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Protože zde bydlím s Vámi, dobře se orien-
tuji v místní situaci a mohu Vám kvalifiko-
vaně poradit
� nabízím k pronájmu kancelářské prostory
v Běchovicích a další v Praze 4

� ráda zprostředkuji prodej ,nebo pronájem
i vaší nemovitosti

� ve spolupráci s profesionálním fotografem

odborně poradím při přípravě a nafocení
Vaší nemovitosti

� díky svým zkušenostem Vám pomohu určit
optimální prodejní cenu nemovitosti

� zpracuji odhad ceny pro dědická i jiná řízení
Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@era-reality.cz

ZKUSTE PRÁCI REALITNÍHO
EXPERTA I VY!

Spojte své sny o finanční
nezávislosti s námi. Navštivte nás
a vyzkoušejte si kouzlo naší
profese. Stojí to za to.

Spojili jsme své zkušenosti s týmem odbor-
níků a moderními technologiemi značky ERA
Reality. Jedničkou na místním trhu zůstá-
váme. Pro své klienty neustále hledáme po-
zemky a rodinné domy v Újezdě nad Lesy a
blízkém okolí.

Bonitní klient = naše know-how.

Alter Ego spol. s r.o.
Oplanská 2614 – obchodní centrum BLATOV

190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy
tel. 725 293 655; eraalterego@era-reality.cz

PRODÁVEJTE S NÁMI

Již podruhé zvu všechny šikovné děti se svými rodiči
v sobotu 22. října od 10.00 hod
před obchod Romantika – kreativní svět
na tvořivé dopoledne

děti si vytvoří krásnou podzimní dekoraci v po-
době vyřezané dýně nebo mohou vytvořit
spoustu dalších zajímavých věcí.

Na závěr na děti čeká malá odměna

Přijďte, budeme si hrát a zároveň si povídat na téma
reality a Újezd nad Lesy a okolí

REALITNÍ MAKLÉ� PRO TUTO OBLAST
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EDITORIAL

Ani jsme se nenadáli a před ná-
mi je podzim. Pro někoho ob-
dobí ponuré, pro mne krásné. 

Podzim, stejně jako jaro, léto i  zimu 
mám ráda. Vychutnávám si to, že my, 
Újezďáci, do přírody nemusíme do-
jíždět autem, že ji máme, jak se říká, 
„u nosu“.  O to, že tu les máme, jsme 
se nijak nepřičinili, ten tu byl už před 
námi. My si jej musíme jen chránit 
a můžeme si jej plnými doušky užívat. 
Přičinit se ale musíme o to, abychom 
měli konečně hotovou kanalizaci 
a získat peníze na chybějící chodníky.
 O  to, aby se nám v  Újezdě dobře 
žilo, se snaží všichni zastupitelé. Ka-
ždý po svém, jak je komu vlastní. Po-
síláním udání a oznámení na všechny 
možné instituce, s  plnými ústy Ma-
saryka i  Komenského a  - když se to 
hodí - i citáty z Bible svaté … je toho 
málo, co bychom u nás v Újezdě ještě 
nezažili.  Z toho se ale nesmíme ne-
chat otrávit, některé věci se nezmění 
a někteří lidé také ne. Důležitější jsou 
věci, ze kterých se můžeme radovat!
 Máme moderní, krásnou a  novo-
tou vonící přístavbu Masarykovy zá-
kladní školy, kterou jsme slavnostně 
otevřeli v září. Reportáž přinášíme na 
str. 20. Ráda bych touto cestou podě-
kovala všem, kdo se na stavbě, zaři-
zování i  slavnostním otevření podí-
leli. Zvláštní poděkování pak směřuji 
vedoucímu Odboru majetku a inves-
tic ing. Josefu Roušalovi, ing. Tomáši 
Grossovi a  vedoucí Odboru školství, 
kultury a místní agendy 21 Mgr. Lucii 
Molínové PhD. 

 Přeměna Polyfunkčního domu Le-
vel na Dům dětí a mládeže je další věc, 
ze které mám velikou radost a která 
se povedla. Konečně jsme našli smy-
sluplné využití pro dům na křižovat-
ce. Po dlouhých letech nebude naše 
městská část nést náklady na provoz 
tohoto smutného dědictví a  navíc 
bude využito ve prospěch našich dě-
tí. Podle posledních informací, které 
mám, jsou všechny zájmové kroužky 
již téměř obsazené. Dětem přeji, aby 
se jim dařilo a užily si volný čas.
 V příštím roce nás čeká dokončení 
výstavby kanalizace v  celém Újezdě. 
Sláva! Snad nastane konec uzavírkám 
a  objížďkám, které jsme jako nutné 
zlo museli všichni přetrpět. Aby se na 
kanalizační řad mohly konečně napo-
jit i domy ve staré zástavbě v ulicích 
Blatova, bylo nutné zajistit zvýšení 
kapacity přečerpávací stanice na Bla-
tově. Modernizace stanice započne 
příští rok na jaře.
 Občany Blatova z  řad chodců jis-
tě potěší i  oprava jižního chodníku 
v Čentické ulici v úseku Pilovská -Po-
lesná. V části ulice Druhanická a On-
šovecká v úseku mezi Starokolínskou 
a  Cerhýnskou dojde k  opravě povr-
chu vozovky. Vyhověli jsme tak po-
četným stížnostem občanů a věříme, 
že ocení zlepšení kvality života v naší 
městské části.
 Až budete číst toto číslo Zpravo-
daje, už bude patrně znám výsledek 
řešení letitého problému naší měst-
ské části. Tím bylo dlouhodobě ne-
dořešené majetkové dilema s firmou 

IDEAL LUX. Pro ty neobeznámené šlo 
o  to, že na pozemku naší obce sto-
jí budova ve vlastnictví zmiňované 
firmy. Bohužel umístění průmyslo-
vé výroby (montáž lustrů) ve vilové 
čtvrti nedělalo dobrotu. Provoz tedy 
roku 2008 skončil a  zůstala otázka, 
co s pozemkem a budovou dále. Na 
jednání zastupitelstva budeme řešit 
odprodej pozemku za tržní cenu zá-
jemci. Plánem investora je přestavba 
stávající budovy na centrum pro seni-
ory postižené Alzheimerovou nemo-
cí. Prospěch pro nás, občany, kromě 
možnosti pobytu v  zařízení v  místě 
bydliště, bude i z toho, že zde vznikne 
řada nových pracovních míst. Měst-
ská část nadto získá nemalé finanční 
prostředky, kterými bude moci hradit 
další projekty na podporu rozvoje. 
 Vidíte, že důvodů k radosti máme 
dost. Dovolím si ještě malé poohléd-
nutí za Týdnem zdraví, akcí, která 
v  Újezdě nemá dlouhou historii, je 
však rok od roku zajímavější. Letos 
byla nabídka programu poprvé sed-
midenní. Děkuji všem, kdo se do pro-
jektu zapojili a hlavně organizátorům 
za skvělý počin. Nakonec bych vás rá-
da pozvala na oslavu Dne české stát-
nosti dne 24. října 2016. Oslava začí-
ná v  16 hod. v  parku 
MZŠ před pomníkem 
T.G. Masaryka. Všichni 
jste srdečně zváni.
 Přeji vám pěkně ba-
revný podzim, milí Úje-
zďáci. Vaše starostka 
Karla Jakob Čechová
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Společnost Ropid, která má na sta-
rosti koordinaci Pražské integro-
vané dopravy, vypracovala nové 

jízdní řády některých autobusových 
spojů, které se dotknou i naší městské 
části.
 Autobusová linka 260, která spojuje 
Blatov s Nádražím Klánovice, bude od 
17. října jezdit podle nového jízdního 
řádu. Mezi osmou ranní a 9:30 hod při-
byde jeden spoj, tj. nové odjezdy z Ne-
tušilské budou v 8:05, 8:35, 9:05 a 9:35 
hod. Nového spoje se cestující dočkají 
i  pozdě večer. V  současnosti jede po-

slední autobus linky 260 z Nádraží Klá-
novice ve 20:03 hod., nově by odjížděl 
ještě jeden spoj ve 21:03 hod.
 Naopak odpadne první ranní spoj 
z  Netušilské na nádraží, který dnes 
odjíždí ve 4:35 hod. Nově pojede první 
bus až v 5:59 hod. Měřením totiž Ropid 
prokázal, že až do šesté ranní odjížděly 
autobusy z Blatova prázdné.

ŠKOLNÍ BUS 
ZE SUDĚJOVICKÉ
Druhou změnou je vedení školní linky 
č. 564. Od 17. října pojedou tři ranní 

spoje (s odjezdy mezi 7. a 8. hodinou 
ranní) již ze zastávky Sudějovická směr 
Sídliště Rohožník, kde se na obratiš-
ti otočí a  odtud pojedou po své trase 
zpět přes Novosibřinskou. 
 Odpolední spoje pojedou ve stej-
ném režimu jako dnes – ze zastávky 
Polesná přes Hulickou na Sídliště Ro-
hožník. Tam se ale obrátí a nově poje-
dou zpět Novosibřinskou ul. do zastáv-
ky Sudějovická, jež bude pro odpolední 
spoje konečnou zastávkou. 

(red)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Autobusy: nové spoje a prodloužené trasy

Jak žádat o občanské průkazy a cestovní pasy
Od 1. 1. 2016 lze podat žádost o vydání občanského průkazu 
(OP) nebo cestovního pasu  na kterémkoli  obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností, tedy i mimo trvalé bydliště.
 OP nebo pas může žadatel převzít  na jakémkoli obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností mimo svůj  trvalý pobyt, 
za správní poplatek 100 Kč, splatný až při převzetí dokladu.
 Občan s trvalým pobytem na území ČR je povinen požá-
dat o vydání  prvního OP nejpozději do 30 dnů ode dne do-
vršení  15 let.
 Vydání nového občanského průkazu z důvodu zápisu ti-
tulu nebo vědecké hodnosti nebo z jiného osobního důvodu 
v době delší než půl roku před uplynutím  platnosti dosavad-
ního průkazu je nově zpoplatněno částkou 200 Kč.
 Platnost OP občanů starších 70 let se nově vydávají s do-
bou platnosti na 35 let.
 Plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji 
a  s biometrickými údaji lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pra-
covních dnů. „Expresní“ pas lze převzít pouze na úřadu obce 

s  rozšířenou působností, kde byla žádost podána. Správní 
poplatky jsou následující: občané mladší 15 let s  platností 
pasu 5 let 2000 Kč, občané starší 15 let s platností pasu 10 
let 4000 Kč.
 V souvislosti s novelami zákonů o cestovních dokladech 
a občanských průkazech  se výrazně navýšila kapacita vyři-
zování  žádostí a z těchto důvodů došlo k úpravám prostor 
odboru občansko správního. Bylo nově zřízeno   částečně 
kombinované pracoviště, které slouží k podání žádostí o ob-
čanské průkazy a k předávání již vyhotovených dokladů.
 I přesto není vždy možné předejít delším čekacím dobám, 
a proto vás žádáme o trpělivost. Naší snahou je vám vždy vy-
jít vstříc, pomoci a poradit s nastalou životní situací. Se všemi  
změnami se můžete seznámit na webových stránkách  ÚMČ 
Praha 21, odbor občansko správní, sekce životní situace.

Iveta Maczanová, 
Odbor občansko správní

Přijměte srdečné pozvání  
ke kulatému stolu na téma  

Kynologické cvičiště a jeho provoz.

Kdy: středa 19. 10. 2016 od 17 hod., 
Kde: Kynologické cvičiště  

Újezd nad Lesy (za Újezdským rybníkem)

Na setkání se těší radní MČ Praha 21 
RNDr. Jitka Jenšovská  

a MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

INZERCE

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu samostat-
nou polovinu prodejního stánku na konečné zastávce 
autobusů sídliště Rohožník. Obchodní plocha 12,12 

m2, zázemí 1,80 m2 a WC 1,78 m2. Nabízený prostor 
má samostatný elektroměr a vodoměr. Vytápění je 

řešeno přímotopy.

Měsíční nájemné k jednání: 
3.500 Kč + energie

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

Pronájem zděného prodejního stánku 15,70 m2, 
sídliště Rohožník – konečná zastávka autobusů
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Kalendárium na říjen

4. 10.     Veřejná generálka před-
stavení Adéla ještě neve-
čeřela, Divadlo Broadway, 
od 15 hod. pořádá KAS

4. 10.     Zdraví pro Klánovice, seri-
ál přednášek se zdravot-
ně-preventivní tématikou, 
Úřad MČ Praha-Klánovice, 
od 17 hod. (a dále každé 
úterý v měsíci)

6. 10.     Klánovický svařák, Hu-
debně-zábavný pořad, KC 
Nová Beseda Klánovice, 
od 19:30 hod.

7. 10.     Zahájení 60. zahrádkářské 
výstavy, Areál snů, Staro-
újezdská ul., od 14 hod.

8. 10.     Běchovická drakiáda, na 
poli u kopce Tábor, od 
15 hod.

10. 10.   Trénování paměti, Úřad 
MČ Praha 21, od 14 hod., 
pořádá SPCCH

11. 10.   Jednání Rady MČ Praha 
21, Úřad MČ Praha 21

13. 10.   Výlet na zámek Zbiroh 
a do okolí, odjezd od 
prodejny Lidl v 6.30 hod., 
pořádá SPCCH

14. 10.   Koncert Mária Biháriho, 
Kulturní sál města Úvaly, 
od 19 hod.

18. 10.   Řídící výbor Místního 
akčního plánu, více na: 
www.praha21.cz

19. 10.   Kulatý stůl k tématu 
kynologického cvičiště, 
Kynologické cvičiště, od 
17 hod.

20. 10.   Debata o školství s Tomá-
šem Feřtkem, Divadelní 
sál MZŠ, od 18 hod., 
pořádá Spolek OKO

22. 10.   Výlov Újezdského rybníka, 
s prodejem ryb, od 9 hod.

23. 10.   Klánovický půlmaraton, 
více na www.klanovicky-
pulmaraton.cz

24. 10.   Oslava Dne české státnos-
ti, u sochy TGM v parku 
před MZŠ, od 16 hod.

26. 10.   Beseda s Janem Kačerem, 
Aula MZŠ, od 19 hod., 
pořádá Filmový klub

Na Blatově se rekonstruuje zastávka
V rámci pokračující výstavby dešťové a splaš-
kové kanalizace na Starokolínské v  oblas-
ti Blatova se stavba postupně posunula až 
k  obchůdkům s  biopotravinami a  obuví, do 
místa, kde je také stávající a technicky nevy-
hovující zastávka MHD – BUS „Blatov“. V rámci 
koordinace se stavbou splaškové kanalizace 
probíhá od konce září rekonstrukce zastáv-
ky, kterou pro společnost TSK HMP provádí 
firma DIS Praha. Vedoucím stavby je pan Ing. 
František Voldřich. Předpokládá se, že rekon-
strukce bude probíhat cca až do 23.11. 2016. 
I nadále bude doprava na hlavní řízena kyva-
dlově.
 Po ukončení rekonstrukce zastávky Blatov 
ve směru z centra, dojde rovněž k obnovení 
funkce stávající zastávky MHD Blatov ve smě-
ru do centra a obě „dočasné“ zastávky budou 
zrušeny.
 Pravděpodobně až na jaře 2017 budou 
pokračovat další etapy výstavby splaškové 
kanalizace na hlavní v  úseku Rohožnická – 
Všeňská a také v úsecích k Oplanské a k Rat-
bořské. Časové harmonogramy etap budou 
ještě upřesněny a  podrobně projednány se 
všemi dotčenými orgány. Pokračovat budou 
i  v  příštím roce rekonstrukce STL plynovod-
ních řadů. Informace k probíhajícím stavbám 
umisťujeme vždy na webových stránkách MČ 
Praha 21 v oddíle „Aktuality“. Omlouváme se 
za dopravní omezení a  děkujeme za pocho-
pení.
 Vladimíra Kozáková,

Odbor životního prostředí a dopravy

INZERCE

Mokrá cesta je opravdové 
praní s využitím jedinečné 

technologie a použitím vysoce 
účinných a ekologických 

přípravků.

