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V souvislosti se změnou zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, provedené 
zákonem č. 24/2015 Sb., dochází 
mimo jiné i ke změnám v oblasti 
poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí (§ 10a). Jsou 
tři možné typy dotací a návratných 
finančních výpomocí na účel:

určený poskytovatelem v progra-
mu (§ 10c) – „programová“ dota-
ce, určený žadatelem v žádosti 
o poskytnutí dotace – „individuální“ 
dotace, stanovený zvláštním práv-
ním předpisem.
 Na dotaci nebo návratnou fi-
nanční výpomoc není právní nárok, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis 
jinak.

Dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc (NFV) lze poskytnout:
na základě žádosti, prostřed-
nictvím veřejnoprávní smlouvy, 
s výjimkou NFV poskytované podle 
§ 34 odst. 1 (zřizovatel neposky-
tuje NFV jím zřízené příspěvkové 
organizaci veřejnoprávní ani jinou 
smlouvou), na účel stanovený 
zvláštním právním předpisem 
se dotace nebo NFV poskytuje 
na základě povinnosti vyplývající 
ze zvláštního právního předpisu 
a způsobem v něm  stanoveným.

Základní náležitosti žádosti
(§ 10a odst. 3)
Identifikace žadatele:
  fyzické osoby – jméno a příjmení, 

datum narození, adresa bydliště 
a je-li podnikatelem, IČ pokud 
bylo přiděleno

  právnické osoby – název, popř. 
obch. firmu, sídlo a IČ

  požadovanou částku
  účel, na který žadatel chce dotaci 

nebo NFV použít
  dobu, v níž má být dosaženo úče-

lu, u NFV lhůty pro navrácení po-
skytnutých peněžních prostředků 
a výši jednotlivých splátek

  odůvodnění žádosti

  je-li žadatel právnickou osobou, 
identifikaci

  1. osob zastupujících právnickou 
osobu s uvedením právního dů-
vodu zastoupení

  2. osob s podílem v této právnic-
ké osobě

  3. osob, v nichž má přímý podíl 
a výši tohoto podílu

  seznam případných příloh žádosti
  den vyhotovení žádosti a podpis 

osoby zastupující žadatele, v pří-
padě zastoupení na základě plné 
moci i plnou moc.

Nevyhovění žádosti: Nevyhoví-
-li poskytovatel žádosti, sdělí bez 
zbytečného odkladu žadateli, že – 
žádosti nebylo vyhověno a důvod 
nevyhovění. Formu sdělení zákon 
č. 250/2000 Sb. nestanoví.

Náležitosti veřejnoprávní 
smlouvy (§ 10a odst. 5)
  název, sídlo a IČ poskytovatele 

dotace nebo NFV,
  identifikace žadatele – u fyzické 

osoby jméno a příjmení, datum 
narození, adresa bydliště, a je-li 
podnikatelem IČ, pokud bylo při-
děleno. U právnické osoby název, 
popř. obchodní firmu, sídlo a IČ, 
pokud bylo přiděleno.

  číslo bankovního účtu 
poskytovatele i příjemce dotace 
nebo NFV, nebo způsob, jakým 
budou prostředky poskytnuty,

  poskytovanou částku nebo 
částku, do jejíž výše může být 
dotace nebo NFV poskytnuta, 
pokud jsou součástí dotace 
nebo NFV peněžní prostředky 
kryté ze SR, ze státního fon-
du nebo z NF, výši takových 
peněžních prostředků a zdroj 
jejich krytí. U dotace, která není 
poskytována jednorázově, výši 
jednotlivých částek nebo způ-
sob jejich stanovení a termíny 
jejich poskytnutí.

  účel, na který jsou peněžní 
prostředky určeny,

  dobu, v níž má být dosaženo 
účelu,

  u NFV lhůty pro navrácení po-
skytnutých peněžních prostřed-
ků a výši jednotlivých splátek,

  podmínky, které je příjemce 
povinen při použití peněžních 
prostředků splnit, 

  případně další podmínky sou-
visející s účelem, na který byly 
peněžní prostředky poskytnu-
ty, které je příjemce povinen 
dodržet,

  dobu pro předložení finančního 
vypořádání dotace nebo NFV 
a číslo účtu, na který mají být 
nepoužité nebo NFV vráceny,

  povinnosti příjemce v případě 
přeměny nebo zrušení právnické 
osoby s likvidací, je-li příjemcem 
dotace nebo NFV právnická 
osoba, 

  den podpisu smlouvy a podpisy 
smluvních stran.

