších tak brázdily zasněžené, téměř 
liduprázdné sjezdovky v areálu Pece pod Sněžkou a ti mladší 
si užívali na vleku u chaty. Ve čtvrtek jsme s velkým očekává-
ním vyrazili na sjezdovku společně. Pod vedením dospělých si 
deváťáci a osmáci rozdělili své mladší spolužáky a předávali 
jim své lyžařské dovednosti a zkušenosti. Před péčí a starostli-
vostí těch starších nelze než smeknout. Volný den jsme strávili 
budováním nejrůznějších sněhových výtvorů a na výletě po 
okolních kopcích. Objednaná rolbička děti vyvezla téměř na 
hřebeny a zpět už to byla procházka zasněženými cestičkami.
Po večerech děti dokázaly, že jsou nejen zdatnými lyžaři 
i snowboardisty, ale že se dokážou i dobře bavit. Společenské 
hry, hra na kytaru, společné sezení, zpívaní a povídání či ve-
lice zajímavá beseda s členem Horské služby byly na pořadu 
každý den.
Velká pochvala patří všem účastníkům lyžařského kurzu za 
dobré chování a příjemnou atmosféru, kterou na kurzu vytvo-
řili. Došlo tím k vzájemnému sebepoznávání a prohlubování 
vztahů mezi žáky napříč ročníky, což je velkým přínosem lyžař-
ských i jiných akcí, které se konají mimo školní zdi. Kurz utekl 
jako voda a my už můžeme jen vzpomínat na hezké zážitky.

Radka Kohoutová, 
Masarykova ZŠ

Sbírka pro školní knihovnu
V prosinci proběhl projekt 5. tříd „Vánoč-
ní týden darovaných knih”. Darováno 
bylo celkem 218 knih - pohádky a říka-
dla pro předškoláky 70 ks, pohádky pro 
školáky 15 ks, dívčí romány 27 ks, encyk-
lopedie 14 ks a beletrie 52 ks. Knihy pro 
předškoláky budou předány MŠ Sluníčko, 
ostatními kni-
hami budou 
doplněny škol-
ní knihovny 
I. a II. stupně. 

Děkujeme 
všem, kteří 
knihy přinesli 
a podpořili 
projekt pátých 
ročníků.

Žáci a učitelé 
5. tříd

Lyžařský kurz v Peci
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Ve středu 17. 1. se konala pro rodiče 
žáků školy přednáška na téma ši-
kana. Moderátorkou byla Michaela 
Skalníková Kozlowski z rodičovské-
ho spolku, která přivítala přítomné 
a přestavila zástupce školy zaobíra-
jící se tematikou šikany.
Přítomní byli: J. Eibichová (speciální 
pedagog), A. Sochůrková (ředitelka 
školy), Richard Lukáš (školní psycho-
log), L. Coufalová (metodik prevence, 
školní psycholog), V. Valentová (pre-
ventista 4. - 5. tříd), L. Skala (zástupce 
ředitele II. stupeň) a M. Hlaváčková 
(zástupce ředitelky školy II. stupeň, 
metodik prevence do roku 2017).
Obsáhlou prezentaci šikany předsta-
vila paní ředitelka Sochůrková (bude 
zveřejněna s dalšími dokumenty na 
školním webu v sekci Poradentsví/

šikana). Školní psychologové hovořili 
o preventivních programech zaměře-
ných na 1. - 9. ročník, o adaptačních 
kurzech pro 6. ročníky zaměřených 
na nové prostředí a kolektiv, o zkou-
mání klimatu jednotlivých tříd po-
mocí dotazníků a zážitkových her. 
Minimálně dvakrát během školního 
roku probíhá za přítomnosti třídního 
učitele preventivní program. Pravidla 
chování, komunikace a spolupráce 
nastavuje třídní učitel, zapojuje do je-
jich sestavování děti. 
Rodiče v diskuzi nejvíce zajímalo, jak 
mají postupovat v případě, kdy za-
znamenají změny v chování dítěte 
a mají podezření na šikanu. V těchto 
případech je doporučeno rodičům 
nejprve kontaktovat třídního učitele, 
ten na základě zjištění a podle stup-

ně závažnosti kontaktuje školní psy-
chology.

Škola bude zapojena v nejbližší do-
bě do nových projektů:
Nenech to být
-  internetový systém bojující proti 

šikaně a  vylučování z kolektivu na 
školách po celé ČR, vše za podpory 
MŠMT a dalších organizací, více in-
formací na https://www.nntb.cz.

Minimalizace šikany
- vzdělávací program pro učitele, kte-

rý pomůže učitelům a celé škole re-
alizovat efektivní primární prevenci 
šikanování a pomůže správně řešit 
možné případy šikany, více informa-
cí na www.minimalizacesikany.cz.

Eva Danielová, 
Masarykova ZŠ

Přednáška na téma šikana

INZERCE

Dětský lesní klub V mechu a kapra-
dí funguje v blízkosti Klánovického 
lesa již šest let. V malé chatce, která 

Lesní školka - dětství v přírodě

LESNÍ ŠKOLKA
DĚTSKÝ LESNÍ KLUB 

V MECHU A KAPRADÍ - KLÁNOVICE

zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2018

v 
od 9:00 do 11:30
pátek 23. března 

Prosíme o rezervaci času návštěvy na

lesniskolka@vmechu.cz

 

www.vmechu.cz

  

Těšíme se na setkání s vámi!