 Čistíme na tlakovém principu 
s následným odsáním nečistot. 

 Čistíme koberce, sedací soupravy, 
nebo jiné čalouněné vybavení Vaší 
domácnosti, kanceláře, hotelového 
zařízení i jinak komerčně využíva-

ných prostor. 

Kontakt: 736 205 854
michaelachnapkova@gmail.com

Hloubkové čištění koberců 
a čalouněného nábytku 

mokrou cestou



6

TÉMA

V říjnu oslavují újezdští zahrádkáři dvě významná kulatá vý-
ročí – 70 let od založení spolku a 60. podzimní výstavu ovoce 
a zeleniny. Sedmdesátku zahrádkáři slavili v „rodinném kru-
hu“ již na březnové schůzi. Sluší se proto připomenout výročí 
i v ÚZ.

Dvě jubilea zahrádkářů

Náš spolek byl založen našimi 
předchůdci 16. října 1946 
v hostinci u Zvěřinů na Bla-
tově (dnes je zde pizzerie). 

Spolek vznikl pod názvem „Jednota 
zahrádkářů“ a  měl 22 zakládajících 
členů. Prvním předsedou byl přítel J. 
Kout. Spolek zajišťoval pro své členy 
semena, sadbu a  školkařský materi-
ál. V  roce 1948 byl zvolen předsedou 
přítel Šulc. O tři roky později měl spo-
lek přes 60 členů a stále se rozrůstal. 
V roce 1952 byla provedena velká akce 
- výsadba ovocných stromů od Zvěři-
nů ke Kolodějům, zvaná Štípkova alej, 
dnešní Oplanská ulice. Další výsadba 
byla v ulici k Ladům - dnešní Polesná, 
dále v ulici Vinohradské (dnešní Rápo-
šovské) a  podél cesty k  rybníku, tedy 
v Dubinské. Ještě dnes jsou pozůstatky 
alejí vidět. 
 Po připojení Nové Sibřiny k naší obci 
byly oba spolky sloučeny v  jeden, ale 
po roce byly opět rozděleny z důvodů 
různých zájmů. Po rozdělení zůstalo 
pouze 42 věrných členů. Byl zvolen 
i nový výbor s předsedou Bohumilem 
Líznerem. Spolek ztratil veškeré skla-
dovací prostory, neměl žádné zázemí. 
Po uzavření hostince na Blatově se za-
hrádkáři scházeli u přítele Musila - ča-
louníka v  jeho dílně. Spolek zajišťoval 
postřik veškerých ovocných zahrad 
v celé obci, staral se o Blatovskou ná-
ves se záhony růží a park před školou. 
I tady byly záhony s růžemi a okrasné 
dřeviny byly na vrcholu své krásy.

MOŠTÁRNA, SKLAD  
I KLUBOVNA
Nějaké peníze spolek měl a  půjčkami 
od věrných členů (100 Kčs bylo v té do-
bě dost peněz) získal finanční základ 
pro koupi vyhlédnutého domu. Po del-
ším jednání s majitelem zakoupil spo-
lek v roce 1966 dům č. p. 68 v tehdejší 
Kolodějské ulici. Spolek platil částečně 
hotově a na zbytek (prakticky 3/4) měl 
půjčku u  Československé spořitelny. 
Byla to velká odvaha a za takto získa-
ný majetek musíme poděkovat našim 

předchůdcům, v  té době byl předse-
dou F. Musil, J. Bouše jednatel, F. Bar-
ták hospodář a J. Koula pokladník.
 Po nařízení, že spolky nesmí vlast-
nit objekty s  bytovými jednotkami, 
byli zahrádkáři nuceni v  roce 1969 
obytnou část prodat, zůstal jim pouze 
zadní trakt se dvorem a vjezdem. Opět 
neměli žádné zázemí, a proto se v ro-
ce 1972 pustili do výstavby moštárny 
a skladu, ale původní účel nebyl zcela 
dodržen. Na místo skladu byla zaříze-
na klubovna. V té době se na jeden rok 
ujal předsednictví př. J. Uhlíř a po něm 
následoval př. A. Šlechta. Velkou pílí 
všech se podařilo nový objekt dokon-
čit. 
 V roce 1995 byl největší počet členů 
324 a spolku předsedal př. Mojžíš, po 
jeho nenadálém odchodu byl zvolen 
předsedou př. P. Mach. Stav, kdy jsme 
měli shodné číslo popisné 68 s  rodin-
ným domem, bylo pro naši organizaci 
nevyhovující, a  to zejména pro identi-
fikaci sídla naší organizace. Jsme ma-
jiteli prostoru, kterým se vstupuje do 
našeho areálu.  Proto jsme v roce 1997 
zažádali o  samostatné popisné číslo 
a bylo nám přiděleno číslo 495. Od té 
doby jsme zcela samostatní.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA STÁRNE
Členská základna nám stárne, mlad-
ších členů je pomálu, snad pro pracov-
ní a jiné starosti již jim nezbývá čas pro 
spolkovou činnost.  Až bude schválen 
zahrádkářský zákon - a  dnes je stále 
více zahrádkaření podporováno – dou-
fáme, že bude více zájemců.   
 Na areálu stále pracujeme, z chlévů 
jsme vybudovali výstavní místnost se 
zádveřím, a  také velmi potřebné WC. 
Rozvedli jsme vodu, připojili areál na 
kanalizaci, a  jako dobří hospodáři se 
snažíme, aby vše bylo pěkné, uspořá-
dané. Část investic do údržby a  pro-
vozu areálu jsou každým rokem před-
mětem grantů, o  které žádáme ÚMČ 
Praha 21.
 V současné době se staráme o okolí 
pomníku T. G. Masaryka v parku a ko-

ryta u polyfunkčního domu.  Každoroč-
ně od poloviny září až do ukončení zá-
jmu moštujeme pro všechny zájemce 
a je jich stále více nejen z naší obce, ale 
i okolí. 
 Tradiční výstava ovoce a zeleniny za-
čátkem října je ukončení pěstitelské se-
zony, kde vystavujeme jak zdařilé, ale 
pro ponaučení i nepovedené výpěstky. 
Druhý rok spolupracujeme se školou 
a  ukázky výtvarných děl dětí berou 
dech. Každý rok – letos po šedesáté – si 
říkáme, snad bude dost exponátů a vý-
stava se povede. Slavnostní otevření 
výstavy je letos 7. října ve 14.00 hodin. 
Veškeré informace o  nás najdete na 
stránkách www.kvetyujezda.ic.cz.

Blanka Exnerová, 
předsedkyně Českého zahrádkář-

ského svazu v Újezdě n.L.

Tip: Některé z prací dětí k letošní výstavě 
jsou použity na obálce tohoto čísla. 
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O nesnadném financování i o tom, v čem je 
moštování v Újezdě výjimečné, si ÚZ povídal 
s Blankou Exnerovou, předsedkyní místních 
zahrádkářů.

Není nad rajče ze zahrádky

V dobách největší slávy měli újezdští 
zahrádkáři přes tři stovky členů. Jak 
jste na tom dnes?
Je nás asi stovka, vesměs vyššího vě-
ku. I když se mezi námi objevují i noví, 
mladší zahrádkáři, členská základna 
stárne. Na druhou stranu nás těší, že 
nejde jen o Újezďáky. Mezi našimi členy 
jsou lidé z  Klánovic, Koloděj, Běchovic 
i Šestajovic.

Jak jsou zahrádkáři financováni?
Naše činnost stojí na dobrovolnictví, ji-
nak by to ani nešlo. Každý člen platí 100 korun ročně, z toho 
60 korun putuje do ústředí Českého zahrádkářského svaz 
(ČZS). Z něj pak občas získáváme účelové dotace – naposle-
dy třeba na ekologickou likvidaci azbestocementových de-
sek v našem areálu. Na provoz a údržbu areálu máme grant 
z úřadu naší městské části, letos to bylo přes 8 tisíc korun. 

Nesmím zapomenout ani na ministerstvo zemědělství, díky 
němuž máme věcné dary pro vystavovatele na podzimní vý-
stavě a propagační materiály zejména pro děti.

V  areálu zahrádkářů je na podzim 
rušno – o  víkendech se moštuje, 
chystá se výstava. Co se ve vaší zá-
kladně na Staroújezdské děje přes 
rok?
Pravidelně se tu konají výborové schů-
ze, a také přednášky a besedy. Areál 
také musíme udržovat a  zvelebovat. 
Třikrát ročně, tedy o Vánocích, o Ve-
likonocích a  o  Dušičkách pořádáme 
výstavu ve spolupráci s Lucií Dlabačo-
vou, která váže věnce a květiny. Tra-
dičním vyvrcholením je ale podzimní 
výstava a moštování. Mimochodem – 
široko daleko jsme jediní, kdo moštují 
až do listopadu. Pokud je zájem.

Zelinářské zahrady často vystřídaly ty okrasné. Upadá 
zájem o pěstování ovoce a zeleniny?
Neřekla bych. Každý, kdo ochutná rajče z vlastní zahrádky, 
pozná rozdíl proti tomu ze supermarketu. A takových lidí je 
i v Újezdě čím dál více.  (red)

Stehlík Jiří
Hlavní 47, Tuklaty
Tel.: 723 614 889

- Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna,

GARDENA, Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče
na beton a ocel

- Servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC
- Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny,

násady aj.
- BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože

do sekaček, nože do křovinořezů, zahradní nůžky ruční, nůžky na živé
ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery, kuchyňské nože a nůžky,
kotoučové pily a pily vidio (max. do 24 hod. i na počkání) aj.

- Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI

OTEVŘENO:
DUBEN-ŘÍJEN

PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-18.00
SOBOTA: 9.00-11.00
LISTOPAD-BŘEZEN

PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-17.00
SOBOTA-NEDĚLE: ZAVŘENO

E-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz
Web: www.stehlik-zahradales.cz

Fcb: www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

INZERCE
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Projekt se týká školství v  celém 
správním obvodu Prahy 21. 
Zapojí se do něj všech 13  zá-

kladních škol a  mateřských školek, 
z toho tři soukromé. Dále se na pro-
jektu budou podílet odborníci v obo-
ru školství a vzdělávání, místní spolky 
a veřejnost z řad rodičů. 
 Cílem projektu je zvýšení kvality 
předškolního a základního vzdělávání 
v Praze 21 s výhledem do roku 2020. 
V průběhu projektu dojde k vytvoření 
nových partnerství mezi zúčastněný-
mi, výměně zkušeností a k vybudová-
ní základů budoucí spolupráce.
 Projekt bude realizován v  období 
dvou let a  jeho rozpočet činí téměř 
3 310 000 Kč. Z  této částky získáme 
polovinu z fondů EU, konkrétně Ope-
račního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV). Dalších 45% je 
hrazeno ze státního rozpočtu a zbylý-
mi pěti procenty se na projektu spo-
lupodílí MČ Praha 21. 
 Výstupem dvouletého záměru 
bude Místní akční plán rozvoje pro 
oblast Prahy 21 a Strategický rámec. 
V  těchto dokumentech budou po-
psány potřeby vzdělávacího procesu 
a  také zamýšlené budoucí investiční 
priority, odrážející charakter vzdělá-
vacích potřeb naší městské části do 
roku 2020. 
 Projekt je klíčový ještě v  jednom 
ohledu. Dosud se při financování 
investic z  dotací fondů EU přihlíželo 
pouze ke kvalitě a oprávněnosti jed-
notlivých žádostí. Nově budou žádos-
ti o dotace z  fondů EU porovnávány 
s potřebami popsanými ve Strategic-

kém rámci. V případě, že bude daná 
potřeba popsána ve Strategickém 
rámci a Místním akčním plánu, bude 
podle dostupných informací shledá-
na způsobilou pro podporu z  fondů 
EU. 
 Hlavním pracovním orgánem pro-
jektu je Řídící výbor, jehož první za-
sedání se koná 18. října 2016.  Více 
informací přinese postupně Újezdský 
zpravodaj, přesné znění dokumentů 
najdete na www.praha21.cz.

Lucie Černá,
manažerka projektu

Na území naší městské části minulý měsíc odstartoval rozsáhlý 
projekt napříč zřizovateli, kterého se zúčastní vzdělávací i vol-
nočasové instituce a veřejnost. Jde o Místní akční plán rozvo-
je vzdělávání na území správního obvodu Praha 21, zkráceně 
P21 – MAP. 

Plán vzdělávání s podporou EU

INZERCE

KREJČOVSTVÍ-PRAHA 21
OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

EVA KOZLOVÁ - OCHOZSKÁ 1358,
ÚJEZD NAD LESY

TEL: 602 811 997       www. krejcovstvi-praha21.cz

Hledám dlouhodobý pronájem 
garáže (ne garážového stání) 

nejlépe na Blatově. 
Telefon: 605 157 132 

Veterinární výjezdová služba

U Stříbrné kočičky

MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková
tel. 604 888 578
mail: info@vetukocicky.cz
www.vetukocicky.cz
www.facebook.com/ustribrnekocicky

Nabízím:
Vyšetření a ošetření Vašeho domácího mazlíčka 
v pohodlí domova (včetně laboratorních vyšetření
a vyšetření pomocí ultrazvuku). 

Provádění drobných zákroků 
realizovatelných 
v domácím prostředí.



+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz

100% služby 
   0% provize

Nejvýhodnější podmínky při 
prodeji nemovitostí.

dále 

PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME 
 tržní analýzu 

 právní služby advokáta 
 úschovu kupní ceny u advokáta / notáře 

 průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
znalecký posudek pro daňové účely

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
nabízí pomoc v životních situacích, které se 

nedaří řešit. Možnost psychoterapie u depresí, 
úzkostných stavů apod.

Kontakt: PhDr. I. Waidingerová Tel.603 804 895
Web://psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

Žena 52 let, VŠ ped.přírod. směr hledá 
zaměstnání i mimo obor. 

Nejraději s možností práce z domova. 
Není podmínkou. Nabízím i skladové

popř.výrobní prostory 100 m2. Spolehlivost. 
Tel. 728 931 308.

INZERCE

Nabíráme děti 
od 3 let.
Lekce vyučuje profe-
sionální baletka s pe-
dagogickou a divadel-
ní praxí. Naším cílem 
je v dětech probudit 
lásku k tanci a k úmě-
ní všeobecně. Ke 

každému žákovi přistupujeme s individuálním 
přístupem a proto jsou skupiny tvořeny max. 
po 8 dětech na lekci. Na konci školního roku 
pořádáme divadelní pohádkové představení ve 
spolupráci s Divadlem Horní počernice, kde si 
děti vyzkouší tanec na jevišti.