Způsob zveřejnění  
veřejnoprávní smlouvy  
(§ 10d odst. 1 a 2)
Povinně se zveřejňuje – smlouva 
uzavřená od 1. 7. 2015 o po-
skytnutí dotace nebo NFV nad 
50 000,- Kč nebo smlouva uza-
vřená od 1. 7. 2015 o poskytnutí 
dotace nebo NFV ve výši 50 000,- 
Kč + její dodatek nebo dodatky 
pokud se tím zvýší celkem po-
skytnutá dotace nebo NFV nad 
50 000,- Kč. 

Zveřejnění – způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup na úřední 
desce poskytovatele do 30 dnů 
ode dne uzavření smlouvy nebo 
jejího dodatku. Veřejnoprávní 
smlouva včetně dodatků musí být 
zveřejněna po dobu 3 let ode dne 
zveřejnění.
 Ze zveřejnění jsou vyloučeny 
informace podle zvláštního práv-
ního předpisu a údaje vyloučené 
ze zveřejnění přímo použitelným 
předpisem EU. 
  

Informaci podává:
Finanční odbor MČ Praha 21

Ing. Vlasta Berková

Podmínky pro poskytování dotací a návratných  
finančních výpomocí z rozpočtu MČ Praha 21  

právnickým nebo fyzickým osobám
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EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři,
pro většinu z nás asi pořád ještě „nový“ rok 2015 
se přehoupl do druhé poloviny. Však to znáte. 
Léto uteče jako nic, babí léto ještě rychleji, pod-

zim nás zavalí novými povinnostmi a depkami a pak už tu 
máme Vánoce a nový seznam novoročních předsevzetí. 
Ruku na srdce, která z letošních jste stihli splnit?

Já žádné. A s utíkajícími dny mám stále intenzivnější pocit, 
že už toho letos moc nestihnu. Ono taky začíná léto, 
kam by se jeden honil. Nemusíme hned ležet u vody, ale 
takové decentní zpomalení z běžného shonu snad ještě 
dokážeme i my, kteří už nemáme každé léto dva měsíce 
prázdniny.

Je-li člověk zachvácen pocitem, že se to doma řítí do pe-
kel, nebývá od věci vyrazit pryč a podívat se na to z větší 
perspektivy. Ne proto, abychom si říkali, že „jinde jsou na 
tom hůř“, ale právě proto, abychom viděli, jak jsou na tom 
jinde mnohem líp – a my se od nich můžeme lecčemu 
přiučit. Strávil jsem pár dní v ukrajinském Lvově. Staroby-
lém městě, pulzujícím neuvěřitelnou atmosférou a chutí 
k životu – přesto, že je například v poměru k nám mno-
hem chudší – a také se potýká se závažnějšími problémy, 
když je jeho země rozdělena válkou. I tak je Lvov městem 
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s mnohem větší energií, než jakou má dnešní Praha. To 
samé platí o Bratislavě, kde jsem byl o chvíli později. My 
Pražáci máme ve zvyku se jí vysmívat, ačkoli jí protéká 
větší řeka a nejen díky ní je snad mnohem blíže svě-
todějným cestám a událostem. Jistě, nemá metro a je 
východním směrem. Ale i tak, učinila za poslední léta 
neuvěřitelný pokrok a je radost se tam vracet. Ale to asi 
byla vždycky. Hana Hegerová říká, že na jaře má člověk 
být v Paříži, nebo Bratislavě.

V letním čísle najdete mnoho námětů k zamyšlení i čer-
stvé  historky z Újezda. Přichystali jsme pro vás nově 
také křížovku a kreslený vtip. 
A tím samozřejmě s novinkami 
nekončíme!

Příjemné čtení,
váš Vojtěch Varyš

P.S. Jako v minulosti, i letos je 
vychází v  létě jen jedno číslo. 

Těšíme se na viděnou zase v zá-
ří. Další články, které se nám 

nevešly, najdete na webu.
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AKTUALITY

Opravy bytů 
na sídlišti Rohožník

Klánovické nádraží

Služba sms-info: 
informace o haváriích a výlukách zdarma přímo do mobilu

Máte rádi pohyb a zábavu? Přijďte 
na Den zdraví a Kolodění 2015

Na konci 
května 2015 
byla dokon-
čena oprava 
pěti pane-
lových bytů 
patřících MČ 
Praha 21. 
Děkujeme 
majitelům 

a nájemníkům v okolních bytech za trpělivost 
při provádění stavebních prací.