 

Tel: 732 731 484
Šlechtitelská 193
190 14 – KlánovicePraha 9  

slouží také jako zázemí v případě 
výrazně nepříznivého počasí i ja-
ko prostor pro ukládání věcí, knih 
a výtvarných potřeb, najde prostor 
až patnáct dětí. Děti se učí větši-
nu času venku, obědvají v altánu, 
odpočívají v jednoduché chatce 
s kamny a hygienu mají zajištěnou 
ve speciální lesní koupelně.
Den zahajujeme komunitním krouž-
kem, kde se děti seznamují s pro-
gramem. Dopoledne tráví rytmic-
kými aktivitami, hrami a tvořením. 
Díky tomu, že se o menší skupinku 
starají dva dospělí, jsou děti často 
vtahovány do děje, ať už výběrem 
aktivit nebo příkladem. Ten přiro-
zeně vyplývá z jednání starších dětí.
Děti ve školce s lektory spoluvy-
tvářejí pravidla, která zaručují pře-
devším jejich bezpečnost. Školka 
funguje za minimálních nákladů, 
k  tomu patří i minimalizace pre-
fabrikátů, například hraček. Díky 
tomu děti rozvíjí svou přirozenou 
představivost a hrají s tím, co jim 
nabídne příroda. „Občas mám dost 
věčně zabláceného oblečení, pře-
važují ale výhody - děti jsou stále 
na vzduchu, vědí, co to je normál-
ní svět, příroda,“ říká Irena, jedna 
z maminek. 
Více se dozvíte na dnu otevřených 
dveří v pátek 23. 3., na našem face-
booku (www.facebook.com/vmechu) 
nebo na www.vmechu.cz.

Veronika Friebová

Olympiáda očima dětí
Také újezdská škola v únoru žila zim-
ní olympiádou v Koreji. Autory tema-
ticky zaměřených obrázků jsou Sára 
Nielsen a Anežka Fialová (obě 7. C) 
a žáci 5. F.
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                 na setkání s Vámi se těší

Na výstavě bude k vidění i zakoupení velký výběr velikonočních aranžmá, 
                         věnců a dekorací ze suchých květin. 

         Lucie Dlabačová a ČZS ZO Újezd nad Lesy

Vás zvou na tradiční velikonoční prodejní výstavu,
      v areálu zahrádkářů, Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy.
                   200 m za křižovatkou, směr Koloděje.

                    
                     

                      Výstava se koná:

V pátek       16.3.2018 od 10.00 - 17.00 hod.
V sobotu     17.3.2018 od  9.00 - 15.00 hod.
                        

Lucie Dlabačová, Čenovická 1445, Újezd nad Lesy. Tel. 737 481 293.
                                     Květiny Lucka Klánovice             www.kvetinylucka.cz 

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ

BÁL
17. 3.
Vyberte si svůj čas:

1000–1200 
nebo 1500–1700

TANČÍRNA
17. 3. 20.00–1.00
hudba 60.–90. let, trocha klasiky

Kulturní centrum Domeček
Votuzská 322/12, Horní Počernice

www.domumraje.cz

V místě Sulovická 1234 
(vedle stavebnin STAKO)

Dne 5. 3. 2018 zahajujeme 

odprodej zbytkového stavebního materiálu za minimální ceny!!
Cihly, střešní tašky, obklady, dlažba, zámková dlažba, zateplovací 

materiály a jiné...

Otevřeno denně 8-15 hodin,

po domluvě na tel. čísle: 725 760 923 možno i v jiném termínu.
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Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – Ne 14,00 – 18,00 

 

 

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat 

 
na zahájení 

 
„JARNÍ VÝSTAVY“ 

 
grafiky, oleje, objekty a 

dekorace 
 

dne 14.3.2018 od 18,00 hod. 
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

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

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

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

Psí salonek ,,Sixi“
nabízí kompletní péči o psy všech velikostí.

Objednání (možno i ve večerních
hodinách a o víkendech)

na tel. č.: 603286876

Rohožnická 261

Újezd nad Lesy

STROMY
Kácení a prořez nevhodně 
umístěných, přerostlých 

a majetek ohrožujících stromů 
horolezeckou technikou

Tel.: 603 547 856
www.ver-mont.cz
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NABÍZÍM PRONÁJEM 
prostor pro ORDINACI 

nebo jiné služby v budově
CENTRUM BLATOV 

s lékárnou atd. 
v P9 - Újezdě nad Lesy.

Tel: 603 247 875

HLEDÁME ŘIDIČE 
pro svoz menších balíkových 

zásilek v Praze.
Pracovní doba 10 - 14 hod. Pondělí 

až Pátek. 
Nástupní mzda 15 000,- Kč + odměny.
Řidičský průkaz skup. B podmínkou. 

Vhodné i pro aktivní seniory.
Tel. 603 488 722

Přijímáme děti od patnácti měsíců 
do předškolního věku.
Hodinové, celodenní, polodenní hlídání. 
Super tety na hlídání dětiček. http://rodinne-centrum-klarka9.webnode.cz/

Od 10. ledna 2018 otevíráme  
v Újezdu nad Lesy

Od 10. ledna 2018 otevíráme  
v Újezdu nad Lesy

rodinné 
centrum 
KLÁRKA

rodinné 
centrum 
KLÁRKA
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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

Permanentní make-up

Kadeřnictví

Kosmetika

Nehty

Pedikúra, manikúra

Terapie, EFT

Masáže

Solário s kolagenem

Studio Dani
Tyršova 1, 250 82 Úvaly
Tel.: +42 777 213 994
D.Skardova@seznam.cz
www.studiodani.cz 