CENTRUM CHERRY BALANCE

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O BEZPLATNOU UKÁZKOVOU 
LEKCI NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA:

Tel: 731 908 035 Email: balletina@email.cz
Staroújezdská 23, Praha 9 - Újezd nad Lesy

9
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HISTORIE

Stanislav Kraus se narodil 8. 
října 1912 v  Ohavči u  Jičína. 
Otec padl v  první světové vál-
ce a  maminka tak sama vy-

chovávala čtyři děti. Po absolvování 
základní školy v  Jičíně studoval Kraus 
na Státním učitelském ústavu a stal se 
pedagogem. Od roku 1931 učil na Jičín-
sku - postupně v Libáni, Rožďalovicích 
a Dětenicích. Jeho učitelskou dráhu ale 
přeťala Mnichovská dohoda a  později 
okupace Československa hitlerovským 
režimem. „Každý doklad o germánské 
rozpínavosti, jako třeba hákový kříž 
vlající na Pražském hradě, mě pobuřo-
val,“ napsal později Kraus ve své knize 
vzpomínek Za svobodu třemi světadí-
ly. Hned v  létě roku 1939 se rozhodl 
za svou vlast bojovat a  odešel proto 
do zahraničí. Ostatně stejně jako jeho 
o rok starší bratr Josef, který se později 
stal letcem britské RAF.

 Vojenská anabáze Stanislava Krause 
začala tak jako v případě stovek dalších 
mladých dobrovolníků v Polsku. Odve-
den byl v Krakově, odtud nedobrovol-
ně putoval do sběrného tábora v  So-
větském svazu. Následovala dlouhá 
pouť na blízkovýchodní bojiště. Kraus 
se přes Istanbul, Palestinu a  Sýrii do-
stal v roce 1941 do libyjského Tobrúku, 
v  rámci československého praporu 
se zúčastnil obrany tohoto důležité-
ho přístavu obléhaného německými 
a  italskými vojsky. Za boje o  Tobrúk, 
na nichž se Kraus podílel jako velitel 
protiletadlové obrany, obdržel britské 
vojenské vyznamenání Africa Star. 

DOMŮ V UNIFORMĚ US ARMY
Domů se Kraus dostal opět velkým ob-
loukem. Lodí odplul z  Afriky do Velké 
Británie, kde se se svými spolubojovní-
ky připravoval na velké válečné finále – 

spojeneckou invazi. Jako velitel protile-
tadlové baterie se roku 1944 vylodil ve 
Francii, zúčastnil se obléhání pevnosti 
Dunkerque. Později domů doputoval 
přes Belgii, Lucembursko a  Německo. 
Zpět do vlasti se dostal v prvních květ-
nových dnech roku 1945 v rámci kom-
binovaného oddílu 3. americké armá-
dy generála George Pattona. 
 Již v  Praze byl v  hodnosti kapitána 
přidělen ke generálnímu štábu. Záhy 
však poznal, že o  hrdiny bojující po 
boku západních spojenců není v nově 
vzniklé československé armádě zájem 
a vrátil se ke svému učitelskému povo-
lání. Chvíli opět učil v Dětenicích, v roce 
1946 pak dostal umístěnku do tehdej-
šího okresu Praha-venkov-sever. Kon-
krétně do Újezda nad Lesy, kde působil 
téměř třicet let.  
 Kraus byl bytostným republikánem 
a člověkem morálních zásad. „Každá je-
ho hodina byla perfektní. Dětem doká-
zal předat to nejlepší z  masarykismu. 
Naučil je hrdosti a  vlastenectví. Měl 

Učitel Igor Hnízdo z  filmu Obecná škola byl vojákem, kte-
rý coby pedagog poválečné generaci předával smysl pro 
spravedlnost a hrdost na svou vlast. Takového učitele mě-
la i újezdská škola. A na rozdíl od toho filmového se bojů 
aktivně zúčastnil. Stanislav Kraus, mnohokrát vyznamenaný 
hrdina bitvy o Tobrúk, zemřel před dvaceti lety.

Hrdina od Tobrúku

Vzpomínka na školní rok 1972/73. Kraus první zprava v horní řadě.
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NULTÉ HODINY NA HŘIŠTI
Pokud bylo příznivé počasí, scházeli jsme se v 7 hodin ráno 
na školním hřišti a pan učitel v teplákové soupravě s námi 
cvičil, zahráli jsme si volejbal či vybíjenou. Účast byla zcela 
dobrovolná, ale počet účastníků stále narůstal, takže někteří 
cvičili na hřišti, jiní trénovali přespolní běh. V 8 hodin jsme 
zasedli do školních lavic a dobře prokrvené mozky lépe zvlá-
daly učivo. Teprve později jsem si uvědomila, že nám pan 
učitel věnoval svůj volný čas bez jakéhokoli nároku na ho-
norář.

PŘEPADOVÁ KONTROLA
Zvláště vzpomínám na jednu hodinu branné výchovy v roce 
1951, kdy uprostřed vyučovací hodiny vtrhli do naší třídy dva 
muži v  kožených kabátech. Kontrolovali skříně, nástěnku, 
naše sešity, velmi arogantně se chovali k našemu milované-
mu panu učiteli. Na nás děti padla ohromná tíseň. Potom se 
jeden z nich zeptal, jestli víme, proč se učíme branné výcho-

vě. Po chvilce ticha se ozvala z řad žáků odpověď: ,,Branné 
výchově se učíme proto, abychom v případě, že bude naše 
země napadena, i  my děti pomohly bránit svoji vlast.“ Oči 
pana učitele se na nás děkovně zahleděly a oba chlapíci byli 
asi spokojeni, protože se dokonce s panem učitelem rozlou-
čili a třídu opustili.

ODNAUČENÝ KUŘÁK
Pan učitel si z války přinesl jeden nešvar: silně kouřil. Jeho 
prsty byly od cigaret zažloutlé. Když nám podal ruku, do ve-
čera jsme si ji nemyli, čichali k ní a cítili se poctěni. Později na 
srazu svých bývalých žáků pan učitel přiznal, že se rozhodl 
s kouřením přestat ze dne na den. I když to bylo zprvu těžké, 
dokázal to. A se svou důkladností si zapisoval, co všechno 
v průběhu roku za utržené peníze nakoupil pro svou rodinu: 
například stan, spací pytle a vybavení na táboření.

Ze vzpomínek žáků Stanislava Krause, podle ÚZ 12/2012.

takové charisma, že mu všichni viseli 
na rtech. Své žáky dokázal přátelsky 
spojit,“ zavzpomínala před čtyřmi lety 
na „Standu“ Krause jeho dlouhodobá 
kolegyně z újezdské školy Jaroslava Ji-
rásková.

ÚJEZD NEZAPOMNĚL
O svých zážitcích z druhé světové války 
Kraus dětem i kolegům občas vyprávěl. 
Nikdy se jimi ale nechlubil. Plné rehabi-
litace a povýšení do hodnosti plukovní-
ka se Stanislav Kraus dočkal až po listo-
padu 1989. To už s manželkou Alenou 
žil v jejím rodném domku v Holíně na Ji-
čínsku. Hrdina od Tobrúku, který se do 
poslední chvíle navštěvoval se svými 

spolubojovníky, zemřel 30. října 1996. 
O čtyři roky později ho tehdejší prezi-
dent Václav Havel jmenoval brigádním 
generálem in memoriam. 
 A na Stanislava Krause, který na naší 
škole odučil stovky žáků, nezapomněl 
ani Újezd, který se hrdinovi od Tobrúku 
stal na tři desítky let útočištěm. Roku 
1996 byl Kraus jmenován čestným ob-
čanem Újezda nad Lesy, jeho pamětní 
deska s  bustou zdobí vstupní chodbu 
Masarykovy základní školy. Před čtyřmi 
lety pak u  příležitosti nedožitých 100. 
narozenin Stanislava Krause proběhla 
velká výstava v Polyfunkčním domě. 

Blahoslav Hruška

O panu učiteli s láskou

Kraus (stojící) se svým 
spolubojovníkem Otou Neumannem, 
Tobrúk, prosinec 1941.

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat 

z 200 druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, 
laminátových a dřevěných podlah včetně příslušenství 

zaměření, kalkulace, pokládka na klíč

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO : PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

Domex Prag sr.o , Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz

Módní přehlídka
Srdečně Vás zvu na

prodejní módní přehlídku
v sobotu 15.10. od 10 hodin
          SECOND HAND U VEVEREK

Eva Kuthanová
tel:733133516

           Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy

INZERCE
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KULTURA

Významný český herec a režisér Jan Kačer oslavil začátkem října své 
osmdesátiny. S  jubilantem budou mít možnost popovídat si občané 
Újezda v rámci Filmového klubu. Jedna z nejvýraznějších tváří česko-
slovenské nové vlny bude debatovat 26. října od 19 hodin v Aule Ma-
sarykovy ZŠ. Řeč přijde jistě nejen na jeho první velkou roli ve filmu 
Smrt si říká Engelchen, který se ve Filmovém klubu promítal v  září. 
Srdečně zveme všechny na jistě milé setkání s  touto mimořádnou 
osobností českého filmu a divadla.  (red)

Újezdské muzeum uspořádalo v  září výstavu paní Moniky Schuste-
rové.  Jak sama na vernisáži zdůraznila, vyrůstala v tvůrčím prostředí 
(babička dámská švadlena, dědeček pánský krejčí). Rukama jí prošly 
téměř všechny ruční práce. Na I. stupni vede kroužek Tvořílek EM. 
Zde pracuje s dětmi a pod jejím vedením vznikají originální maňásci 
z pytlíků od mouky a zbytků látek, sněhuláci z proužků skartované-
ho papíru, šperky z nápojových kartonů a PET lahví, svícny ze zava-
řovacích sklenic, betlém s postavičkami z kukuřičného šustí, vánoční 
dekorace ze šišek, korálků a  tmelovací hmoty. V  současné době je 
jí velmi blízká enkaustika (výtvarná technika využívající horký vosk), 
doodling (náhodná a spontánní kresba), paracord (padáková šňůra) 
a tvorba z recyklátů. Těmito technikami se bude zabývat v nově ote-
vřeném kroužku pro starší děti na II. stupni. Velkou podporu má ve 
svém manželovi Romanovi a svých synech, Radkovi a Toníčkovi, kteří 
ji dětskou fantazií inspirují.
 Eva Danielová, Újezdské muzeum

Beseda s Janem Kačerem

Recyklace uměním

 

Úřad Městské části Praha 21 vás srdečně zve na slavnostní připomenutí 
významného dne naší státnosti - 28. října 1918 - Dne vzniku samostatného 

československého státu.

Pondělí 24. 10. 2016 od 16 hodin
Místo konání: V parku před Masarykovou ZŠ, Staroklánovická 240

Program oslav:
 16.00 položení věnce u pomníku T.G. Masaryka za doprovodu státní hymny

 Úvodní slovo paní starostky Karly Jakob Čechové
 Pěvecké vystoupení žáků 5. C pod vedením paní Mgr. Jany Synkové

 Proslov pana plk. Ing. Jana Vondráčka
 16.30 závěrečné slovo paní starostky

Těšíme se na vás.

PRAHA
21



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Jakou nabídku kroužků jste pro tento školní rok při-
pravili?
V nabídce je takřka padesát kroužků pro všechny věkové 
kategorie, od výtvarky, keramiky, jazyků, počítačů až po 
sportovní hry, basketbal, florbal, volejbal, futsal. Vše je 
na našich webových stránkách www.dumum.cz, kde je 
možné i on- line přihlašování. K polovině září bylo přihlá-
šeno přes 200 účastníků a každým dnem přibývali další. 
 Některé kroužky jsou již plné a musíme odmítat. Což 
je nám líto a v prvním roce nabídky jsme to nečekali. Tro-
chu větší zájem jsme čekali pouze ve sportovní oblasti, ale 
s nabídkou kroužků v tělocvičnách jsme byli nuceni vyjet 
později než s ostatními kroužky. Třeba stolní tenis je však 
již nyní takřka naplněn. Ale i u  jiných sportovních aktivit 
předpokládáme, že se postupně zaplní.

Nabízíte něco netradičního. Něco, co v Újezdě chybě-
lo?
Určitě, třeba angličtinu pro seniory. Je určena pro začá-

tečníky a navíc je tento kroužek 
zdarma. V nabídce máme něko-
lik kroužků pro společnou prá-
ci rodičů s  dětmi. Chceme tím 
podpořit společný čas trávený 
v rámci rodiny.

Jak jste si upravili Polyfunkční 
dům?
Změn na budově si mohl všim-
nout každý. Venku zmizely vel-
koplošné bannery s  reklamou 

na pivo a budova získala zpět své proporce. A ti, kdo se 
nebáli podívat dovnitř, už vědí, že jsme bývalý Level pod-
statně proměnili. 
 V přízemí vás uvítá vodní svět plný ryb a vln. Cestou do 
prvního patra postupně stoupáte až do vzdušných výšin 
do světa ptáků. Někde třeba budou i námořníci. V pravé 
části je pro nejmenší připraveno centrum pro předškolní 
děti Pampeliška, výtvarný a keramický ateliér. V levé části 
se nachází klub s hudebnou a počítačovým pracovištěm. 
Sál je pak místem pro divadlo, tanec, stolní tenis a další 
činnosti. Ostatně, přijďte se všichni podívat, jak jsme se 
zabydleli. 

(red)

Aktuální přehled kroužků najdete na www.dumum.cz

Polyfunkční dům řečený Level, téměř prokleté 
místo v centru obce, konečně ožil. Předposlední 
zářijový týden se v něm otevřela pobočka Do-
mu dětí a  mládeže (DDM). A  z  průčelí stavby 
konečně zmizely reklamy na neexistující restau-
raci. O rozjezdu projektu si ÚZ povídal s Vojtě-
chem Tylem, vedoucím újezdské pobočky DDM. 

INZERCE
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Jeníček inzerce 1-43 podval 183x66_Sestava 1  17.4.2015  8:56  Stránka 1



INZERCE

NOVA

„Uvažujete o prodeji či pronájmu Vaší nemovitosti?
Neváhejte mne kontaktovat, přijedu za Vámi“
Nabízím:

Dana Vlasáková, tel.: 739 486 426, e-mail: dana.vlasakova@re-max.cz 

Bydlím s Vámi v Újezdě nad Lesy...

- Bezplatnou konzultaci
- Posouzení tržní ceny Vaší nemovitosti
- Bezpečný a komplexní  prodej  Vaší nemovitosti
- Pomoc s vyřízením hypotéky
- Služby spojené s převodem nemovitostí
- Vyřídím pro Vás energetický štítek či investiční analýzu

Prodej hezkého bytu Újezd na Lesy – Prodáno Chalupa  s výhledem u hradu Kamýk –  2.559. 000 Kč

NA PRODEJ

Prodej bytu pod Harfou – Prodáno

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT, TĚŠÍME SE
NA VÁS NA NOVÉ ADRESE

Všechny novinky najdete na našem
facebooku.

Vážení zákazníci,
připavili jsme pro Vás široký sortiment
školních potřeb včetně sešitů a obalů
na ně za velmi příznivé ceny.
Nově u nás najdete i další papírenské
zboží, větší výběr potřeb pro domácí
hobby tvoření a v neposlední řadě
i dárkové zboží tak, jako v minulosti.

Romatika-kreativní svět, Račiněveská 2444/21,
tel.: 776 659 653, 776 090 856,

www.facebook.com/Romantikakreativnisvet

inzerce_89x132:Sestava 1 11.8.2016 9:06 Stránka 3

Zveme Vás do naší nově ote-
vřené prodejny a e-shopu zdra-
votně nezávadné certifikované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou. Prodejna
bude otevřená v září 2016 v Centru Blatov vedle lékárny
a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Uděláme vše pro to, aby jste Vy
i Vaše děti od nás odcházely s úsmě-
vem na tváří a pocitem spokojenos-
ti. Dobře zásobený sklad zaručí, že
si vždycky vyberete. Širokou na-
bídku kvalitní zdravé obuvi od veli-
kosti 17 do 39 bot - výběr z několika
desítek druhů bot. Celoroční nabídku doplňují domácí obuv,
holínky další druhy obuvi. K botičkámmůžeme nabídnout
vložky do bot, tkaničky, impregnační přípravky (spreje,
krémy…)

U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi: Superfit,
Richter, Primigi, Viking, KTR, Pegres, Protetika,
Fare, DPK, Jonap, Kornecki, ESSI, Raweks,
Befado, Demar, Maximo a další... Bohatý
výběr obuvi bude doplňovat kolekce
funkčního oblečení .