Ing. Tomáš Gross, OMI MČ Praha 21

Vážení občané Klánovic a Újezdu nad Lesy,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Mo-
dernizace trati Praha Běchovice – Úvaly“ stručně 

seznámit s dalším postupem výstavby v letošním roce, 
především v období letních prázdnin.
 Na toto období je plánovaná postupná rekonstrukce 
všech tří kolejí v úseku Úvaly – Blatov pomocí sanační-
ho a obnovovacího kolejového stroje. Výluka koleje č.1 
(směr Úvaly) je plánovaná od 30. 6. do 7. 8. 2015. V době 
od 1. 7. do 15. 7. 2015 nebude možno využívat provizorní 
nástupiště mezi kolejemi k. č.1 a 0 a osobní vlaky budou 
jezdit obousměrně pouze po koleji č.2 (kolej u budovy). 
K výluce koleje č.1 se dne 25. 7. připojí výluka prostřední 
koleje č.0, která potrvá do 17. 8. 2015. V období od 25. 7. 
do 7. 8. 2015, tak budou opět vlaky osobní dopravy jezdit 

obousměrně pouze po koleji č.2. V termínu od 18. 8. do 
2. 10. 2015 proběhne výluka zbývající koleje č.2., kdy 
v období 19. 8. – 31. 8. 2015 budou vlaky osobní dopravy 
jezdit obousměrně pouze po koleji č.1.
 Nasazení sanačního stroje proběhne ve třech eta-
pách, 1. 7. – 8. 7., 26. 7. – 1. 8. a 19. 8. – 26. 8. 2015. Práce 
budou probíhat v nepřetržitých 24hod. směnách, což je 
nezbytné, aby se rekonstrukce kolejí stihly během letních 
prázdnin. Předem se proto omlouváme za zvýšený hluk 
v nočních hodinách.
 Žádám Vás, abyste v rámci svojí bezpečnosti při prů-
chodu staveništěm dbali zvýšené opatrnosti a respekto-
vali pokyny zástupců stavby.

Ředitel stavby, Tomáš JOHN

Zdarma a aktuálně o všem podstat-
ném týkajícím se pražské vodovodní 
a kanalizační sítě. To je služba SMS-
-INFO, kterou nabízejí Pražské vodo-
vody a kanalizace svým zákazníkům. 

„Klient dostane zdarma do svého 
mobilu informace o všech význam-
ných provozních událostech počí-
naje plánovanými výlukami a konče 
mimořádnými haváriemi,“ informo-
val tiskový mluvčí společnosti Tomáš 
Mrázek. „Zákazníci také mohou sle-
dovat naše webové stránky, kde jsou 
informace o výlukách ve speciální 
sekci. Info o haváriích běží v režimu 
on-line včetně upřesnění, zda mají 
vliv na dodávky pitné vody a lokalitě, 
kde jsou případně umístěny cisterny 

s náhradním zásobováním. Vše je do-
stupné i na google mapách,“ dodal. 

Ke službě SMS-INFO je nutná pouze 
registrace. „Při ní si klient určí, zda si 
nechá zasílat informace z celé Prahy, 
vybrané lokality či ulice. Vždy záleží 
na jeho volbě,“ vysvětlil Mrázek.

Zákazníci si službu mohou objednat 
přes webové stránky www.pvk.cz, 
zákaznickou linku 840 111 112 či 
v Zákaznickém centru PVK – Dykova 
3, Praha 10. Další možností je zaslat 
sms zprávu s textem VEOLIA na číslo 
720 001 112, kdy bude operátor 
klienta kontaktovat a provede s ním 
rychlou a pohodlnou registraci služ-
by SMS-INFO.