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

HODINOVÝ MANŽEL
Profesionální údržbářské a stavební služby

Mobil: 608 254 054



Sice pranostika říká „březen za kam-
na vlezem“, to ale neplatí pro milov-
níka přírody a zejména zahrady. Zem 
rozmrzá a její vůně láká zahrádkáře 
co nejvíce na zahradě udělat, však je 
již také na určité práce čas. Připome-
neme si opět pouze v heslech.
JAHODY: v březnu odstřihneme 
všechny špatné listy (nezelené, poško-
zené), nesmíme poškodit bázi listu, 
půdu mezi řádky nakypříme, pohnojí-
me kombinovanými hnojivy bez chlo-
ru a zasypeme kompostem v tl. 5 cm.
OVOCNÁ ZAHRADA: prořezáváme já-
droviny. Pozor, peckoviny řežeme až 
v době květu, můžeme až do doby po 
sklizni, to je ovšem nejzazší termín! 
Při výsadbě nových stromů dbáme 
na požadavky jednotlivých druhů, 
dle charakteru půdy a polohy zahra-
dy volíme nový stromek. Nejlépe je 
porozhlédnout se po okolních zahra-
dách a poučit se, které druhy a odrů-
dy v našem okolí prospívají. 
Vysazovat broskvoně do těžkých 
a  studených, rovněž tak do suchých 
a písčitých půd není vhodné. Mají rády 
hlinitopísčité půdy s dostatkem humu-
su, chráněné polohy a volíme nejlépe 
zákrsky.  U meruněk jsou při výsadbě 
velmi důležité podnože, ty volíme dle 
půdy, kterou na zahradě máme. Sušší 
a lehké půdy – podnož meruňkový se-
menáč, vlhčí půdy – podnož pravoko-
řenná švestka domácí, St. Julien nebo 
Marunke a nejlepší jsou čtvrtkmeny.   
Dokončujeme řez a vyvázání vinné 
révy, pokud jsme již neudělali, urych-
leně prořežeme drobné ovoce – mali-
ník, ostružiník, rybíz, angrešt.
ZELENINOVÁ ZAHRADA: urovnává-
me na podzim zryté záhony, vyséváme 
kořenovou zeleninu – nesnáší čerstvé 
hnojení, je to zelenina 2. tratě. např. 
vzejití mrkve od výsevu trvá často 25 – 
35 dnů. Nezapomínáme na ředkvičky 
dle druhu od zasetí do sklizně naros-
tou  za 22 – 45 dnů, prvá odměna pro 
pilného zahrádkáře. Další velmi vděčná 
a stále více ceněná zelenina je špenát. 
Nemá zvláštní nároky, stačí, když pů-
da obsahuje dostatek živin a humusu. 
Špenát vždy pěstujeme jako předplodi-
nu nebo následnou plodinu, od výsevu 
do sklizně uplyne asi 60 dnů. 
Sledovat doby od výsevu do sklizně 
je důležité, protože pak si můžeme 
jednotlivé plodiny dobře napláno-
vat a i z malé zahrádky máme dob-
rou úrodu a hlavně radost. 

Pokud máme pařník nebo skleník, vy-
sazujeme rostliny salátů, kedluben. 
Pro předpěstování vyséváme do truh-
líků či pařenišť rajčata, pór, celer, ke-
dlubny a salát pro venkovní výsadbu.
OKRASNÁ ZAHRADA: jakmile rozmrz-
ne půda, odstraňte z trvalek zimní kryt, 
u růží odhrňte nakopčenou zeminu, 
pokud chcete vysazovat nové růže, již 
nyní si připravte místa, půdu nakyp-
řete do hloubky dvou rýčů, přidejte 
kompost nebo uležený kravský hnůj.  
U živých listnatých plotů udělejte se-
střih, pěkně zahoustnou. S výsadbou 
okrasných dřevin začínáme hned, jak 
nám počasí dovolí. Koncem března 
rozdělujeme mohutné trsy trvalek, co 
na jednom místě rostly řadu let, a sází-
me je na nová vyhnojená místa, krásně 
pokvetou a porostou. Pokud máme na 
zahradě přerostlou mahonii, je březen 
nejvhodnější na její průřez. Aby měl keř 
hezký tvar, musíme ho důkladně zkrá-
tit, a to na 20 cm. Pro tento rok květy 
oželit. Pokud se kroutí listy rododen-
dronů – pěnišníků, je to znamení, že 
mají málo vláhy. Okamžitě je zalijeme, 
koření totiž velmi mělce, málo sněhu 
a holomrazy mohly tento nedostatek 
vláhy zapříčinit. To je také znamení, že 
i ostatní stálozelené rostliny trpí nedo-
statkem vláhy a dle počasí zaléváme. 
Někdy říkáme, rostliny či keře nám 
zmrzly, ale ve většině případů uschly. 
Malý přehled minerálních látek ob-
sažených v zelenině  
Draslík 
Je důležitý pro vylučování vody z těla, 
podporuje dobrou funkci srdce, led-
vin a nadledvin, je nutný pro činnost 
a obnovu svalů, nervů. Nejvíce je ho 
v semenech fazolí a hrachu, brambo-
rách, brokolici, kořenu a nati petržele.      
Sodík
Zadržuje vodu v těle, pomáhá při 
neutralizaci kyselin v těle, ve větším 
množství je třeba při zvýšené náma-
ze, teplém počasí, při rostlinné stravě 
se zvýšeným objemem draslíku.
Ve větším množství je obsažen 
v  mangoldu, salátové řepě, celeru, 
špenátu a mrkvi.
Vápník 
Je důležitý při stavbě kostí, zubů, 
k  dobré činnosti srdce a pro správ-
nou srážlivost krve. Zvýšené náro-
ky na něj mají těhotné a kojící ženy. 
Ve větší míře je obsažen v petrželové 
nati, semenech fazolí, brokolici, man-
goldu, póru, špenátu a salátu.