Vstup do prodejny je možný s ko-
čárkem bezbariérovým vstupem.

inzerce_a5:Sestava 1 15.8.2016 14:51 Stránka 1

Přijďte se relaxovat a ulevit od bolesti svalů 
do masérského studia na adrese  

Račiněveská 2444, Praha 9, 19016 - Újezd nad Lesy.
Cena masáže 30 min od 250 KČ

NYNÍ AKCE - KAŽDÁ 6 MASÁŽ ZDARMA
VÍCE  INFO NA TEL. 774 93 80 82
Budu se těšit Viktor Haluščeno

MASÁŽE

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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LISTÁRNA

Listárna
CO ZPŮSOBIL KLAMNÝ PLAKÁT

Vzácné kolegyně paní Krajzingro-
vá a  Černá psaly v  minulém ÚZ 
o dovolené v Biogradu a já jsem 

se v  jejich článku našel, coby „ne se 
vším spokojený“, ba dokonce – jak zdů-
razňuje pí Černá - „jako nevděčník, pro 
kterého je každá záminka dobrá“. 
 Plakát, který nás nalákal k cestě do 
Biogradu, nabízel „lázeňský pobyt pro 
seniory, zvláště vhodný pro podporu 
léčby astmatiků a  kardiaků“. Má žena 
byla po operaci, a tak se nám zdála na-
bídka CK WES, opřená navíc o doporu-
čení pí Krajzingrové, skvělá. Chyba! Po 
příjezdu bylo všechno jinak: 8 účastní-

ků (6 žen a Machovi) bylo ubytováno ve 
3. patře (41 příkrých schodů), apartmá-
ny byly těsně pod střechou bez klima-
tizace. Pro kardiaky a astmatiky hazard 
se zdravím. 
 Potíže jsme rozhodně nezpůsobili 
my. Už jen pro pořádek: pokoje byly 
bez ručníků a bez toaletního papíru (!), 
což jsme netušili, neboť žádný voucher, 
ani průkazku zdravotního připojištění 
jsme předem neobdrželi. Wi-fi nefun-
govalo, v kuchyni stála pod hořáky ply-
nová bomba, chyběl inzerovaný bazén 
s mořskou vodou a rovněž inzerovaná 
česká kuchyně byla bez ovoce. I  když 
- dvakrát byl tzv. salát pro 2 osoby - 2 

kolečka z okurky a 2/8 rajčete.
 Přítomná ředitelka CK emotivně 
doznala chyby a  navrhla kompenzaci 
1000 Kč/osobu. Peníze jsme obdrželi 
pouze my, pí Krajzingrová byla na jaře 
s  CK v  Biogradu na třídenní obhlídce 
a  s  ubytováním souhlasila; pí Černá, 
která byla spřátelenými organizátory 
o ubytování jako jediná předem infor-
mována, rovněž na kompenzaci netrvá. 
Potíže tak způsobily obě dámy nejen 
nám, ale v budoucnu i těm kardiakům 
a astmatikům, kteří by snad ještě chtěli 
se společností znovu vyrazit.

Petr Mach 

MARNÝ BOJ SE STAVEBNÍM 
ÚŘADEM

Chtěla bych se podělit o náš nej-
méně osmiletý marný boj se 
zdejším stavebním úřadem (SÚ) 

ohledně podmáčeného rodinného do-
mu a zahrady. S naší svízelnou situací 
byli čtenáři seznamováni v Újezdském 
zpravodaji a SÚL. Šlo o naprostou změ-
nu odtokových poměrů dešťové vody 
(zničení drenážního systému, odvod-
ňovací rýhy atd.) spojených s  novou 
výstavbou rodinných domů kolem nás.
 SÚ vůbec nerespektoval znalecký 
posudek vypracovaný po pečlivém 
půlročním pozorování, který si sám 

zadal a  ve kterém bylo navrhováno 
řešení. Nerespektoval ani příkaz nad-
řízeného orgánu – Magistrátu hl. m. 
Prahy, v  němž byla detailně popsána 
veškerá pochybení projektanta a  pře-
devším SÚ. Například, že měl vycházet 
ze znalosti místních poměrů. Měl vědět 
o  odvodňovací rýze, která udržovala 
náš dům se zahradou v  suchu, a  měl 
tomu věnovat zvýšenou pozornost. 
Dále v  něm byly popsány nesrovna-
losti v  dokumentaci terénních úprav, 
výškového osazení domů, vsakovacích 
jímek, nerespektování hydrogeologic-
kého posudku a  další pochybení. Po 
celou dobu z nás úřad dělal vymýšlející 

si blázny, ale že u nás několikrát zasa-
hovali hasiči, ho vůbec nezajímalo. 
 Nakonec vše vyřešili noví sousedé. 
Stačilo pár týdnů na to, co úřad nevy-
řešilo za osm let. Zůstala ale pachuť 
jednání s úřadem, který nás od začátku 
házel přes palubu a ani pod neoddis-
kutovatelným důkazem, že jsme opět 
v  suchu, nevysoukal ze sebe alespoň: 
Omlouváme se. Přáli bychom si, aby 
občané náš příběh vzali jako varování 
a též povzbuzení, že nevzdat se nako-
nec znamená vítězství. Byť to naše při-
šlo z jiné strany, než jsme očekávali.

Žebrovi

KRÁSNÝ DEN S VETERÁNY

V neděli ráno soused nastartoval starou „čízu“ a na do-
taz, kam jede, mi odpověděl, že na sraz veteránů na 
Blatově. Ať vezmu děti a jdu se podívat. Děti byly pro. 

Byl jsem překvapen. Tolik návštěvníků a vozidel jsem neče-
kal. Bylo se opravdu na co se dívat. Staré automobily, mo-
tocykly a traktory v perfektním stavu byly obklopeny hroz-
ny obdivovatelů. Živá hudba a občerstvení celou přehlídku 
perfektně doplňovaly. Počasí pořadatelům také přálo. Děti 
byly nadšené z jízdy historickým hasičákem a „parním“ vál-

cem, já jsem obdivoval nejstarší exponáty a staré americké 
koráby. Také jsem si vyzkoušel simulátor převržení vozidla 
při havárii. 
 A  pak to přišlo. Motory nastartovaly, hasičák zahoukal 
a  následován ostatními odjel na Spanilou jízdu. Nádherný 
pohled a  zejména zvuk. Takovou akci jsem v  Újezdě ještě 
nezažil. Prý je pořádána každým rokem místním klubem 
Soukromníků. Díky pořadatelům a vystavovatelům za krás-
né nedělní dopoledne. 

Jaroslav Křížek

PODĚKOVÁNÍ PLYNAŘŮM

Děkuji touto cestou Výstavbě sítí Kolín 
a.s. za plynulou výměnu plynového 
potrubí a  zejména uvádění dlažby 

i  osetí travnatých ploch do původního sta-
vu. Ovšem v době, kdy píši toto poděkování, 
došlo k přesunutí autobusové zastávky Bla-
tov až před restauraci Blatov, což nás nemi-
le překvapilo. A tak nezbývá doufat, že tato 
změna bude na dobu co nejkratší.

Rudolf Vambera 

Děkuji občanskosprávnímu odboru MČ Praha 21, SPCCH a  KAS 
v Újezdě nad Lesy za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu. 

Irena Krajzingrová

V minulých dnech oslavili Zdenka a Mirek Nohejlovi kulaté výročí svat-
by. Přejeme vše dobré, pohodu a zdraví. Zdena s rodinou

Pan Vladimír Štěpánek oslaví dne 19.10. 2016 úctyhodných 95 let své-
ho života. Přejeme mu do dalších let pevné zdraví a  stále takovou 

mysl, jako má dosud.
Táňa Tichá s rodinami
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ

V  posledním ÚZ opět (asi bych neusnul, kdyby o  mě 
občan Lameš něco nenapsal)  píše občan Lameš svůj 
pravidelný příspěvek do Listárny. Možná by stálo za to 
změnit rubriku Listárna na rubriku Útoky pana Lameše 

proti Jeníčkovi. Občané by mohli rubriku vynechat a číst 
ve zpravodaji dále něco zajímavého. Poslední příspěvek 
se vlastně dá nazvat drzostí. Sám pan Lameš tento ter-
mín používá. Kde bere tu sílu stále vrtat a otravovat život 

Pan Roušar by měl pro své slídění v soukromí vyfasovat 
lupu a naslouchátko, aby nepsal takové dějové nesmys-
ly (účelovosti?) o mé insolvenci v minulém ÚZ. Co je div-
ného na tom, že má kdokoliv úvěr na auto, nemovitost, 
podnikání, případně za někoho ručí? Nepočítal jsem ale, 
že budu muset ručení rychle vyplatit a  skončím náhle 
na JIPce se skoro půlroční neschopenkou. Morbidně ale 
o mně napsat, že jsem „po sobě zanechal dluhy“… Člově-
če, pohlédl jsem sice smrti do tváře, ale neumřel jsem!
 Celý život se mi najednou převrátil naruby. Netoužím 
po soucitu, ale zdravotní komplikace mě nadlouho vyřa-
dily ze standardního života a  způsobily nemalé problé-
my. Nejdříve člověk věří, bojuje a nakonec si taky třeba 
musí přiznat, že onen boj je nad jeho síly. Neudělal jsem 

ale nic nezákonného a se čtenáři Oka se podělil i o svoji 
zkušenost s nemravným úvěrováním. To je špatné?
 Myslím, že špatné jsou letité sliby p. Roušara o Hod-
kovské, kdy skutek utek. Mlžení o  nutnosti ekologické 
likvidace (1,25 mil.) skautské klubovny s azbestem, který 
se nenašel. Vyčítání mi neomluvení se ze schůzky zastu-
pitelů, což jsem vysvětloval i  při jednání zastupitelstva. 
Promiňte, p. Roušare, když mě odvážela sanitka na JIPku, 
opravdu jsem na Vás nevzpomněl. Udivuje mě ale, že se 
na mé soukromí stále vyptáváte na zastupitelstvu jako 
malý kluk, přestože už loni jste vysvětlení dostal a vše ví-
te!? Volič nechť si o Vás udělá obrázek sám.
 V minulém ÚZ p. Jeníček uvedl, že v obci stoupl počet 
udání a oznámení. Doplnil bych, že stoupl i počet hyen.

V minulém sloupku jsem informoval, že výběrová komi-
se sestavená koaliční desítkou o prázdninách nezahálela 
a vybrala z velkého počtu žádostí náležitě kvalifikované-
ho profesionála na pozici tajemníka úřadu Městské části 
Praha 21. Informace z kanceláře starosty potěšila nejen 
zastupitele za Otevřený Újezd (OÚ), ale i zvoleného kan-
didáta, který si ji umístil ve svém profilu. 
 Obojí bohužel předčasně. Magistrát výběr pro chybu 
ve výběrovém řízení následně zamítl. 
 Ukázalo se, že situace úřadu došla po stránce odbor-
né tak daleko, že není schopen samosprávě zajistit ani 
po právní stránce správné výběrové řízení. A  to i  přes 
skutečnost, že bývalý tajemník, pan Saitz, byl na základě 
koaliční podmínky ČSSD zařazen do funkce personalisty, 

kterou MČ Praha 21 dříve neměla, a fungování v oblasti 
lidských zdrojů mělo naopak posílit. 
 Vybraný a dohodnutý kandidát na pozici tajemníka 
ÚMČ Praha 21 s nástupem od 1.9. 2016, Ing. Karel No-
hejl, byl dříve ředitelem České obchodní inspekce a po-
té Státní energetické inspekce. Účastnil se realizační-
ho týmu pro zavádění systému řízení kvality ve státní 
správě (tzv. CAF - Common Assesment Framework) 
a byl by platnou posilou ve zvyšování úrovně řízení naší 
městské části. Po zrušení výběru dal však přednost jiné 
nabídce a  z  nově vypsaného výběru se stáhl. Termín 
definitivní proměny správy MČ Praha 21 v profesionál-
ní manažersky řízený úřad se tak k nelibosti OÚ opět 
posouvá. 

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (Svobodní)

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

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

PODĚKOVÁNÍ 
ZA ZAJÍMAVÝ VÝLET

V neděli 4. 9. jsem se zúčastnil vy-
cházky po zapomenutých místech 
jižní části Újezda, pořádané Klu-

bem českých turistů. Vycházka, včetně 
výkladu musela zaujmout opravdu kaž-
dého, protože po celou dobu podávala 
organizátorka akce Ing. Klára Zezulová 
zasvěcený výklad, doplněný postřehy 
zúčastnivších se starousedlíků. Člověk 
se tak o Újezdu dověděl leccos nového, 
nebo si všiml věcí, kolem kterých jezdí 
roky, aniž by jim věnoval pozornost. 

Jediné, čemu jsem neporozuměl, bylo 
tzv. prameniště Běchovického potoka. 
Zde se slova ujala pí. Kazdová s p. Rou-
šarem (Otevřený Újezd) a přesvědčova-
li účastníky vycházky, že vyschlá trubka 
vedoucí pod Zaříčanskou ulicí do me-
liorační strouhy je tím prameništěm.  
Účastnící vycházky ale marně hledali 
alespoň nějaký náznak vody. Na zákla-
dě tohoto avantgardního výkladu pak 
bylo zmíněno i  jakési pobočné prame-
niště, cca 300 m dále, na jehož obnove-
ní zástupci Otevřeného Újezda dokon-
ce získali grant od magistrátu. Jak ale 

správně namítali někteří starousedlíci, 
v  této oblasti se jedná pouze o melio-
raci pole (drenáž), neboť zemědělská 
půda zde trpěla nadbytkem vody a by-
lo zapotřebí ji odvodňovat. Dělat tak 
z melioračních trubek pobočné prame-
niště a zneužívat pro to dokonce gran-
tový systém se ve světle těchto skuteč-
ností jeví ze strany OÚ jako neseriózní 
počin.  Nicméně mimo této skvrny se 
jednalo o akci velmi vydařenou a paní 
Zezulové patří za tuto akci dík.

Ing. Jiří Lameš
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Milí občané, uzávěrka zpravodaje mi nedovoluje reago-
vat aktuálně na jednání zastupitelstva, které se koná 19. 
9. Sloupek píši 15. 9., a tak reaguji alespoň s předstihem.
 Na programu jednání je několik majetkoprávních vy-
pořádání pozemků MČ. Jedním z nich je prodej pozemků 
ve správě MČ pod budovou IDEAL LUXU na Blatově. Po-
zemky se rada rozhodla prodat tzv. předem známému 
zájemci, majiteli budovy na pozemku. Jedná se o velmi 
podstatnou transakci, která může ovlivnit velkou část 
Blatova. Pro představu jde o  pozemky o  velikosti cca 
4100 m2. V podkladech pro zastupitele je to 188 stran 
materiálů. Podklady k prostudování jsme obdrželi tepr-
ve týden před konáním zastupitelstva. Předkladatelem 
je místostarosta Roušar, jenž dlouhodobě prosazuje 
otevřenost a  transparentnost. Proč tedy neproběhlo 

pracovní setkání zastupitelů? Proč neproběhlo veřejné 
projednání či kulatý stůl? Naprosto odmítám, aby rada 
smluvně zavázala městskou část ke spolupráci s budou-
cím majitelem pozemku bez projednání záměru. Záměr 
nebyl projednán dle standartních a  ověřených postu-
pů. Pokud si koalice odhlasuje prodej bez projednání 
v širším koncensu a v předloženém znění smluv, pak se 
od tohoto záměru distancujeme. To, co na pozemcích 
uprostřed Blatova vyroste, ovlivní v  budoucnu velkou 
část území. My budeme žádat širší projednání a dopl-
nění smluv tak, jak bylo původně doporučeno smluvní 
advokátní kanceláří. Tedy s  řádnou pojistkou, aby MČ 
měla vliv na dění budoucí a nebyla jen smutným kom-
parzem.
 Krásné babí léto.