Jaké informace služba 
SMS-INFO nabízí: 
  významné plánované odstávky 

vody 
  velké havárie vodovodního a kana-

lizačního potrubí ve Vašem okolí, 
které by Vás mohly na delší dobu 
omezit v odběru pitné vody nebo 
v odkanalizování

  výjimečné provozní události s mož-
ným dopadem na zdraví a bezpeč-
nost obyvatel (povodně, intoxikace 
pitné vody ve veřejném vodovodu 
apod.)

  aktuální ceny vodného a stoč-
ného, provozní dobu zákaz-
nických center a Call center, 
změny adres nebo telefon-
ních čísel

MČ Praha 21 ve spolupráci 
se spolkem Rarášek z Újezda 
pořádá Den zdraví a Kolodění 
v sobotu 12. 9. 2015 od 14 do 
18 hodin na Multifunkčním 
sportovišti v Čentické ulici. Od 
15 hodin již začínají závody 
v rámci Kolodění v Čentic-
ké ulici, která bude pro ten 
účel uzavřena. Registrujte se 
s předstihem na www.rara-
sek21.cz.
 A na co se můžete těšit? 
Opět pro Vás připravujeme 

zajímavý a zábavný pro-
gram jako v předchozích 
letech, a proto sledujte 
v srpnu webové stránky 
www.praha21.cz a letáky 
vyvěšené po Újezdě nad 
Lesy, kde se dozvíte přesný 
program. Těšíme se na 
příjemný společný den 
s VÁMI.

Granty a MA21
Odbor sociálních věcí

Rarášek z Újezda
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Kalendárium na léto
13. 8.  Malý fotbal na Multifunkčním hřišti 

od 17.30, pořádá Oddíl rekreačních 
sportů

29. 8.  Klánovický hudební minifestival, od 
15:00 do 23:00 na zahradě KC Nová 
Beseda (v případě nepřízně počasí 
v sále)

6. 9.    AVON pochod proti rakovině prsu 
v Klánovicích

12. 9.  v 10h v Muzeu vernisáž výstavy repro-
dukcí historických map Prahy, Čech, 
Moravy a Slezka

12. 9.  Zahrádkáři: zájezd do polské Wroclawi
12. 9.  KAS zve na hrad Kokořín, projížďku lodí 

po Máchově jezeře, návštěvu muzea 
K. H. Máchy a oběd v Doksech, zámek 
v Bělé pod Bezdězem, pokud vyjde 
čas, památková rezervace Úštěk.

12. 9.  Den zdraví - od 14 hod pořádá na 
Multifunkčním hřišti ÚMČ Praha 21 

12. 9.  KOLODĚNÍ startuje Rarášek v rámci 
Dne zdraví ve 14 hod z Multifunkčního 
hřiště

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté dotazy kam 
volat když ...? (nesvítí lampa veřejného 

osvětlení, neteče voda nebo „nejde“ elektřina) 
jsme si dovolili sepsat seznam nejdůležitějších 
telefonních čísel s instrukcemi, které jednot-
livým správcům dané sítě ulehčí identifi kaci 
problému a jeho následné odstranění.

Havárie veřejného osvětlení – 
800 101 109
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  popř. číslo stožáru veřejného osvětlení
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefo-

nu, ze kterého voláte

Havárie dodávek vody 
a kanalizace – 840 111 112
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefo-

nu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci 
distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích 
distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší 
soukromé instalatérské fi rmy.

Havárie dodávek plynu – 1239
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefo-

nu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci 
distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích 
distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší 
soukromé instalatérské fi rmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefo-

nu, ze kterého voláte

Co byste měli vědět, než zavoláte na poru-
chovou linku?
Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže 
se sami pokusíte najít místo závady. Nemá-
te-li nablízku odborníka, můžete využít náš 
stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, že 
pracovníci distribuce odstraňují pouze poru-
chy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní in-
stalaci řeší soukromé elektroinstalační fi rmy. 
Zkontrolujte prosím:
  stav hlavního jističe před elektroměrem, pří-

padně zda je v pořádku jištění jednotlivých 
obvodů v bytě

  zda máte funkční elektroměr, máte-li 
k digitální elektroměr, na displeji musí být 
zobrazena digitální čísla

Hlášení havárií na inženýrských sítích
  zda nemá stejnou po-

ruchu i sousední byt, 
případně sousední objekt

Je-li zřejmé, že se jedná 
o rozsáhlejší výpadek sítě, 
doporučujeme Vám kontak-
tovat poruchovou linku až 
po 20 až 30 minutách. Po 
této době budeme schopni 
o dané poruše poskytnout 
více informací.

Havárie dodávek tepla –
266 751 111
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a pří-

jmení a číslo telefonu, ze 
kterého voláte

Vezměte prosím na vědo-
mí, že pracovníci distri-
buce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distribu-
tora. Poruchy ve vnitřní 
instalaci řeší soukromé 
instalatérské fi rmy.