Zahrádka v březnu
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Fosfor
Je nutný pro tvorbu kostí, svalů, ner-
vů zejména v dětství, v období kojení 
a těhotenství a při těžké fyzické práci. 
Nejvíce je v semenech luskovin, v ku-
kuřičných palicích, petrželové nati 
i  kořenu, špenátu, brokolici, černém 
kořenu a kapustě.
Hořčík
Ten se také podílí na stavbě kostí 
a zubů, zlepšuje prokrvení srdečního 
svalu, pomáhá při přeměně sachari-
dů a syntéze bílkovin v těle. Ve větším 
množství je obsažen v semenech lus-
kovin, kukuřičných palicích, špenátu, 
petrželové nati a kedlubnách.
Železo
Je velmi důležité při tvorbě červeného 
krevního barviva. Obsaženo je v nati 
pažitky a petržele, semenech luskovin, 
černém kořenu, špenátu, mangoldu, 
kukuřici a tykvi. 
Snad si každý vybere, co jeho tělo po-
třebuje. 
Na vaše dotazy rádi odpovíme na na-
šich stránkách www.kvetyujezda.ic.cz. 
Za zahrádkáře

Blanka Exnerová

AKCE ZAHRÁDKÁŘŮ 
Sobota 3. 3. 

Výbor základní organizace ČZS 
zve všechny členy na výroční 

členskou schůzi od 14 hod. v jí-
delně ZŠ Polesná 1690 – vcho-

dem z ulice Čentické. 

Středa 7. 3.
Zahrádkáři zvou všechny naše 
občany v 16 hod. na tradiční 

vzpomínkové setkání u pomníku 
prof. T. G. Masaryka u příležitosti 

výročí jeho narozenin. 

SPOLKY

Úklid lesa
Sobota 7. dubna bude hlavním 
úklidovým dnem v letošní kampa-
ni Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Spolek Újezdský STROM se do celo-
národní akce opět zapojí, a to již XIX. 
Úklidem Klánovického lesa. 
Milí brigádníci a ochotní dobrovolní-
ci, poznamenejte si prosím sobotu 
7. 4. 2018 do kalendáře. Pozvánku 
s propozicemi pošleme do dubno-
vého Újezdského zpravodaje, in-
formace najdete také na webových 
stránkách spolku Újezdský STROM. 
Těšíme se na vás!

Zita Kazdová
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Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy
zve všechny přátele

na jarní březnovou vycházku na 

Českou zemědělskou univerzitu
do tropického a subtropického skleníku 

s odborným výkladem
Sraz : 22. 3. 2018 na zastávce MHD 
–Zemědělská univerzita v 9.45 hod.

Doporučená doprava z Újezda n/L: 
bus 163 z Rohožníku v 8.22 hod. 

do stanice Depo Hostivař-metro A 
- v 9.01 do stanice Dejvická 

- bus 107 v 9.28 do stanice Zemědělská univerzita

Na začátku nového roku jsme se 
přestěhovali do nových kluboven 
na Rohožníku, kde od té doby pro-
bíhá pravidelná družinová činnost. 
Mimo to jsme se v lednu zúčastnili 
celopražské dobrodružné hry Praha 
plná strašidel, kde jsme obsadili 60. 
a 120. místo z celkem 180 přihláše-
ných hlídek. Na konci ledna jsme 
nechyběli na pravidelné skautské 
akci Zimní přechod Brd a ještě jsme 
stihli tradičně vypomoci při organi-
zaci Sibřinského masopustu.
V únoru jsme se podívali do muzea 
Karla Zemana a v plném proudu 

je příprava na březnový skautský 
ples a květnové okresní kolo závo-
dů vlčat a světlušek.
Srdečně zveme všechny čtenáře 
na III. skautský ples v Újezdě nad 
Lesy. Vstupenky jsou k dispozi-
ci v  klubovnách v době schůzek 
a v podatelně úřadu MČ Praha 21. 
Do  naplnění kapacity sálu budou 
vstupenky k  stání v prodeji i  na 
místě. Program a podrobnější in-
formace o vstupenkách jsou k dis-
pozici na našem webu https://dou-
glaska.cz.

Ondřej Kňežour

Zprávy z Douglasky

Akce pořádané KAS
3. 3.
KAS pořádá vycházku na Karlovo nám. 
(Novoměstská radnice, kostel sv. Ignáce, pomníky) 
s průvodcem. 
Odjezd autobusu 250 od Podrazských v 8.53 hod. Pak se 
sejdeme na nástupišti metra B Karlovo nám. v  10 hod. 
s  průvodcem p. Šlechtou. Tato změna (místo návštěvy 
Pražského hradu) je z důvodu složité dopravy.

13. 3.
KAS zve do  divadla Horní Počernice od 19,30 hod. 
na představení  

„Doktor v nesnázích“, 
cena 230 Kč. 

Paní Krajzingrová bude vybírat členské příspěvky 
na rok 2018 po dohodě na tel. čísle 246 082 247, mobil 
736 417 414, a to do 30. 5. 2018. Sledujte informace 
v informačních skříňkách Výbor KAS

„Ještěrka na slunci“ 
skládá střípky ze života staré he-
rečky Sarah Bernhardtové, o kte-
ré naše generace nikdy neslyše-
la, i jejího komorníka. Georgeovi 
Pitouovi krom komorníka náleží 
i role společníka v posledních 
chvílích života známé herečky. 
Pomáhá jí psát druhý díl pamětí, 
ale jako přítel hraje nejrůznější 
role v příbězích a vzpomínkách, 

od matky představené po drsného manažera. Ač někdy nerad, 
tvrdohlavá a panovačná Sára jej vždy přesvědčí.

Na toto představení do Divadla v Řeznické
Zve své členy Svaz postižených civilizačními chorobami 
Představení navštívíme 3. března 2018 od 19.30 hodin.