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Rád bych na tomto místě poděkoval Kateřině Blinkové z Odboru školství a místní Agendy 21 a zároveň koordinátorce 
místní Agendy 21 na našem úřadě za skvělou organizaci Týdne zdraví. Bylo to poprvé, kdy jsme řadu aktivit rozpro-
střeli do celého týdne, a tak to nebyla vůbec jednoduchá záležitost. Vše se ale vyvedlo, počasí přálo a už nyní se těším 
na příští rok, jak povedené akce doplníme o další a vzniknou nám nové příležitosti zamyslet se v každodenním shonu, 
zda pro své zdraví nemůžeme udělat i trochu více.
 To, že se do těchto aktivit zapojila i naše škola, je skvělé. Jít dětem a jejich rodičům příkladem a do aktivit na pod-
poru zdraví je také vtáhnout, je chvályhodné. Děkuji paní ředitelce Sochůrkové (a přeji jí brzké uzdravení), že aktivně 
podpořila účast školy v Týdnu zdraví. Děkuji učitelkám a školákům za obětavou pomoc při organizaci a aktivní účasti 
v této kampani. Děkuji všem ostatním organizátorům, neziskovým organizacím, sportovním klubům a občanům, kteří 
jednotlivé akce organizovali a také se jich účastnili.
 V neposlední řadě chci poděkovat svému kolegovi MUDr. Jeníčkovi, radnímu městské části za sociální oblast a ob-
last zdraví, za velké množství energie a času, které přípravě i průběhu Týdne zdraví 2016 v Újezdě nad Lesy věnoval.

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
8. října -  Církvická x Ochozská 

Holšická x Sudějovická

22. října -  Druhanická x Staroújezdská 
Starokolínská (u parku na Blatově)

Do kontejnerů patří: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty (např. staré bojlery).

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

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

jiným? Já to vím, sám mi to opakovaně sdělil: „otravovat, 
hlásit, otravovat, prudit, to je taktika“. Ano, zní to neuvěři-
telně, ale toto své krédo mi opakovaně prozradil v před-
chozích osobních diskuzích. Vyjmenované věci, které 
jsem kritizoval, se, Jiří, staly. Kontrolní výbor o mně také 
jednal, sice si sám vzal mojí dohodu o provedení práce 
v  rozporu se zákonem, ale pravděpodobně potřebovali 
nějakou oběť. Kontrola na udání na úřadě proběhla a po-
kuta nebyla udělena. Nevím, zda sis opatřil informace 

o penězích z Kolektory a.s., které pan Růžička rozdal. Ve 
shánění pravdivých informací jsi přece jednička! Ale když 
se to hodí proti mně, tak jako bytostný demokrat souhla-
síš s netransparentním rozdělováním peněz? To by byla 
ve tvém postoji velká změna. Nechci dál vést nikam ne-
vedoucí půtky. Dnes o občanu Lamešovi píšu naposled, 
i když vím, že z jeho strany útoky neskončí. Své sloupky 
budu nadále věnovat konstruktivním věcem a všem, kte-
ré moje práce v Újezdě opravdu zajímá.
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KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

INZERCE

Nezapomeňte! Již do konce roku musí provozovatele kotle 
(o tepelném příkonu 10-300 kW) na tuhá paliva provést první 
kontrolu technického stavu a provozu zdroje odborně způ-
sobilou osobou dle nových pravidel.

Provozovatel kotle – ten, kdo kotel používá nebo jej vlastní
Kotel na tuhá paliva – kotel, ve kterém se dle výrobce může 
spalovat např. dřevo, štěpka, uhlí, koks či jiné pevné palivo
Odborně způsobilá osoba – výrobcem proškolená oso-
ba s uděleným oprávněním. Seznam odborně způsobilých 
osob najdete na www.hkcr.cz
 Tato osoba Vám vydá doklad o kontrole a posouzení, zda 
je zdroj provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce 
a požadavky zákona. Dále bude uvedeno, zda je pro dosa-
žení souladu nutná instalace akumulační nádoby nebo jiné 
úpravy. Jedním ze závěrů kontroly je i  to, zda je či není in-
dikováno spalování jiného, než výrobcem určeného paliva, 
popř. spalování odpadu. 

Lhůta a platnost provedení kontroly – provozovatelé mají 
povinnost provést jednou za dva kalendářní roky kontrolu 

technického stavu a provozu zdroje. První kontrola musí být 
provedena nejpozději do 31. 12. 2016. Nejpozději po tomto 
datu by měl být každý provozovatel schopen orgánu ochra-
ny ovzduší tento doklad předložit. Provedením této kontro-
ly nejsou nijak dotčeny další povinnosti vyplývající z  jiných 
právních předpisů.

Sankce – pokud provozovatel neprovede kontrolu technic-
kého stavu a  provozu, nebo nepředloží na vyžádání obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o pro-
vedení této kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty až 
do výše 20 tisíc Kč, jde-li o fyzickou osobu, nebo až do výše 
50 tisíc Kč, jde-li o fyzickou podnikající či o právnickou osobu.
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Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňo-
vány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není 
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hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRAHA 21 - TRASA B

POZOR NA KONTROLY KOTLŮ

křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

úterý 25. října
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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LIŠKOVO RYBÁŘSTVÍ JEZUITSKÝ MLÝN VÁS ZVE NA 
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

21.12. –23.12.2015 
 
 

CENA 70 kč/kg 
KAPR VÝBĚR 

Místo prodeje: 

  RNDr. Luděk Liška - LIŠICKÁ 1549 – Újezd nad Lesy 

Rybářství Jezuitský mlýn bylo obnoveno na začátku 21. století a v současné době má za sebou již 15-ti letou tradici. 

Kupte si kapra z Vysočiny přímo od chovatele.    
tel.: 737 662 496, e-mal: miksik@roofinvest.cz 

UČITELKA U VÁS DOMA 
Mgr. Irena Bartošová - budu se vám věnovat

problematika základní školy, 
kurzy školní zralosti
mob.: 736 102 603 

Účetní junior
Hledám práce fakturantky. 

Praxe 3 roky.
více info na tel. 774 93 80 81

Elena Haluščenko

INZERCE 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

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

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální servis, 
Máme vysokou úspěšnost i při vymáhání pohledávek. 

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

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 
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Pro 4. A až 4. F Masarykovy zá-
kladní školy (MZŠ) bylo letošní 
1. září hned dvojí premiérou. 
Čtvrté třídy se po prázdninách 

přesunuly z  parku naproti Úřadu MČ 
Praha 21 na novou adresu do Čentické 
ulice. Navíc do budovy, která ještě na 
začátku prázdnin byla jen hrubou stav-
bou a vůbec to nevypadlo na to, že se 
tu za pár týdnů bude učit. 
 Nová přístavba MZŠ, kterou za 25 
milionů korun vybudovala firma Daka 
Stav ze Starého Města u  Uherského 
Hradiště, byla slavnostně otevřena ve 
čtvrtek 15. září. Po krátkém hudebním 
vystoupení nechybělo přestřižení pás-
ky, kterého se ujala újezdská starostka 
Karla Jakob Čechová. A pak už se děti, 
rodiče i všichni zájemci o prohlídku no-
vé budovy vydali do útrob novostavby, 
která na první pohled zaujme barev-
ným řešením interiéru. Každá třída 
dostala svou barvu, která odpovídá 
i skříňkám v šatně. Zadní východ z bu-
dovy pak vede přímo na hřiště s  bě-
žeckým oválem a  čtvrťáky tak o  velké 
přestávce dělí od odpočinku mimo tří-
dy opravdu jen pár korků. Pochvaluje 
si to i Eva Hegyiová, třídní učitelka 4. A. 

„Ve staré budově jsme chodili do parku 
nebo do lesa, tady mohou děti vyběh-
nout rovnou ven, nemusejí nikam pře-
cházet,“ říká.

BEZ KŘÍDY. ZATO S GAUČEM
Její kolegyně Lenka Rejmonová, která 
se svou 4. F obsadila jednu z  učeben 
v  prvním patře, si nové třídy také po-
chvaluje. Přesto má několik postřehů 
k zamyšlení. Třeba to, že učebny jsou 
relativně malé a vzadu nezbývá prostor 
pro výtvarné práce. I  to, že obyčejné 
žaluzie nestihnou odstínit přímé světlo 
a v létě tak hrozí přehřívání místností.  
 Ve třídách na první pohled zaujme 
také to, že se zcela obejdou bez kříd. 
Klasickou zelenou tabuli nahradila 
interaktivní projekční plocha, na jejíž 
postranní křídla se píše fixem. „Není to 
prašné a nešpiní se od toho ruce,“ po-
chvaluje si třídní učitelka Rejmonová.
 
UČÍME SE ZA POCHODU
Interaktivní tabule není novinkou jen 
pro děti, které si na ní mohou zahrát 
matematické hry nebo samy vytvářet 
třeba kvízy, ale také pro pedagogy. Do 
tříd byly totiž tabule napojené na počí-

tače instalované těsně před začátkem 
roku. „Učíme se za pochodu, protože 
školení jsme ještě neabsolvovali. Práce 
s tabulí je náročnější na přípravu úko-
lů, děti ale ohromně baví,“ vysvětluje 
Rejmonová. 
 Což čtvrťáci na dni otevřených dveří 
všem předvedli. Stejně jako si dospělí 
mohli vyzkoušet, jak by to vypadalo, 
kdyby se stejně jako čtvrťáci z újezdské 
školy mohli o přestávce natáhnout na 
gauči. Takového novátorství se v práci 
dospělí jen tak nedočkají. A koneckon-
ců svůj řád má používání pohovky také 
v  nové budově školy. „To víte, museli 
jsme si stanovit pravidla. Jako první dě-
ti napadlo udělat si polštářovou bitvu,“ 
uzavírá paní učitelka Rejmonová.

(red)

Čtvrťáci v novém
Masarykova základní škola dostala po čtvrtstoletí novou bu-
dovu, ve které se minulý měsíc zabydlely čtvrté třídy. Barev-
ně odlišené učebny mají interaktivní tabule a nový nábytek. 
A nechybí dokonce ani rohová pohovka.

Myslela jsem si, že když bude mít 
každá třída jinou barvu, tak třeba 

bude mít modré kachličky. To 
jsem se ale spletla. Naše třída je 

moderní.

Gauč je super. Škoda, že polštáře 
jsou jen dva. A že se tam nemůže-

me válet pořád.

Konečně si poznám svou skříňku. 
Jo a máme vlastní vchod z ulice.

Běháme na hřiště rovnou ze třídy. 
Všude je to blízko.

Na holčičích toaletách jsou sprchy. 
Nevíme proč.

Co děti říkají na nové třídy
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To by Erben koukal

DCERA A MATKA
Adéla Obrdová
Po pohřbu
jak začalo se stmívat
dcerka uplakaně 
začala si zpívat.

„Ó matičko, matičko má,
jak krásnou košili jste mívala.
Ani nevíte, jak moc mi chybíte, má 
matičko,
i když jste pryč tak kratičko.

Najednou v komoře dveře práskly
dceři začal někdo česat vlásky.

Dcera se otočila
a koho neviděla!
Matičku viděla
avšak celá průhledná byla.

„Ó matičko, matičko má,
jak jste se sem ze hřbitova dostala?“
„Tvá láska a pláč dovedly mě k tobě,
náhodou potkala jsem je na hřbitově.“

„Ó matičko má,
proč jste celá tak průhledná?“
„Dcerunko má,
tento svět jsem opustila,
duchem jsem se stala.

„Ó matičko má,
kde jste svou košili nechala?“
„Na sobě ji mám,
nevidíš ji snad?“

„Ó matičko, vy mizíte,
znovu se mi ztratíte.“
„Neztratím se dítě mé 
vždycky budu u tebe.“

V tu chvíli si dcera rady nevěděla, 
matku za ruku uchopila.
Země se otevřela
a matku s dcerou pohltila.

CHOLESTEROL
Štěpán Hub
Když jeden děda u doktora byl,
moc se tam rozzlobil,
pan doktor mu totiž řek,
že mastnota a tuk jsou pro něj jed.
A zrovna tento starý děd
kančí řízky miloval jak med.

Když jednoho dne neměl,
co by sněd,
do lesa vlez a kance střelil hned.
Sotva domů přišel, řízky smažil teď.
za měsíc si vzpomněl děd
na tolik tuku, co už sněd.
Však není mrtvý, tak se zved
do lesa jel s puškou vpřed.

Když na mýtinu k posedu se dostat chtěl
bažinu přebrodit musel.
V půlce cesty cholesterol ho zradil
a zástavu srdce způsobil. 

STATEČNÝ RYTÍŘ
Jára Krešňák
Byl jednou jeden rytíř statečný
a ten se zamiloval do slečny.
Jeho láska byla přímo nemoc
a nikdo nemohl mu pomoct.

Ta slečna byla krásná k nevíře
však neopětovala lásku toho rytíře.
Tak čaroděj starý mu poradil,
aby do lesních bažin se vypravil,
že bylinu tam najde jménem láskovec
a bude z toho velká láska nakonec.

Tak rytíř statečný se vydal na cestu
a stále myslel na vysněnou nevěstu.
V lese bloudil mnoho dní
až přišel ten den poslední.
Kůň klopýtl jen a rytíř spad
a zůstal ležet napořád.

CHAMTIVÝ KRÁL
Michal Zatloukal
Na severu někde v horách
honosný hrad se rozpínal,
zatímco chudý lid jako v norách
bídou a strachem umíral.

A na tomto hradě zlý král žil,
byl nenasytný a nové území získávat 
chtěl,
byl velmi krutý a své poddané bil,
armádu s mnoha vojáky k válčení měl.

Svou válku proti jihu vedl,
vesnice přitom drancoval,
dobýt velké území svedl,
na oslavu vítězství tancoval.

Svou nenasytnost neskrýval,

řval: „Chci víc! Chci víc!“
Svou armádu na pokraj sil dostal,
sténají: „Válčit už nesvedem, už nikdy víc.

Zabíjet a válčit,
to jediné by král chtěl,
nové území si značit,
na potřeby svých mužů nehleděl.

Muži už se bouří,
„Boje plné zuby mám!
Když po boji tolik touží,
ať do boje jde sám!“

Příští den do boje táhli,
král zavelel: „Do nich!“
Vojáci se ale stáhli,
král řve znovu: „Ať je po nich!“

Král vítězstvím zaslepen,
nevšiml si zrady,
šípem nepřítele oslepen,
vypadl z bojové řady.

Kdyby poslechl svých mužů rady,
nebyl sobecký a bral na ně ohledy,
neležel by nyní
hluboko pod zemí.

KRÁL A ŽEBRAČKA
Marek Polášek
Procházel se král po městě,
tu spatří žebračku na cestě.

„Co zde paní děláte-li?“
„Žebrám o jídlo můj králi.“

„Copak práce není dost,
nebo jde jen o lenost?“

„Můj králi, těžko se hledá zaměstnání,
a před chudobou mě neuchrání.“

„Vymlouvat by se ti chtělo?
Pakuj se z království mého!“

„Nežli řekneš další zbrklá slova,
vyslechni mne radši znova.

Doma mám syna nemocného
ve spárech smrti drženého.