Začněme laickým dotazem: lidé 
si často pletou psychologa a psy-
chiatra. V čem je ten hlavní rozdíl, 
a proč si to člověk si to nemá 
plést?
Rozdíl je také mezi pojmem psy-
cholog a psychoterapeut. Já jsem 
vystudovala psychologii a absolvo-
vala jsem pak i psychoterapeutický 
výcvik. Tudíž se věnuji obojímu. Psy-
chiatr je doktor medicíny. Stručně 
řečeno, psycholog vám nepředepíše 
žádné léky, to může opravdu jen 
psychiatr. Ten řeší ty řekněme těžší 
případy, závažnější poruchy, těžké 
formy deprese, schizofrenie a po-
dobně. Psycholog má jako nástroj 

sám sebe, své vzdělání, své otázky, 
psycholog si s vámi povídá, snaží 
se defi novat váš problém a pomoci 
nalézt jeho řešení.

Poslední dobou se často zmiňuje 
slovo deprese, často se s ním dost 
nerozvážně žongluje. Přitom se liší 
ta „skutečná“, klinická deprese 
od nějaké špatné nálady. Jak má 
člověk rozpoznat, o co jde a kdy už 
má vyhledat pomoc?
Existuje mezinárodní klasifi kace ne-
mocí, kde je deprese přímo defi no-
vána. Každého může potkat depre-
sivní stav, depresivní prožívání, může 
trvat třeba i týden nebo dva, ale pak 
odezní a už se nevrátí. Pokud je to 
dlouhodobé, člověk je smutný, cítí 
se bezvýchodně, všechno vidí černě, 
nepomůže ani dovolená, ani cvičení, 

nemá chuť k jídlu,je stále unavený, 
pak už je to chvíle, kdy je nutno ob-
rátit se na odborníka. V tu chvíli není 
podstatné, jestli ten první bude psy-
cholog nebo psychiatr. Každý může 
nabídnout určité možnosti, případně 
poslat klienta za tím druhým. Důle-
žité je obrátit se na toho odborníka, 
na někoho, kdo vám pomůže.

Vy sama, jakožto psycholožka, 
také stabilně spolupracujete 
s kolegyní psychiatričkou. Jak ta 
spolupráce v praxi vypadá?
Jednak se věnuji oblasti psychodia-
gnostiky. Paní dokotorka za mnou 
pošle svého pacienta, já s ním udě-
lám rozhovor a nechám ho vypraco-
vat testy či dotazníky, podle toho pak 
vypracuji jeho psychologický profi l, 
např. zjišťuji, jak je ten člověk emoč-

ně stabilní, jakým způsobem má 
tendenci reagovat ve stresu a po-
dobně, záleží také na tom, co paní 
doktorka potřebuje, čemu se v jeho 
případě věnuje. Může se jednat také 
třeba o invalidní důchod z důvodů 
duševního onemocnění. Jde o různé 
případy, od depresí po například 
demenci, ale k tomu se vždy musí 
vyjádřit jak lékař, tak psycholog, 
stejně jako v případech, kdy se žádá 
o jeho prodloužení. Důležitá je také 
spolupráce čistě v té terapii. Jinými 
slovy, paní doktorka svému paci-
entovi třeba předepíše na nějaké 
psychické potíže léky, ale zároveň 
mu doporučí psychoterapii, stabilní 
konzultace s psychologem, tedy se 
mnou. Psychoterapie je dlouhodo-
bá věc, jde o pravidelné návštěvy 
u psychologa.
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ROZHOVOR

Rozhovor s psycholožkou 
Ivetou Waidingerovou

Jaké to je, radit v duševních 
otázkách nebo partner-
ských vztazích svým sou-
sedům a spoluobčanům? 
Psycholožka a terapeutka 
PhDr. Iveta Waidingerová 
se před časem přistěhovala 
do Újezda a posléze si zde 
otevřela i ordinaci.