Společný autobus pojede v 18 hodin z Rohožníku.
Zájemci oslovte své důvěrnice

Jarní cyklovýlet
Zahájení cyklistické sezóny - 24. března 2018 - na 
dálkové cyklotrase EuroVelo 4 – střední Evropou.
START – Újezd n. L. 9.30 hod. před MŠ.; dále Černý 

Most; zámek Chvaly – krátká prohlídka lavičky 
Václava Havla u Divadla v Horních Počernicích.

11.00 –  občerstvení v hotelu Čertousy 
12.00 –  Lázně Toušeň – projížďka po nové 

cyklostezce u jezera Mezi mosty
12.30 –  Čelákovice – setkání se Středočeským 

pelotonem
14.00 –  přes lávku pro cyklisty a pěší
14.30 –  Káraný – soutok Jizery s Labem
15.30 –  zakončení cyklojízdy, občerstvení 

v certifikovaném hotelu Cyklisté vítáni Hotel 
Čertousy v Horních Počernicích, ukázka 
atypických kol, infostánky. 

Trasa pohodové rodinné cyklojízdy (30 km). 
Každý účastník získá zdarma cykloprůvodce Labská 
stezka 2018 a cyklomapu Prahy. 

Petr Mach

Na návštěvu do „Austrálie-země protinožců“
zve všechny zájemce

Svaz postižených civilizačními chorobami
Beseda s promítáním na toto téma se uskuteční 

ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 15.00 hodin 
ve společenském sále Masarykovy školy

průvodcem a vypravěčem bude pan Jiří Veselý
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Místní organizace Českého rybářského svazu Újezd nad Lesy se koná 
3. 3. od 14 hod. v klubovně u Újezdského rybníka. Účast na výroční 
členské schůzi je povinná - patří mezi základní členské povinnosti.
ZÁVODY
Děti 29. 4. 2018 od 7 do 12 hodin a 27. 10. 2018 od 9 do 14 hod.
Dospělí 28. 4. 2018 od 6,30 do 14 hod. a 28. 10. 2018 od 7 do 14 hod.
Start na závodech dětí je pro nerybáře podmíněn věkem v rozmezí 
6-15 let. O výjimkách rozhoduje pořadatel, tj. určený člen výboru 
MO ČRS Újezd nad Lesy
Start na závodech dospělých je podmíněn odpracováním 50 % ne-
peněžního členského příspěvku (brigád), tj. pěti hodin.
DOLOVNÁ
3. 11. 2018 – Dubeč-Špejchar
VÝLOV
20. 10. 2018 
– chovný rybník u klubovny MO
Více na www.mocrs-ujezd.cz

Újezdská lípa v projektu Stromy svobody
Celorepubliková kampaň Stromy svobody 
1918-2018, kterou Nadace Partnerství odstar-
tovala s podporou více než dvou desítek part-
nerů loni v říjnu a která připomíná 100. výročí 
vzniku Československa, už díky pomoci a zá-
jmu obyvatel z regionů objevila téměř tisícov-
ku zapomenutých stromů.
Jedním z těchto zmapovaných stromů je 
i újezdská lípa velkolistá u hasičárny. Lípa svo-
body byla vysazena v říjnu roku 1919 u příle-
žitosti prvního výročí vzniku samostatného 
Československa. Strom sázel Antonín Kožíšek, 
předseda újezdského Okrašlovacího spolku. 

Do Újezda zavítal také host nejváženější – pre-
zident T. G. Masaryk s dcerou Alicí, kteří v té 
době pobývali na zámku v Kolodějích. 
 V mapě na www.stromysvobody.cz nově 
budou kromě stromů vysazených na památ-
ku důležitých historických událostí republi-
ky přibývat také plánované výsadby Stromů 
svobody v letošním roce. Pořadatelé totiž 
spustili možnost získat například darem sa-
zenici lípy srdčité nebo sponzorské ošetření 
vzrostlého Stromu svobody arboristou. Více 
na www.stromysvobody.cz. 

(red)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY RYBÁŘŮ

Čmeláci patří mezi blanokřídlý společenský hmyz. Běh jejich života 
začíná na jaře, kdy se královna probudí ze zimního spánku a navště-
vuje raně kvetoucí rostliny (např. vrbu jívu, hluchavku aj.) aby načer-
pala sil. A začne hledat místo, kde by mohla založit hnízdo – v tu chvíli 
přichází naše chvíle!! Hledající královnu poznáte podle nízkého pát-
ravého letu nad zemí, navíc má na zadních nohách zřetelné rousky. 
V zabydleném hnízdě matka nejprve z vosku vytvoří džbáneček, kam 
nosí nektar - svoje palivo. Na dně komůrky zhotoví misku, do které 
začne klást první vajíčka, z nichž se za cca 4 dny líhnou larvy. Matka 
je zahřívá vlastním tělem a krmí pylem, který denně sbírá. Za další tři 
týdny se z larev vylíhnou už dospělé dělnice. Matka se nadále věnuje 
stavbě buněk a měsíc a půl pokračuje v kladení vajíček, ze kterých 
se pak vylíhne několik desítek až stovek dělnic. Ty se věnují sběru 
potravy, vylučování vosku, péči o plod a úpravě hnízda. Královna už 
z hnízda nevyletí, na konci léta/podzimu v něm hyne. Mladé čmeláčí 
královny, které se v létě spářily se samci, opouští rodné hnízdo a ně-
kolik centimetrů pod zemí si najdou místo, kde ve stavu strnulosti 
přečkají zimu. A z jara koloběh života pokračuje nanovo…

Petr Mach

Jaro se čmeláky



Blíží se začátek jara a všichni újezd-
ští fotbalisti se už těší, až se zazele-
nají trávníky a začne druhá půlka 
fotbalové sezóny.  
V současné době probíhá u všech 
našich mužstev nepopulární zimní 
příprava na jarní část sezóny. Jednot-
livá mužstva se nachází v různé fázi 
podle toho, v jakém termínu začínají 
mistrovské zápasy. Nejvíce napilno 
mají v současné době hráči A-muž-
stva, kterým začíná sezóna již v neděli 
11. 3. Poslední březnový víkend zaha-
jují soutěže B-mužstva mužů a doros-
ty. Ostatní mládežnická mužstva si na 
start sezóny musí počkat až po Veli-
konocích, tedy o víkendu 7. 4. - 8. 4.