Pomoz mi můj dobrý králi,
jeho záchrana je pro mne v dáli.“
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Balady (a  jednu bajku) psali vloni ke konci školního roku žáci 7. ročníků MZŠ, tedy letošní osmáci.  
Inspiraci Karlem Jaromírem Erbenem, velikánem tohoto stylistického útvaru, mnozí opravdu nezapřou. 
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„Svému králi budeš lháti?
Nechám ti tvou hlavu stíti.“

A králi došla trpělivost,
probudila se v něm necitlivost.

Tak král dodržel své slovo,
druhý den už se brousí ostří katovo.

Však ještě rychle před smrtí 
vykřikla: „Ty máš též děti.

Kvůli tvojí pýše jest
postihne je velký trest!“

A když ráno vzbudilo ho ptáče smělé,
své děti našel zkamenělé.

BALADA O KRÁLI
Zdeněk Blahut
Byl jednou jeden král, jenž byl nemocen, 
bylinkářku o radu požádat byl donucen.
Bylinkářka radila byliny v lese natrhat,
nezbylo mu než o pomoc svoji lásku 
požádat.

Královna byla jeho láskou největší, 
pro bylinky do lesa zašla v noci bez řečí.
Chtěla pomoct králi lidu, 
myslela na něj v nočním klidu.

V lese tma jak v černém pytli, 
královna nevidí na lesní kvítí.
Otočí se, hledá pomoc, 
však nikde nikdo, kdo by pomoh.

Pevnou zem pod nohama ztrácí, 
černá bažina vykonává svoji práci.
Královna tone v hustém bahně, 
králi pomoct chtěla, ale marně.

Sama teď zmírá v černém lese, 
bylinky králi už nikdy nedonese.

DVA BRATŘI
Matěj Bulíř
Mojmír a Slavomír žili hezky, 
neměli žádné stesky.
Pak zjevila se ona 
a vznikla mezi nimi clona.
Přeli se a hádali, 
až se pobodali.
Košile se zbarvila doruda 
a ze Slavomíra se stal pobuda.
Ani na pohřeb bratru nepřišel, 
jenom z dálky přihlížel.
Měl svou lásku u sebe 
a každé ráno se těšil na nebe.
Jednou v noci se probudil, 
to duch ho přišel strašit,  

aby se nenudil.
A tak to šlo každou noc 
až duch nad jeho myslí získal moc.
Slavomír to nevydržel, 
oběsit se rychle běžel.
Smrt na něho před hřbitovem čekala 
a strašidelně hejkala.
Oběsil se rychle 
a potom vypadal už jenom splihle.

ŠVADLENKA
Bára Bartošová
Na zámku Chlum žil krutý pán, 
měl rybník i statky, polí lán.
Služebnictva co by si jen kdo přál 
a každý večer pořádal bál.
Košili novou usmyslel si mít, 
švadlence malé nakázal ji šít.

Švadlence jehlu láska vede, 
nit tenounkou kolovrátek přede.
Však jehla se náhle zlomila, 
poslední steh tak zkazila.
Není čas došít košili, 
vždyť ples už začne za chvíli!

Ve chvíli, kdy se pán své paní klaní, 
slyší, jak košili mu někdo haní:
„Pohleďte, zezadu tam stehy chybí, 
košile s dírou, to nemá chyby!“
Pán kázal potrestat švadlenku malou, 
druhý den stála nad vysokou skalou.
Nechal ji svrhnout do propasti, 
krajem se o tom nesou zvěsti.

Zemřelé duch teď hřbitovem bloudí, 
krutého pána bolestně soudí.
S nití v ruce bytůstka bledá, 
novou svou jehlu po nocích hledá.

Po své smrti pán si přál mít klid, 
však nemohl ho objevit.
Navěky bude už švadlenku hledat 
a novou jehlu jí musí předat.

KOSI
Tadeáš Rejfek
Na zahradě sedí čtyři malí kosi.
Štěbetají, cvrlikají, hlouposti tu vyvádějí, 
z hnízda se moc naklánějí. 

Zvědaví jsou velice, co bude dnes k sva-
čince.
Čekají, až maminka donese jim červíka.

Kosice se zlobí, že jsou neposlušní.
Vetřelci jsou přece všude, 
ostražitost potřeba.

A pak se to stalo, mládě z hnízda spadlo.

Hbitě kočka přiskočila, svoje drápky 
vytasila.

A pak ticho!!! Všechno mlčí.
A tři malí kosí kluci poslouchat mámu 
se učí.

BAJKA HAD A JEŽEK
Andrea Baďurová
Byl jednou jeden had, který měl hlad.
Vydal se za potravou do hlubokého lesa 
a spatřil ježka, jak po cestě spěchá.
A tak si řekl, že by ho sněd.
Na ježka volá: „Kam tolik spěcháš?“
Ježek odpovídá, že za rodinou pospíchá.
Had mu nabíd, že k němu může zajít, 
na dlouhé cestě občerstvení najít.
Ježek na to kýv, ale ostražitý začal být.
Když u doupěte stáli, hada plány zrály, 
v hlavě se mu rojí, jak ježka k zemi skolí.
Bez varování zaútočí, 
ježek však útok odrazit stačí –  
naopak hadovi do těla bodliny vrazí.
Had v bolestech na zemi se stáčí 
a ježek po cestě domů si kráčí.

Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice

Ordinace Klánovice s.r.o.

MUDr. Monika Rathauská
sestra: Eva Hlinovská

tel. 281 961 048

PO: 8:00 – 13:00

ÚT: 8:00 – 13:00

ST: 8:00 – 13:00

ČT: 13:00 – 17:00

PÁ: 8:00 – 10:00



SPOLKY

Listopadový Strašiles

Senioři na výletě v Krkonoších

Stalo se jednoho teplého letního 
večera, několik odvážlivců z řad 
Raráška se dostavilo do temné-

ho lesa k podepsání smlouvy se stra-
šidly z Újezda nad Lesy.
 Odbila přesně půlnoc, netopýr 
přeletěl nad lesem a v dálce zahouka-
la sova, v tu chvíli byla smlouva o ko-
nání 2. ročníku Strašilesa oboustran-
ně podepsána jak jinak než netopýří 
krví. 
 I my jsme si v tu chvíli oddechli a vy 
se tak těšte na sobotu 5. listopadu na 
druhý ročník Strašilesa.
 Upřímně domluvit podmínky se 
strašidly není úplně jednoduchá věc, 
i my jsme museli překonat strach, ale 
nakonec všechno dobře dopadlo. Po 
loňské velké účasti si strašidla nově 
vyhrazují právo vpustit do lesa pouze 
online registrované děti. 
 Že jste vloni na Strašilese neby-
li a  nevíte, co vás čeká? Stejně jako 
vloni bude vstup do lesa rozdělen na 
dvě části. První část bude určena pro 
ty nejmenší děti, které se hodně bojí. 
Dle domluvených podmínek se stra-

šidly v době od 16:15-17:00 hodin ne-
budou v lese žádná strašidla. Dětem 
budou cestu šerým lesem ukazovat 
světýlka a na trase potkají pouze stra-
šidelná stanoviště, ale strašit je nikdo 
nebude. 
 Pro ty odvážnější děti se ten oprav-
dový Strašiles otevře až v  17 hodin 
a na trasu bude možné vyjít ještě v 19 
hodin. Zde již necháme na každém 
z vás, zda děti půjdou samy či s vámi. 
Strašidla souhlasila s  tím, že budou 
strašit v  mezích slušnosti, nemusíte 
se tedy zas tak moc bát, tedy snad. 
Co ale strašidla opravdu nemají ráda, 
jsou drzé a  zlobivé děti, u  těchto si 
potom vyhrazují právo nedat jim v cí-
li odměnu. V případě, že máte zájem 
o převýchovu vašich extrémně zlobi-
vých dětí, či přímo několikadenní po-
byt s našimi strašidly v lese nebo má-
te jiné dotazy, pište na rarasek21@
rarasek21.cz. 
 Ke vstupu do lesa je nutná online 
registrace na www.rarasek21.cz. 
V  místě konání akce se nahlaste na 
registraci, kde dostanete barevný pá-

se opravňující ke vstupu do Strašile-
sa. 
 Zázemí akce bude v  restauraci 
Na Hřišti, možnost donést si a opéct 
vlastní buřty.
 My i strašidla se na vaše děti i vás 
moc těšíme!

Iva Taške, Rarášek z Újezda
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10. září jsme navštívili Krkonoše – nejdříve Novou Paku. 
Tato oblast je známa již od doby Karla IV. jako naleziště 
polodrahokamů- jaspisů, ametystů, záhněd a dalších, ale 
také vyvřelých usazených a  přeměněných hornin. Aby 
je bylo kde vystavovat, byla v  r. 1906 otevřena budova 
Klenotnice. Název nese podle jedné z  expozic, která je 
věnována drahým kamenům. Kromě té je zde expozice 
vulkanismu a  expozice geologického vývoje. V  podkroví 
je umístěna expozice spiritismu. Stěny místnosti jsou po-
kryty kresbami, které vznikaly při spiritistických sezeních. 
Přes ulici stojí renesanční Suchardův dům. Nejslavnější ze 
známého sochařského rodu byl Stanislav Sucharda (1866-
1916) – autor pomníku Fr. Palackého v Praze. Jeho mladší 
bratr Vojtěch je autorem apoštolů pro Staroměstský orloj 
v Praze.

 Po prohlídce jsme odjeli k lanovce na Žalý. Na jeho vr-
cholu stojí od r. 1892 kamenná čtyřboká rozhledna, kte-
rou nechal postavit hrabě Harrach. Lanovka nás vyvezla 
do výše 1019 metrů nad mořem a většina z nás zdolala 
89 schodů na věž. Pohled z ní byl úžasný a stál za trochu 
námahy.
 Odpoledne jsme se zastavili u Labské přehrady ve Špin-
dlerově Mlýně a  pak nás autobus vyvezl na Špindlerovu 
boudu. Byla postavena v r. 1784 Fr. Špindlerem, dvakrát 
vyhořela, vždy byla opravena. Po komplexní rekonstrukci 
v r. 2005 slouží jako tříhvězdičkový hotel. Ceny tomu odpo-
vídají. To byl náš poslední cíl. Protože i počasí nám přálo – 
bylo spíš letní než podzimní, můžeme tento zájezd zařadit 
mezi ty nejvydařenější.

Irena Krajzingrová, KAS

Tradiční akce Veteráni v Újezdě se opět 
povedla. Počasí nám oproti minulým 
rokům opravdu přálo. To bylo vidět 
na počtu vystavovatelů a  návštěvníků. 
Rekordní počet historických vozidel si 
prohlédl rekordní počet návštěvníků. 
Do soutěže bylo přihlášeno 68 dvou-
stopých vozidel a  37 motocyklů. Byly 
uděleny tři hlavní ceny a  jedna mimo-
řádná cena poroty.
 Děkujeme všem návštěvníkům, majitelům veteránů, 
organizátorům a sponzorům akce které uvádíme jmeno-

vitě: Klub historických vozidel Praha, Stra-
na Soukromníků, klub Praha, Restaurace 
Stodola, Allstav group, Újezd nad Lesy, 
APM Automotiv, Lékárna Klánovice, Auto-
doprava Petr Štolbovský, JP Moto – Sužuji, 
Újezd nad Lesy, Romantika – Milena Šebí-
ková, Újezd nad Lesy, Půjčovna nářadí Tlus-
tovousy, SVJ Polanská 2614, Auto JaP, Jaro-
slav Pitrák, Jachting &Travel Agency, Újezd 
nad Lesy. Ještě jednou díky a těšíme se na 

akci Veteráni v Újezdě 2017.
Klub historických vozidel

O veterány byl rekordní zájem
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Počátkem září proběhl v  rámci 
místní Agendy 21 a za přispění 
Magistrátu hl. m. Prahy Týden 
zdraví. Akce to byla rozsáhlá. 

A hlavně pestrá. Zdraví, ač jde o jedno 
z nejčastěji skloňovaných slov, má pro 
každého z nás malinko odlišný obsah. 
Někdo klade důraz na stravu, někdo 
na sport, pro jiného se zdraví kryje 
s představou lékaře v bílém plášti. To 
vše a  ještě něco navíc jsme se snažili 
v našem Týdnu zdraví obsáhnout. A co 
bylo to navíc? Zábava a nadhled. Všich-
ni přece známe přísloví „veselá mysl, 
půl zdraví“.

NEDĚLE, 4. ZÁŘÍ
Týden začal cyklovyjížďkou z  Újezda 
do Klánovic a  zpět. Organizátor pan 
Petr Mach ji pojal v  nejlepší tradici 
sklepáckého Výletu na Karlštejn, tak-
že pivo a  limo na klánovické plovárně 
si účastníci více než zasloužili. Nálada 
byla výborná a výlet snad nejlépe cha-
rakterizují slova jednoho z  účastníků: 
„Tedy na koupališti v Klánovicích jsem 
už párkrát byl. Ale touhle cestou jsem 
nejel ještě nikdy.“

Neděli zakončil „Podvečerníček“ - 
podvečerní vycházka jižní polovinou 
Újezda. Ve spolupráci s Muzejní radou 
ji připravila Klára Zezulová z Klubu čes-
kých turistů. Startovalo se od Újezdské-
ho muzea. Na úvod se asi 30 účastníků 
poučilo o historii Újezda a kontroverzní 
stavbě Polyfunkčního domu z  r. 2009. 
Vycházka pak vedla po nejstarší ulici 
Staroújezdské (dříve Masarykovy) podél 
zbytků štítů původních stavení, drob-
ných kulturních staveb, zaniklého kos-

tela a hřbitova a památné lípy k nynější-
mu chovnému rybníku – dříve oblíbené 
plovárně. Odtud pak Ježovickou ulicí, 
polní cestou na rozcestí pod Trojmezím, 
k újezdskému hřbitovu, prameništi Bě-
chovického potoka a nakonec do jediné 
urbanisticky zajímavě ztvárněné nové 
výstavby v Újezdě Na Božkovně. 
 Poutavý výklad paní Zezulové spon-
tánně doplňovali pamětníci, za všech-
ny jmenujme pana P. Peška a  paní 
učitelku M. Podlipnou. Informace k ob-
novovaným cestám s  alejemi a  k  pra-
meništi Běchovického potoka doplnila 
Z. Kazdová ze spolku Újezdský Strom. 
O  vodě v  krajině i  záměru obnovovat 
cesty k  sousedům nebo o  „obchvatu 
Újezda“ zajímavě vyprávěl místostaros-
ta Pavel Roušar. 

PONDĚLÍ, 5. ZÁŘÍ
Taekwondisté z Kangsim Dojang před-
vedli exhibiční vystoupení, které bralo 
dech a  divákovi se vybavovaly holly- 
woodské trháky a akční hrdinové. Ná-
bor se jistě zdařil a o nové členy nebu-
de nouze, vždyť kdo by nechtěl zvlád-
nout tak fantastické kousky?

ÚTERÝ, 6. ZÁŘÍ
Úterní program byl ve znamení vzdě-
lávání. Pro deváťáky byla připravena 
Klimatická snídaně, při níž žáci identi-
fikovali původ, zpracování a  transport 
jednotlivých potravin svého menu, po-

sléze zjišťovali jejich ekologickou sto-
pu a hledali, jak co nejméně zatěžovat 
naši planetu. Pro jinou cílovou skupinu 
byla určena přednáška na téma Osteo-
poróza, menopauza a hormonální léč-
ba pana MUDr. Jaroslava Jeníčka, která 
oslovila především naše starší spolu-
občanky.