„Nebát se zeptat“



Stává se, když má někdo nějaký podobný problém, 
chodí na terapii, že tomu moc nerozumí také lidé 
v jeho okolí, partneři, rodiče, přátelé – a mají potře-
bu se setkat s terapeutem. Jak se k tomu stavíte?
To je velmi individuální. Prvořadý je klient a jeho přání 
a vůle. Vše, co zazní mezi námi, je samozřejmě přís-
ně důvěrné. Pokud rodina projeví zájem, je možné je 
přizvat k sezení a věc rozebrat společně. Ne ovšem, 
že bych něco probírala s rodinou za klientovými zády. 
Existuje také rodinná terapie, čemuž se také věnuji. 
Pokud má člověk nějaký psychický problém, obvykle 
se to nějak projevuje na dění v jeho rodině, v partner-
ském vztahu, všichni členové rodiny jsou tím ovlivněni. 
Někdy je prostě dobré už jen to, že se dozvědí, co se 
vlastně děje. Od toho se odvíjí, co by mohli udělat pro 
zlepšení. Ono je to něco jiného, než když se o tom snaží 
bavit jen sami třeba doma v obýváku - pokud spolu 
vůbec komunikují. Přítomnost terapeuta může mnohé-
mu pomoci. Samozřejmě, jsou i případy, že je deprese 
– nebo jiný typ problému - skutečně způsobena i tím, 
v jakém prostředí a v jakých podmínkách ten dotyčný 
žije. A v tomto případě je spoluúčast jeho rodiny také 
velmi důležitá.

Rodinná či párová terapie se asi soustředí hlavně 
na případy, kdy jde o nějakou potíž ve vztahu mezi 
těmi lidmi. Zatím jsme se bavili spíš o situaci, kdy 
má jednotlivec nějaký problém a ostatní to ovlivňu-
je.
Jasně, přijde třeba i pár, který něco chce řešit, což je 
vždy základ úspechu. Důležité je, aby se na řešení podí-
leli všichni.

S čím za vámi vlastně lidé chodí nejčastěji?
Nejčastější bývají partnerské problémy všeho druhu 
včetně nevěry, u mladých lidí zase strach z toho, že 
neuspějí ve zkoušce, v profesním životě, nebo obava, 
že o ně nikdo nestojí v milostných vztazích. Jedná se 
vlastně o potíže se sebevědomím. 

A co samotný strach jít za psychologem? Věc je 
obestřená určitým tajemstvím, a snad i nedůvěrou, 
mnozí se obávají takovou pomoc vyhledat.
O těch, co mají strach takový, že nepřijdou, vám samo-
zřejmě nemohu nic říct. Když už ke mně někdo dorazí, 
jsou to odhodlaní lidé, kteří něco řešit chtějí. Naopak 
mají mnohdy přehnaná očekávání, představují si, že 
se věc vyřeší okamžitě, že jim jen dám návod, co mají 
přesně udělat. Ale tak tomu je málokdy, bývá to spíše 
běh na delší trať.

Před čtyřmi lety jste se přistěhovala do Újezda, dru-
hým rokem zde máte praxi. Jsou zde lidé jiní, než 
jinde? Ve srovnání s vašimi dalšími zkušenostmi, 
třeba vinohradskou praxí?
Do Újezda za mnou samozřejmě dojíždějí i klienti 
odjinud, ale chodí i místní. Řekla bych, že všude mají 
lidé stejné problémy. Částé téma, což je snad dané 
i medializací, je Alzheimerova demence. Mnoho lidí z ní 
má strach. Díky práci ve vinohradské nemocnici mám 
s diagnostikou této poruchy zkušenosti a po absolvo-
vání určité testové baterie mohu klientovi sdělit, zda je 

u něj důvod k obavám. Vím, že lidé mají někdy strach se 
pravdu dozvědět, byť přicházejí s banálními, nebo úplně 
běžnými věcmi – typu „nemůžu si vzpomenout na jméno 
toho a toho herce“. To ještě žádnou vážnou nemoc ne-
značí. Ale i tak je lepší vyšetření neodkládat, je-li sebe-
menší podezření.

Dá se k vám přijít jen tak „z ulice“, nebo je nutno se 
objednat?
Na domku mám telefonní číslo, ale ne ordinační hodiny, 
tudíž je vždycky dobré se objednat předem a lidé to i mí-
vají ve zvyku. Vždycky mám kromě objednaných pacientů 
vyhrazen určitý čas i pro akutní případy, protože některé 
záležitosti je třeba řešit hned a nepočkají třeba do příští-
ho týdne.

Když se vám celý den lidé svěřují se svými problé-
my, nemíváte potřebu se někomu svěřovat i vy? 
Či jinak – chodí někdy psychoog sám za psycholo-
gem?
Určitě mám své relaxační metody, umím vypnout a od-
počinout si. Jinak s kolegyní často – samozřejmě ano-
nymně, v obecné rovině – některé případy probíráme, 
vzájemně jedna druhou vyslechneme.