A jaké jsou hlavní novinky 
v našem oddíle?
U A-mužstva registrujeme dvě vý-
znamné změny. Po tři a půl leté spo-
lupráci jsme se rozloučili s trenérem 
Milanem Šafrem, kterého nahradil 
ještě na podzim hráč Josef Šimek. 
Další velkou změnou je, že z důvodu 
angažmá v prvoligové Mladé Bole-
slavi (jako trenér brankářů) skončil 
Jaromír Blažek. Takže hlavním cí-
lem je sehnat kvalitní brankářskou 
náhradu, která pomůže v  boji o  za-
chování přeborové účasti i na příští 
rok. Úkol to bude těžký, protože letos 
pražský fotbalový svaz schválil změ-
nu, která bohužel zajišťuje sestup mi-
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Fotbalové jaro se blíží

Datum Den Muži	„A“	Přebor Muži	„B“	I.A	třída

11.3 Ne 14:30	D	FC	Přední	Kopanina	
hřiště	ÚJEZD	nebo	UMT	Satalice

18.3 Ne 15:00	V	Sokol	Královice

25.3 Ne 15:00	D	SK	Dolní	Chabry
hřiště	ÚJEZD	nebo	UMT	Satalice 15:00	V	SK	Slovan	Kunratice

30.3 Pá 10:30	V	SK	UNION	Vršovice
1.4 Ne 16:30	V	TJ	Březiněves
7.4 So 16:30	D	TJ	Slovan	Bohnice
8.4 Ne 16:30	D	FK	Dukla	Jižní	Město

14.4 So 17:00	V	FC	Háje	Jižní	Město
15.4 Ne 17:00	V	ABC	Braník
21.4 So 17:00	D	TJ	Sokol	Troja
22.4 Ne 17:00	D	Uhelné	sklady	Praha
25.4 St Pohár	-	17:00	D	FC	Přední	Kopanina
28.4 So 10:30	V	TJ	PRAGA
29.4 Ne 17:00	D	FC	Tempo	Praha
5.5 So 10:15	V	SK	Horní	Měcholupy
6.5 Ne 17:00	D	SK	Hostivař

12.5 So 17:00	V	FK	Union	Strašnice
13.5 Ne 17:00	D	FK	Motorlet	Praha	„B“
19.5 So 17:00	D	SK	Viktoria	Štěrboholy
20.5 Ne 17:00	V	Třeboradice
26.5 So 14:00	V	FC	Slavoj	Vyšehrad	UMT
27.5 Ne 17:00	D	Sportovní	klub	Zbraslav
2.6 So 17:00	D	SK	Čechie	Uhříněves

3.6 Ne 14:00	V	Admira	Praha	„B“
hř.	ZŠ	Hovorčovická	T.

9.6 So 17:00	V	Sokol	Kolovraty
10.6 Ne 17:00	D	ČAFC	Praha
16.6 So 17:00	V	SK	Ďáblice
17.6 Ne 17:00	D	FK	Čechie	Dubeč

Upozornění: Časy venkovních zápasů se mohou lišit!! 
Zvýrazněné zápasy hrajeme doma.

nimálně čtyřem mužstvům. 
I z tohoto důvodu se vedení 
mužstva snaží sehnat i další 
posily kromě již zmiňované-
ho brankáře. Noví hráči jsou 

v současné době v Újezdě na zkouš-
ce a uvidíme, který z nich nakonec 
naše mužstvo posílí. 

Dosud odehrané přípravné zápasy
FK Újezd n/L – Zbuzany  1 : 2
FK Újezd n/L – Semice  3 : 0
FK Újezd n/L – Poříčany   4 : 0 

Obdobné starosti se sestupem má 
i naše B-mužstvo, které působí pouze 
jednu soutěž pod pražským přeborem. 
Hráči absolvují zimní přípravu společ-
ně s A-mužstvem, tak snad jim tento 
model přinese na jaře kýžené body. 
V  rámci zimní přípravy odehrají hráči 
B-mužstva několik přípravných zápasů.
U družstev mládeže jsme řešili ze-
jména vylepšení kvality tréninků, 
vzájemné spolupráce a koordinace 
u kategorií staršího dorostu, mladší-
ho dorostu a starších žáků. Do reali-
začního týmu jsme za tímto účelem 
získali zkušeného Petra Kotlína, který 
naše požadavky v plné míře splňuje. 
Mládežnické týmy sehrají v rámci 
zimní přípravy venkovní přátelské zá-
pasy, zimní ligy na umělé trávě a ha-
lové turnaje. A jedna výborná zpráva 
z halového turnaje v Sázavě, kde za-
čátkem února naši starší žáci obhájili 
loňské prvenství v turnaji.
Více fotbalových informací o jednot-
livých mužstvech na www.fkujezd.cz, 
kde bude také k dispozici rozpis zá-
pasů všech věkových kategorií.
Náš fotbalový klub momentálně trá-
pí jeden velký problém, a to je pozi-
ce správce klubu. Současný správce 
bohužel nemůže dále pokračovat ze 
zdravotních důvodů a nám se zatím 
nedaří žádného vhodného kandidá-
ta najít. Pokud byste měli chuť a čas, 
neváhejte nás kontaktovat. Kontakty 
na nás jsou k dispozici na stránkách 
našeho klubu www.fkujezd.cz  
Na závěr bychom touto cestou chtěli 
poděkovat MČ Praha 21 za granto-
vou podporu ve formě příspěvku na 
letní dětské soustředění v Horním 
Bradle a také za finanční podporu 
při úhradě výdajů za energie v areálu 
Čentická. Ale není to jen o penězích, 
ale i o vstřícném a fajn jednání všech 
zaměstnanců úřadu, se kterými řeší-
me nejen finanční záležitosti. Za to 
jim všem moc děkujeme! 