STŘEDA, 7. ZÁŘÍ
Dopoledne na multifunkčním hřišti si 
užily zejména mladší děti, a to díky pa-
ní Anně Brettschneiderové, předsed-
kyni újezdských kynologů a psovodům 
Městské policie. Výcvik a  výchova psů 
je jistě nesmírně náročná záležitost, ale 
pro děti to byla hlavně nádherná hra 
a  z  pejsků byly nadšené. Odpoledne 
předvedly své umění mladé volejba-
listky a  inspirovaly mnohé další k  to-
muto báječnému sportu. Podvečerní 
zápas dospělých se také vydařil. Páno-
vé a dámy si ve smíšených týmech za-
hráli s chutí a nadšením a dokázali, že 
ve sportu nemusí jít vždy o výkon, ale 
i o radost z pohybu a společnosti fajn 
lidí. Filmoví fanoušci zase měli v tutéž 
dobu možnost zhlédnout klasický do-
kument „Nanuk – člověk primitivní“ 
a velmi půvabný pseudodokument Ja-
na Svěráka „Ropáci“.

ČTVRTEK, 8. ZÁŘÍ
Den pohybu. Ráno sice proběhla opět 
Klimatická snídaně, ale pak už Běh me-

Veselá mysl, půl zdraví



zi školami, možnost vyzkoušet si latinu 
či MTV Style pod vedením lektorů Dan-
ceportu, ukázková hodina Školního 
sportovního klubu a  „Pohybem a  dý-
cháním proti stresu“, kdy paní MUDr. 
Jarmila Winterová učila zájemce pomo-
cí trochy teorie a nenáročných cvičení 
zvládat strašáka převážné většiny do-
spělých: stres. 

PÁTEK, 10. ZÁŘÍ
V rámci pohody a odpočinku před ná-
ročnou sobotou bylo na pátek naplá-
nováno jediné – pétanque na lesním 
hřišti, který si všichni zúčastnění ná-
ramně užili.

SOBOTA, 11. ZÁŘÍ
Den D. Hned v 8 hodin vyrazili turisté 
za loupežníkem DrHolcem. Kdo zná 
pohádky Karla Čapka, jistě si vyba-
ví tu o Dr. Voštěpovi. A ten, kdo ví, že 
našemu lesu náleží i  jméno Vidrholec, 
snadno odhalí loupežníkovo jméno 
v názvu pochodu. Start i cíl byl u ško-
ly v Polesné a organizátorky tentokrát 
výborně doplnil právě tým školní. Bys-
tré, ochotné a vychované děti, které se 
zapojily do celé akce, ani v nejmenším 
neodpovídají nespravedlivé nálepce 
o „hrozném 2. stupni MZŠ“. A paní uči-
telky a  vychovatelky, které pomáhaly, 
mají respekt a přitom je s nimi legrace, 
jsou v  přímém rozporu s  pomluvami 
úporně šířenými po Újezdě. Pochod 
byl po všech stránkách prima a  ab-

solvovalo jej více jak 200 turistů, kteří 
kromě z Újezda a okolí dorazili i z Brna, 
Pardubic, Duchcova a Liberce. 
 Odměnou v  cíli byly krásné turi-
stické vizitky a  razítka, pamětní list, 
loupežnická medaile a  lahodné zele-
ninové a ovocné saláty, které soutěžily 
o přízeň konzumentů v hlasování.  Sou-
částí akce byla sbírka Nadačního fondu 
ČRo Světluška, pro niž DrHolec vybral 5 
500 Kč. Chůze, loupežníci na cestě, ani 
tropické počasí nakonec nikoho neu-
dolalo.
 Další program na multifunkčním 
hřišti zahájila starostka Karla Jakob 
Čechová. Následovala celá řada akcí. 
Vystoupení nejmladších fotbalistů FK 
Újezd, kteří byli moc roztomilí i  šikov-
ní. Obdivuhodné tanečnice a tanečníci 
studia Danceport. Raráškovské písnič-
ky a  tanečky, které provázely celé od-
poledne a již 8. ročník Kolodění. A v ne-
poslední řadě naši přátelé z  DDM, 
kteří uspořádali výuku hry na ukulele, 
výtvarnou dílnu, báječně zahráli (sku-
pina Crazy Cool), zajistili skákací hrad 
a vůbec se celé odpoledne věnovali ná-
vštěvníkům této akce. 
 Nejmenší zaujalo divadlo Harmoni-
ka a jeho představení Kouzelný hrnec, 
při něm se děti dozvěděly, jak se vaří 
zdravá polévka a  moc se jim to líbilo. 
Dospělé zaujala zejména denzitomet-
rie – měření hustoty kostí, které prová-
děla Květoslava Fričová, vyšetření zna-
mének u MUDr. Ivony Kosové, měření 

krevního tlaku či poradenství a interak-
tivní výstavka a měření tuku u STOBu. 
Tak na shledanou příští rok.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy a pa-
nu radnímu pro oblast zdravotnictví za 
podporu celé akce, a to nejen finanční. 
Děkujeme paní Kateřině Blinkové z MČ 
Praha 21, která se do organizace Týdne 
zdraví pustila s nadšením a zhostila se 
své role na výbornou. Dále Zitě Kazdo-
vé, Kláře Zezulové, Evě Danielové, Rad-
ce Kohoutové, radnímu Jaroslavu Jeníč-
kovi, místostarostovi Pavlu Roušarovi, 
Petru Machovi, Vojtěchu Tylemu a dal-
ším z DDM, mladým dámám z Rarášku, 
Městské policii, újezdským kynologům 
i všem ostatním.
 Za akci DrHolec dík patří M. Hla-
váčkové, J. Holasové, L. Najmanové, K. 
Bělohubé, R. Kohoutové, I. Polákové, 
A. Kousalové, J. Pincové, S. A. Jakob, 
A. Donátové, K. Dlabačové, E. Hájkové 
a  F. Goldmanovi za výrobu a  obsluhu 
salátů. Loupežnice na trase byly: V. 
Valentová, J. Eibichová, B. Jirsová a  L. 
Bláhová. Se Sbírkou pro Světlušku po-
máhali T. Rejfek a M. Theer. Za pomoc 
v cíli a na trase dík patří V. Vodičkovi, P. 
Peškovi a R. Peškovi. Loupežnická trič-
ka dodala Romantika. Tisk materiálů 
a výroba razítka: tiskárna Betis. 

Lucie Molínová, 
Zita Kazdová
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Obrana a zdravověda pro újezdské seniory

Spolek OKO vyslyšel přání sa-
motných seniorů a  i  přesto, že 
projekt „Sebevědomý senior“ 

nedostal podporu ze strany MČ Pra-
ha 21 ve formě přidělení grantu, jsme 
se rozhodli pro vás projekt realizovat. 
Je pravdou, že kurz bude částečně 
zkrácený, ale stále bude naplňovat 
hlavní motto projektu: Bezpečný se-
nior, rovná se aktivní a  informovaný 
senior. 
 Kurzu se může zúčastnit každý ob-
čan-senior, který má trvalé bydliště 
v Újezdě nad Lesy. Za kurz „Sebevě-
domý senior“ senioři platit nemusí, je 
pro vás bezplatný. Kurz bude obsa-
hovat 6 tematicky zaměřených lekcí 
v délce trvání 90 - 120 minut. Lekce 
se budou konat v  sále DDM (bývalá 
budova Levelu). Kurz budu zahájen 1. 

lekcí dne 3. 11. 2016 a  bude pokra-
čovat každý čtvrtek od 9:30 hodin. 
Případné obavy seniorů, že by prak-
tickou část fyzicky nezvládli, jsou na-
prosto zbytečné.
 Zájemci o  účast v  kurzu mohou 
získat bližší informace na webo-
vých stránkách www.spolekoko.cz. 
Vzhledem k  omezenému počtu míst 
doporučujeme si místo rezervovat 
včas. Rezervaci, zápis do kurzu je 
možné provést zasláním emailu na 
adresu: vesely@spolekoko.cz, po-
případě zasláním SMS na telefonní 
číslo: 608 340 777 – Veselý. 
 Na všechny se těší Jan Veselý – ko-
ordinátor projektu a  František Koll-
man - garant praktického výcviku.

Jan Veselý, Spolek OKO

Újezdský spolek měnící vzdělává-
ní (Úsměv) ve spolupráci s  Victoria 
School ZŠ a MŠ pořádá druhé závody 
batolat v  lezení na 5 metrů. Na děti 
čekají úkoly, které zábavně otestují 
jejich smysly i logiku a roztančí je vy-
stoupení dětské skupiny Čiperkové. 
Před sychravým počasím se 12. listo-
padu schováme do prostor Victoria 
School, Slavětínská 82 v Klánovicích. 

 Podmínky účasti: zúčastnit se 
mohou batolata ve věku od 7 do 12 
měsíců, musí přelézt v  co nejkrat-
ším čase vymezenou dráhu 5 metrů 
po čtyřech či plazením. Rodiče mo-
hou motivovat malého sportovce 
jakýmkoliv způsobem (klíče, hračky, 
pamlsky, mobily či přemlouvání). Tři 
nejrychlejší lezci budou odměněni 
cenami od našich partnerů. Na vítěze 

čeká mimo jiné odrážedlo. Čiperkové 
vítězi předají CD a  svou čerstvě po-
křtěnou knížku písniček a říkadel.
 Předběžná registrace bude spuš-
těna 15.10. na www.victoria-school.
cz či na FB akce. Online registrace 
zdarma, na místě za poplatek 20 Kč.

Jana Svobodová,
Úsměv

Závody batolat

Debata o školství s Tomášem Feřtkem

Kolo kolo Kolodění 

Čím dál více neurologů upozorňuje, 
že způsob, jakým se učí ve většině 
našich škol, je neslučitelný s  fungo-
váním lidského mozku a je plýtváním 
schopností žáků. Proto roste i počet 
škol, které se vydaly jinou cestou. Ja-
kou?
 Zveme vás na první přednášku 
spojenou s  diskuzí o  školství. Ten-
tokrát jsme pozvali pana Tomáše 
Feřtka, spisovatele, publicistu a novi-
náře, který se problematice vzdělá-
vání věnuje několik let. Budete velmi 

překvapeni neotřelým pohledem, 
počítáme ale i s tím, že ne všem se ji-
né metody vyučovaní budou zamlou-
vat. Nenechte si proto ujít premiéru 
přednášek o  školství. Chceme vám 
pomoci, vzdělávání je věcí nás všech. 
Jde ale především o vaše děti. 
 Přednáška spojená s  diskuzí 
o školství se koná dne 20. října 2016 
od 18. hodin v  Divadelním sále 
Masarykovy ZŠ. Srdečně zve Spolek 
OKO

Petr Duchek, Spolek OKO

Děkujeme všem příznivcům za hojnou účast na našem již 
8. ročníku Újezdského kolodění, na závodech na všem, co 
má kolečka. Ani horké počasí neodradilo 93 malých a vel-
kých závodníků, aby si poměřili své dovednosti v jízdě na 
kolech, koloběžkách, odstrkovadlech a  odrážedlech. Le-
tos se opět našli i odvážní rodiče, kteří vyrazili se svými 
ratolestmi v kočárku na startovní čáru a ukázali všem, že 
na to prostě ještě mají.

 Na stupních vítězů opět byl plno, vyhodnocovali jsme 
každý rozjezd a  ti nejrychlejší dostali diplom, medaili 
a věcnou cenu. Na všechny pak v cíli čekala sladká odmě-
na … kobliha z místního pekařství. Děkujeme všem spon-
zorům, díky kterým jsme mohli závodníkům zajistit hezké 
ceny.

Šárka Skřivanová, 
Rarášek z Újezda

Český rybářský svaz 
v Újezdě nad Lesy

 provádí dne 22. října 2016
výlov Újezdského rybníka 

s prodejem ryb.
 

Prodej proběhne od 9,00 hod. 
u rybníka.

Výbor ČRS .



Začala nám další, těžko uvěřitelná, 92. sezóna újezd-
ského fotbalu. Loňský ročník se zapíše do klubové 
historie, jelikož se ještě nikdy v  minulosti nestalo, 
aby A  a  i  B mužstvo mužů slavilo postup do vyšší 

soutěže, jak se podařilo právě v loňském roce. 
 A-mužstvo postoupilo po pěti letech opět do pražského 
přeboru a bude hrát nejvyšší pražskou soutěž. Je to pro nás 
obrovská radost, ale zároveň i velká odpovědnost. Pražský 
přebor je velmi kvalitní soutěž, kde můžete potkat plno fot-
balistů, kteří nakoukli do nejvyšších soutěží v ČR a zároveň 
hráče, kteří zůstali těsně za branou profesionálního fotbalu. 
Když už se nám podařil postup, tak samozřejmě chceme tu-
to soutěž udržet a  hrát v  novém ročníku velmi důstojnou 
roli, odvážný cíl je skončit do pátého místa. 
 Po čtvrtém kole se nám zatím daří plnit naše přání a  po 
dvou vítězstvích, jedné remíze a jedné porážce, zatím figuru-
je mužstvo právě na pátém místě tabulky! Jedinou porážku 
jsme zatím utrpěli doma s mužstvem Královic, jedním z lídrů 
soutěže, za které nastupuje mimo jiné i Martin Hyský, jeden 
z fotbalových expertů na ČT, ale především bývalý vynikající 
fotbalista ligové Slávie. Zápas jsme sice prohráli, ale na zá-
pas přišlo více než 300 lidí, což je zatím rekord návštěvnosti, 
a myslím, že se všichni výborně bavili. 
 Zápasy A týmu se hrají v neděli odpoledne, zatím od 17 
hodin, postupně to bude dříve odpoledne, kvůli světlu. My-
slím, že i mužstvo Újezda má ve svém středu pár borců, na 
které stojí za to přijít. Namátkou zmíním Pepu Šimka, ro-
dilého Újezďáka, který nakoukl i  do ligové Viktorie Žižkov, 
dlouhé roky hrál druhou a  třetí ligu, naposledy do loňské 
sezóny v  Jirnech. Dále je tu David Snop, mládežnický hráč 
Sparty, později hráč Velimi, Záp a Admiry. Nebo třeba cizinec 
v  újezdském dresu, Ajdin Mustedenagič, bosenský útočník 
týmu, který dal za první 4 kola přeboru 4 branky a v posled-
ním zápase proti Unionu Vršovice, při výhře 5:2, bavil diváky 
určitě víc, než v ten samý den, všichni útočníci fotbalové re-
prezentace v zápase proti Severnímu Irsku dohromady! 

 Sledujte novinky a odkazy na články v tisku na našem we-
bu www.fkujezd.cz a přijďte se pobavit na sobotní (zápasy 
B mužstva) a  hlavně nedělní zápasy A  mužstva. Samozřej-
mostí je dobré pivko s klobáskou, které k fotbalu prostě pa-
tří. Těšíme se na vás v neděli na fotbale!