Honza Veselovský, 
předseda klubu FK Újezd nad Lesy    



Sousední Klánovice plánují výstavbu nového parkovi-
ště v blízkosti nádraží. Jde o lesní pozemek při trati 
ohraničený ulicemi U Trativodu, Aranžérská a Bleš-

novská, který by měl být vykácen, čímž vznikne plocha pro 
100-150 aut. „Lepší řešení a lokalita dle našeho názoru 
neexistuje,“ napsal k tomu v únorovém čísle Klánovického 
zpravodaje starosta Klánovic Ferdinand Polák. Rada měst-
ské části již vybrala dodavatele analýzy a studie, která má 
prověřit možnosti realizace záměru. Současně chce rada 
zastupitelstvu městské části předložit návrh na podání žá-
dosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření daného pozemku 
do správy Klánovic.
Další parkovací místa tím ovšem v Klánovicích nevzniknou. 
„Současně s otevřením parkoviště bude v součinnosti s po-
licií zahájena důsledná restrikce nelegálního parkování 
v okolních ulicích,“ dodává starosta Polák. Část míst na no-
vém parkovišti by měla být přednostně vyhrazena obyva-
telům Klánovic, zbytek bude pravděpodobně zpoplatněn. 
Ne všichni obyvatelé Klánovic jsou ovšem s plánem vykáce-
ní lesíka ve prospěch parkoviště nadšeni. Proti záměru již 
vznikla petice. „Parkoviště má být umístěno naprosto ne-
vhodně bezprostředně vedle obytné zástavby rodinných 
domů a přímo na ploše lesa, který je územním plánem 
určen jako biocentrum ekologické stability a plní důležitou 
úlohu izolační zeleně mezi obytnou zástavbou a železnič-
ní tratí,“ říká Petr Svoboda, zmocněnec petičního výboru. 
Vadí mu také celkové zahuštění dopravy i to, že klánovická 

radnice neřeší zahlcení obce parkujícími auty komplexně – 
třeba posílením minibusových linek nebo zadáním studie, 
která by prověřila možnosti rozšíření parkoviště v prosto-
ru autobusové točny u restaurace U Daschů. „Parkoviště 
na zvažovaném místě je nejhorší ze všech možných vari-
ant,“ uzavírá Svoboda.

B. Hruška

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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Klánovice
Parkoviště u nádraží

Loni na podzim proběhly příprav-
né práce pro rekonstrukci kou-
paliště – demoliční práce starého 

objektu, filtrace, sprch, dětských brou-
zdališť a zbytku nebazénového zázemí 
koupaliště. Současně společnost Cen-
troprojekt zpracovávala projektovou 
dokumentaci pro rekonstrukci bazé-
nů a filtrace vody.
Na konci ledna byla předána doku-
mentace pro provedení stavby a vzá-
pětí bude vyhlášena veřejná soutěž na 
zhotovitele prací. Počátkem dubna by 
se měly rozběhnout samotné staveb-
ní práce tak, aby v létě mohlo být kou-
paliště alespoň v částečném provozu 
otevřeno (dodělávky nebazénových 
částí koupaliště budou probíhat nej-
spíše i v létě a na podzim).

Převzato ze Života Úval č. 2/2018, upraveno. 

Petr Borecký, 
starosta města

Úvaly

Koupaliště letos bude



VÝSTAVA MĚSÍCE
CHOCHOLArt: MALOVÁNÍ V ČASE
Podívejte se s nadhledem a tolerancí 
na malířské pokusy tří generací jedné 
klánovické rodiny - dědy, syna, vnuka, 
vnučky, snachy. Výstava potrvá do kon-
ce března a není prodejní.

KINO 
1. 3. čtvrtek, 20:00 
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Tato černočerná komedie z americké-
ho jihu ovládla letošní Zlaté glóby a je 
nominovaná na Oscara v sedmi kate-
goriích! USA, VB / 2017 / drama, krimi / 
115 min / s českými titulky.

FILMOVÝ KLUB
5. 3. pondělí, 20:00 NIT Z PŘÍZRAKŮ
Nit z přízraků vypráví příběh muže po-
sedlého zničující dokonalostí. Muže na-
tolik soustředěného na každičký detail, 
že mu unikalo vše podstatné. Muže, 
kterého zničila láska. Nebo zachránila. 
Záleží na úhlu pohledu. USA / 2017 / 
drama / 130 min / s českými titulky. 

KINO  
7. 3. středa, 20:00 
S LÁSKOU VINCENT
Celovečerní snímek o Vincentovi van 
Goghovi natočený kombinací hraného 
filmu a animace originálních olejoma-
leb. VB, Polsko / 2017 / animovaný, kri-
mi, drama / 88 min / s českými titulky.

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

Narozeninový KONCERT Nové Besedy 
10. 3. sobota, 18:00 a 21:00 
DAVID KOLLER
Slavíme s Davidem Kollerem! Na pó-
diu Nové Besedy vystoupí David Koller, 
český rockový zpěvák, skladatel, bube-
ník a zpěvák, který patří k významným 
muzikantům střední generace českého 
bigbítu. 

KINO PRO DĚTI 
11. 3. neděle, 16:00
PRAČLOVĚK
Animovaný příběh z období, ve které se 
naší krajinou procházela prehistorická 
zvířata. Velká Británie / 2018 / animo-
vaný / 89 min.

KINO 
12. 3. pondělí, 20:00 NEJTEMNĚJŠÍ 
HODINA
Winston Churchill na počátku 2. světo-
vé války musí učinit zásadní rozhodnu-
tí. USA / VB / 2017 / drama, historický, 
válečný, životopisný / 125 min / s český-
mi titulky.

PŘEDNÁŠKA 
13. 3. úterý, 19:30 CO VŠECHNO NENÍ 
VNITŘNÍ POKLAD! Na cestě poznávání 
existuje spousta vnitřních jevů a vjemů. 
Další z cyklu přednášek Vlasty Červa.

PŘEDNÁŠKA 
15. 3. čtvrtek, 19:30 
DHAMPUS PEAK
Tři Klánovičáci opět v Himálaji, tento-
krát kolem Dhaulagiri s cílem zdolání 
šestitisícovky Dhampus Peak. Promí-
tání filmu s krátkým povídáním pro 
všechny milovníky hor a přírody. Vstup-
né dobrovolné bude opět věnováno 
klášteru Pullahari.

KULTURA
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PROGRAM březen 2018

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

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

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.

FILM 
osobně představí producent filmu To-
máš Hoffman a režisér Jiří Vejdělek 
19. 3. pondělí, 19:30 
TÁTOVA VOLHA
Nový český film od tvůrců Bezva ženská 
na krku, Ženy v pokušení, Muži v naději, 
Něžné vlny, Účastníci zájezdu aj. 
ČR / 2018 / komedie, drama / 90 min.

DIVADLO 
21. 3. pondělí, 19:30 
BOSÉ NOHY V PARKU
Představení nabízí úžasnou podívanou 
na první novomanželské trable, kte-
ré jsou podány s vtipem a nadhledem 
a divák se baví od začátku až do konce. 
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, 
Veronika Freimanová, Rudolf Hrušín-
ský.

DIVADLO PRO DĚTI 
25. 3. neděle, 16:00 a 26. 3. pondělí, 
10:00
TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA
Loutková pohádka o medvědech, kteří 
šli na med a nechali prázdnou chaloup-
ku, a o Mášence, která se nudí v lese, 
a  tak vleze do chaloupky oknem. Na-
dělá si tak spoustu problémů. Co bude 
dál? Hrají: Loutky bez hranic

KINO 
26. 3. pondělí, 20:00
MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Nový film od Paola Genovese, režisé-
ra filmu Naprostí cizinci. Itálie / 2017 / 
drama, mysteriózní, fantasy /105 min / 
s českými titulky

KURZY  
27. 3. úterý, 19:00 - 
SOCIAL CLUB 
Poklábosení v angličtině 

KINO 
28. 3. středa, 20:00
TÁTOVA VOLHA
Film je příběhem dcery a matky, které 
se ve Volze Gaz 21 vydají na cestu po 
bývalých milenkách svého otce a man-
žela, aby zjistily, zda před nimi neskrý-
val nemanželského syna. ČR / 2018 / 
komedie, drama / 90 min

BĚH S BESEDOU 
Sledujte naše webové stránky



Zavolejte a nechte si poradit od zákaznické podpory na čísle 246 030 671
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INTERNET 
TELEVIZE � TELEFON
INTERNET 
TELEVIZE TELEVIZE ��

Optická infrastruktura, nejmodernější vysokokapacitní bezdrátové spoje, pravidelná 
modernizace bez kompromisů, trvalý dohled a servis sítě, to vše pro Vás v kvalitě NGA 

(Next Generation Access) s nejlepším poměrem cena/výkon na trhu.

Rozšiřte si jakýkoliv tarif o službu IPTV. Vyberte si z platforem SledováníTV.cz nebo KUKI.TV a 
sledujte TV vysílání na chytrých televizích Samsung, LG, Panasonic, na svých telefonech, tabletech, 
PC nebo Set-Top-Boxu. Přehrajte si zpětně již odvysílané pořady a seriály, prohlédněte si soukromý 

archiv, navštivte videopůjčovnu, užijte si HD kvalitu.

Pociťte nadstandardní kvalitu a 
rychlost NGA připojení, splňující 

náročné požadavky defi nice ČTÚ pro 
linky vysoké kvality. Hrajte náročné 

hry, sdílejte velké objemy dat, využijte 
virtuální svět internetu na maximum.

Užívejte si stabilní a spolehlivé připojení 
pro základní práci s Internetem, 

surfování, e-maily, chat, VoIP,... buďte v 
kontaktu se svými přáteli.

Ponořte se do multimédií, sledujte 
videa, fi lmy, poslouchejte hudbu, 

cestujte po virtuálním světě s celou 
svou rodinou.

Ponořte se do multimédií, sledujte 

Výhodné 
připojení

MULTIMEDIA 

499,- 
CZK

Pociťte nadstandardní kvalitu a 

Výkonné 
připojení

NGA

749,- 
CZK

Užívejte si stabilní a spolehlivé připojení 

Základní 
připojení 

BASIC 

399,- 
CZK



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

www.zdiradpekarek.cz

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

Praha 9 – Újezd n.L.

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

Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRODEJ - rekonstruovaný RD 3+1/G,
podlahová plocha 140 m2, pozemek 689 m2,

Zápy, okr. Praha-východ

PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umě-
lecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

P r o d á n o

cena 1.990.000,-Kč

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

Mstětická ul., Zeleneč

Poslední stavební
pozemky v projektu

v Kolodějích:
www.kolodeje-pozemky.cz

cena 12.990.000,-Kč

cena 3.790.000 -Kč

cena 13.900.000,-Kč