 Martin Mora, předseda klubu

SPORT
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Fotbalisté v pražském přeboru
Zápasy FK Újezd nad Lesy

Čas Datum Den Kde Muži „A“ Muži „B“

10:30 24. 9. So venku ZLIČÍN

17:00 25. 9. Ne venku KYJE

16:30 1. 10. So doma FK UNION 
STRAŠNICE

16:30 2. 10. Ne venku MOTORLET

16:00 8. 10. So venku HOSTIVAŘ

16:00 9. 10. Ne doma HORNÍ 
MĚCHOLUPY

10:30 15. 10. So venku UHELNÉ 
SKLADY

16:00 15. 10. Ne doma PRAGA

19:00 21. 10. Pá venku ŠTĚRBOHOLY

15:30 23. 10. Ne doma TŘEBORADICE

14:30 29. 10. So doma VYŠEHRAD

14:30 30. 10. Ne venku ZBRASLAV

10:30 5. 11. So TROJA

14:00 6. 11. Ne doma ADMIRA „B“

10:15 12. 11. So venku ČAFC

14:00 13. 11. Ne doma D. CHABRY

13:30 19. 11. So venku DUBEČ

13:30 20. 11. Ne doma ĎÁBLICE



Pot, dřina. A také spousta zábavy

Volejbalistky zahájily mistrovskou soutěž

Pro každého závodníka újezdského taekwondo byl první 
srpnový týden netrpělivě očekávaným termínem. Tento rok 
jsme již pošesté vyrazili na letní soustředění do Malých Sva-
toňovic. Naše soustředění, jak nám dají jeho účastníci jistě 
za pravdu, je kombinace náročných tréninků, potu, dřiny 
a spousty zábavy.
 Denní rozvrh byl složen z  ranního běhu, dvou hlavních 
dvouhodinových tréninků a večerního hodinového tréninku. 
Změnou oproti minulým soustředěním bylo přibrání několi-
ka nováčků z mladších tréninkových skupin. Pro spoustu cvi-
čenců to bylo jejich první soustředění. Včetně trenérů nás do 
Svatoňovic vyjelo 76, čímž jsme loňský rekord trumfli o pat-
náct účastníků! Toto číslo také velmi vypovídá o síle našeho 
závodního týmu.
 Hlavními trenéry, kteří našim kangsimákům znepříjemňo-
vali po celý týden život, byli Marek Doxanský s Pavlem Pospí-
škem, Marošem Novákem a Lukášem Sládkem. Funkci zdra-
votnice na sebe letos již potřetí vzala Romča Baštová a opět 
tento nelehký úkol bravurně zvládla. K výpomoci všeho dru-
hu také na soustředění přispěla také Dana Vlachová, jež se 
vloni výborně osvědčila. S tréninky vypomohli také Mistr Lee 
Youn Jae a Kuba Šťastný.
 Bez obětavých trenérů a pomoci rodičů by to nešlo, takže 
jim opravdu děkujeme. Naše díky patří také našemu gene-

rálnímu partnerovi, společnosti Abak, s.r.o., provozovateli 
sítě Újezd.net a hlavnímu partnerovi Angličtina Praha 9. Za 
vedení Kangsimu chceme poděkovat také všem účastníkům 
za to, jak tvrdě celý týden dřeli. Věříme, že se jejich snaha 
odrazí v podzimních výsledcích na turnajích.

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

Volejbalový oddíl SK JOKY zahájil mistrovskou soutěž sezo-
ny 2016-2017 kvalifikačními turnaji v sobotu a v neděli 10. 
a 11. září. Do nové soutěže oddíl kromě již tradičních dvou 
mini družstev (hrají tři hráčky proti třem hráčkám, 10-12 let) 
a družstva mladších žákyň přihlásil i družstvo starších žákyň. 
Družstvo mladších žákyň se kvalifikovalo do 3. ligy (z  pěti) 
a  družstvo starších žákyň do 4. ligy (z  pěti). V  dalších týd-
nech nás čekají kvalifikační turnaje do soutěže mini a turnaj 
v barevném volejbalu (zjednodušená forma volejbalu dvojic 
a trojic v nižších žákovských kategoriích)

Volejbalový oddíl v  posledních dvou týdnech prázdnin ab-
solvoval soustředění v Hořicích spolu s volejbalovými oddíly 
Olymp Praha a USK Praha. Oddíl se dále ve středu 7. 9. 2016 
v rámci akce pořádané Úřadem MČ Praha 21  „Týdnu zdraví“ 
prezentoval ukázkou tréninku volejbalu mládeže a zápasem 
dospělých SK JOKY proti SOKOL Újezd nad Lesy. V  průbě-

hu akce probíhal i nábor do přípravky 
a do soutěžních družstev na doplnění.
 Od září pokračují tréninky pro 
skupinu „Sovy“ (mladší žákyně) a  „So-
vičky“ (přípravka) ve středu od 16:00 
a  v  pátek od 15:00 v  hale v  Běchovi-
cích. Starší žákyně trénují ve středu od 
19:00 a  v  pátek od 19:00 v  tělocvičně 
MZŠ v Újezdě nad Lesy spolu s rekre-

ační skupinou dospělých „Farma“. Činnost oddílu je finančně 
podporována MČ Praha 21.

Petr Plzenský, SK JOKY
tel: 732 954 394

SPORT
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          FITNESS CLUB UJEZD

     Otevřeno od 1.11. v budově Level, součást studia Vibropoint

        Facebook - Fitness club Ujezd

INZERCE



V loňském roce se v Klánovickém 
lese běžel první půlmaraton a byl 
hned zařazen mezi osm nejlep-

ších závodů podzimu. Jaký bude druhý 
ročník? Přijďte to zjistit v neděli 23. říj-
na.
 První ročník závodu předčil všech-
na očekávání. Závod nabídl výborné 
sportovní výkony nejen v podání vítězů 
Pavla Dymáka a Radky Churáňové, ale 
i stovek dalších. Trasu v krásném Kláno-
vickém lese, který zdobila pestrá paleta 
podzimních barev, se vydalo zdolat cel-
kem 962 běžců nejen z České republiky. 
 I  letos čeká závodníky trasa vedou-
cí stoprocentně terénem, rozdělená 
do několika vzdáleností. Běžci mají na 
výběr půlmaratonských 21 km nebo 
kratších 10km, na 5 km se vydají ca-

nicrossaři neboli běžci se psem. Ty nej-
kratší vzdálenosti čekají jako vždy na 
děti.
 Letos si závodníci ještě více vychut-
nají krásy Klánovického lesa a jeho pod-
zimní atmosféru. Organizátoři upravili 
trasu tak, že bude jednokolová. Povede 
nově okolo rybníků Na Placinách, přes 
bývalé dostihové závodiště Xaverov 
nebo okolo prvorepublikové golfové 
klubovny. Bude se na co dívat! Start bu-
de opět v  ulici V  Soudním, poprosíme 
všechny o trpělivost s dočasnou uzavír-
kou ulice mezi ulicemi Mechovka a Me-
dinská do 16 hodin.
 Kapacita druhého ročníku je 1 300 
běžců a je již z více než dvou třetin zapl-
něna. Kdo má tedy zájem běžet, ať svou 
registraci neodkládá, v  loňském roce 

byla kapacita zaplněná týden předem. 
 Zázemí pro běžce se nachází ve spor-
tovní hale u základní školy a poskytuje 
šatny, sprchy a  úschovnu zavazadel. 
Občerstvovačky budou pro běžce při-
praveny 3x na 10km a 5x na půlmara-
tonské trase, a samozřejmě také v cíli. 
Těšit se můžete na výbornýé buchty od 
Hotelové školy Klánovice. Po celý den 
bude připraven bohatý doprovodný 
program pro celou rodinu, sportovní 
den ukončí výherní tombola a  závody 
nejmenších do 6 let.

Registrace, trasu závodu a bližší infor-
mace o závodě a programu najdete na 
www.klanovickypulmaraton.cz. 

Veronika Honsová

Spolek SOSák, který již dvanáct let pomáhá oživovat 
kulturní život na Sibřině a ve Stupici, připravil program 
pro nový školní rok. Aktivisté sdružení kolem škol-

ky a  Rodinného centra Rozmarýn pro děti připravili různé 
kroužky – od keramiky, výtvarnou přípravku, přes angličtinu 

až po zdravotní cvičení. Na 
podzim nebude chybět ani 
tradiční Polštářový filmový 
klub, promítá se 21. října, 
25. listopadu a 16. prosince 
vždy od 19,30 hod. Přijít mo-
hou dospělí i  s dětmi, které 
si během promítání hrají 
v přilehlé herně. 

 Nebudou chybět ani akce, které pomáhají udržovat „ži-
vot na vsi“. Na podzim SOSák chystá tradiční Svatomartinský 
průvod, výrobu vánočních ozdob a pletení adventních věn-
ců. 
 Centrum aktivit sdružení SOSák je v  ulici Na Paloučku 
na Sibřině, využívá také kolodějskou Farní stodolu. Rozpisy 
kroužků a veškeré další informace na www.sosakos.cz.

(red)

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Půlmaraton povede až na Xaverov

Nová sezona v SOSáku
Sibřina

29

  Jazykové kurzy 
  pro každého  
   
 

    
 

NOVINKA pro dospělé – Kurz 3D 
design a tisk pro technické fandy 

Zápis do kurzů je stále možný 
elektronicky na deltaschool.cz 

 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,  
  FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, 
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 
 
 

 
 

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

INZERCE

Klánovice



KULTURA
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VÝSTAVA
BAREVNÝ SVĚT - Klánovická výtvarni-
ce Irena Procházková ovlivněná malíř-
ským stylem impresionismus, před-
staví svoji tvorbu v KC Nová Beseda. 
Vernisáž výstavy se koná v úterý 4. 10. 
od 19:00. Výstava je prodejní a potrvá 
do konce října.

FILMOVÝ KLUB 
3. 10. pondělí, 20:00
KOMORNÁ - Mladá kapsářka je naja-
ta, aby sloužila u bohaté paní, s úko-
lem přesvědčit ji ke sňatku s cílevědo-
mým podvodníkem. Plán vychází do 
té doby, než mezi ženami vzplanou 
vášnivé city. Jižní Korea/2016/drama, 
historický, thriller/145 min/nevhodný 
do 15 let/s českými titulky

KINO 
5. 10. středa, 20:00
BOŽSKÁ FLORENCE -  M. Streep v roli 
závratně bohaté ženy, jejímž jediným 
snem je zpívat. USA/2016/životopisný, 
komedie, drama/110 min 

HUDEBNĚ-ZÁBAVNÝ POŘAD 
6. 10. čtvrtek, 19:30
KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK - Z programu: 
král anekdot - Napříč Rukavičkárnou 
(přednáška cestovatele) - živý xylofon 
- slovo esoterika - Plachý šifonér (ba-
letní vložka) - hokynářské okénko 
-  Vražda žínkou  (divadlo) - filmové 
překvapení.

KINO PRO DĚTI 
9. 10. neděle, 16:00
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI - Pohádková fan-
tasy Tima Burtona. USA/2016/fantasy-
/v českém znění

KINO 
10. 10. pondělí, 20:00 
ANTHROPOID - Koprodukční film 
nazvaný podle stejnojmenné opera-
ce vedoucí k  atentátu na Reinharda 
Heydricha. V hlavní roli Jamie Dornan 
a Aňa Geislerová. VB, ČR, Fr/2016/his-
torický, thriller, válečný/120 min

PŘEDNÁŠKA 
11. 10. úterý,19:30
VLASTA ČERV - Další z cyklu předná-
šek V. Červa

KINO 
12. 10. středa, 20:00
CAFÉ SOCIETY - Nový film Woodyho 
Allena. USA/2016/komedie, drama, 
romantický/96 min/s českými titulky

DIVADLO 
13. 10. čtvrtek, 19:30
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ - Hlavní hrdinka této 
svěží komedie, přijde jako hospodyně 
z  agentury Domácí štěstí udělat po-
řádek do moderní rodiny.  Hrají: Iva 
Hüttnerová, Michaela Dolinová a Da-
vid Suchařípa 

DIVADLO PRO DĚTI 
16. 10. neděle, 16:00 a 17. 10. pon-
dělí, 9:00 a 10:30
JANA RYCHTEROVÁ A KLAUN RUDA 
- ZPÍVACÍ PÍSNIČKY - Zábavný pořad 
s veselými písničkami rozezpívá malé 
i velké. 

KINO 
17. 10. pondělí, 20:00
INSTALATÉR Z  TUCHLOVIC - Kome-
die o muži, který všem všechno opra-
ví, ale vlastní život spravovat nedoká-
že. ČR/2016/komedie/85 min

KINO 
18. 10. úterý, 20:00
UČITELKA - Normální třída, obyčejní 

žáci, mimořádná učitelka. Nový celo-
večerní film Jana Hřebejka a Petra Jar-
chovského. SR, ČR/2016/drama/102 
min/mládeži přístupný/ve sloven-
ském znění 

KINO 
19. 10. středa 20:00 
KRYCÍ JMÉNO HOLEC - Děj špionáž-
ního dramatu se odehrává mezi Pra-
hou a Vídní v  roce 1968. ČR, Rakous-
ko/2016/drama/98 min

20. 10. čtvrtek, 19:30 
POZOR! Tentokrát 3. čtvrtek v mě-
síci 
BLUES JAM SESSION - Akce pro všech-
ny, kteří mají chuť si zahrát se spřízně-
nými dušemi. Zpěváci a zpěvačky jsou 
vítáni!

KINO 
24. 10. pondělí, 20:00
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU - Komedie 
úspěšné filmařské dvojice J. Vejdělek - 
T. Hoffman s O. Vetchým v hlavní roli. 
ČR/2016/komedie

KURZY 
25. 10. úterý, 19:30 a 20:30 
SOCIAL CLUB - poklábosení v  ang-
ličtině - Od 19:30 začátečníci a mírně 
pokročilí, od 20:30 středně pokročilí 
a pokročilí. Nutné předplatné!

KINO PRO DĚTI 
30. 10. neděle, 16:00
LICHOŽROUTI - Rodinný film o  ra-
dostech a  strastech malých zlodějů 
ponožek. ČR/2016/animovaný, rodin-
ný/86 min

SETKÁNÍ S…
31. 10. pondělí, 19:00
JOSEFEM DVOŘÁKEM - Josef Dvo-
řák, český herec stovek televizních 
rolí a seriálů, který také propůjčil svůj 
hlas několika večerníčkům, přijede 
a  představí se v  nezvyklé poloze só-
lového diskutéra. Josef Dvořák věnuje 
výtěžek ze vstupného na Sochání pro 
Hedviku. 

KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2017 
MODERNÍ YOYOVÁNÍ 

BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky

PROGRAM říjen 2016

Rezervace a informace:
www.kcnovabeseda.cz

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

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem 

je otevřena  Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, 
So14:00-22:00, Ne 14:00-20:00.

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



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



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

ProdEJ – průmyslový areál se skladovou
halou a kancelářemi, pozemek 3200 m2,

Kostelecká ul., Praha 9 – Čakovice

www.zdiradpekarek.cz

ProdEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.

ProdEJ – ŘRD s disp. 4+kk / G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová

plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská ul., Šestajovice.

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

Makléř roku 2015 rEMAX Čr

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

ProdEJ - luxusní RD 6+kk/2T/2G, užitná
plocha 330 m2, pozemek 1443 m2,

ul. V Oboře, Osnice, okr. Praha-západ

cena 8.950.000,-Kč

cena 17.500.000,-Kč

cena 35.000.000,-Kč,-
Pro naše VIP klienty

hledáme pozemky a rd
v Újezdě nad Lesy,

Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

P R O D Á N O

ProdEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,

podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,
Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

ProdEJ - Viladům Jižní terasy
Starokolínská ul., Praha 9 – Újezd
nad Lesy, 5 bytů
� 4+kk/G, přízemí 99m2 + terasa 

26m2, cena 4.490.000,-Kč, 
� 4+kk/G, 1. patro, 96m2 + terasa 

18m2, cena 4.690.000,-Kč, 
� 4+kk/G, 1.patro, 96m2 + terasa 

18 m2, cena 5.090.000,-Kč, 
� 3+kk/G, podkroví, 90m2 + terasa 

23m2, cena 4.670.000,-Kč 
� 3+kk/G, podkroví, 91m2 + terasa 

23m2, cena 4.950.000,-Kč.

Viladům Jižní terasy, Starokolínská ul.,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

P R O D E J  Z A H Á J E N

PENB - rozhraní tříd B - A (velmi úsporná 
až mimořádně úsporná budova).

cena 8.900.000,-Kč