Zmínili jsme depresi, partnerské problémy, potíže 
mladých lidí, ale i demenci a potíže stárnutí; dá se 
říct, co je vaší specializací?
Klinická psychologie. To, co jsme zmiňovali, je široká 
paleta témat, ale pořád to spadá do oblasti klinické psy-
chologie. Nevěnuji se tak třeba pedagogické psychologii 
nebo personalistice. Nicméně i ta moje oblast je dosta-
tečně široká.

A „povinná“ otázka na závěr: máte v ordinaci  
pohovku?
Běžně klienti sedí v křesle, povídáme si tváří v tvář. Ta 
pohovka je spojena s psychoanalýzou, kterou založil 
Sigmund Freud. Nicméně doporučuji některým klien-
tům určité terapeutické metody, u nichž je pro začátek 
ta poloha vleže na pohovce praktičtější, takže pro tyto 
příležitosti ji tam mám připravenou.

Ptal se Vojtěch Varyš

INZERCE
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Rákosníčkovo hřiště bylo 
slavnostně otevřeno. Po 
třech měsících od vyhlášení 
výsledků bylo v sobotu 13. 

června v Újezdě nad Lesy otevřeno 
53. Rákosníčkovo hřiště společnosti 
Lidl. Hřiště bylo postaveno na okraji 
sídliště Rohožník a byl naplánován 
celodenní zábavný program pro 
děti. Na úplném začátku bylo hřiště 
předáno panu starostovi, který si 
převzal klíč ke hřišti a děti si přestřih-
ly slavnostní pásku za přítomnosti 
Rákosníčka.

 Celá akce se vydařila, každou 
hodinu probíhalo na malém pódiu 
divadélko pro děti, děti plnily úkoly 
přímo na novém hřišti a na konci do-
staly odměny, pro malé zájemce byla 
postavena trampolína, každý si mohl 
vyrobit tričko či nechat namalovat 
obličej. Zlatým hřebem dne bylo 
vystoupení Michala Nesvadby z Kou-
zelné školky. Michal nezklamal a děti 
odcházely nadšené. Malinko nám 
nepřálo počasí, ale i s tím jsme se 
poprali, a to hlavně díky újezdským 
hasičům, kteří přivezli vodu a vytvo-

řili na místě dětem velkou „sprchu“.  
Nakonec nás spláchla bouřka, ale 
to už nemohlo dojem z celé akce 
pokazit. Děkujeme všem, kteří se na 
tomto projektu podíleli. Budeme se 
snažit, aby toto hřiště bylo opravdu 
jen základním kamenem pro revitali-
zaci plochy na okraji sídliště.
 Takže milé újezdské děti, ať 
se vám hřiště líbí a ať vám dobře 
a dlouho slouží…

Za MČ Praha 21
Šárka Zátková
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HŘIŠTĚ

Hřiště je na světě!
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SPOLKY

Svaz postižených 
civilizačními chorobami bilancuje

Za první pololetí tohoto roku jsme každý měsíc 
navštívili jedno divadelní představení, uspořádali 
přednášku spojenou s besedou na různá témata a  
podnikali vycházky po různých čtvrtích Prahy s od-
borným výkladem. Zorganizovali jsme ozdravný po-
byt v Lázních Luhačovice a rekondiční pobyt pro kar-
diaky ve Vrbně pod Pradědem. Mimo to jsme našim 
členům umožnili plavání a cvičení v bazénu a dvakrát 
týdně rehabilitační cvičení pro kardiaky s prvky jogy 
a probíhalo trénování paměti pro seniory. Některých 
těchto akcí se zúčastňovali nejenom členové SPCCH 
, ale i další občané Újezdu nad Lesy. K tomu se ještě 
v druhé polovině června uskuteční celodenní výlet do 
Českého Švýcarska.
 Skončil školní rok a i naše organizace má prázdni-
ny, i když ne tak docela. Místo pravidelného cvičení 
v tělocvičnách začneme v červenci chodit s holemi 
nordic walking (i bez nich) na vycházky po okolí naší 
obce. Každou středu v 16 hodin bude sraz zájemců 
u tělocvičny Základní školy v Polesné ulici. 
 V červenci odjedeme na týdenní ozdravný pozná-
vací zájezd na Šumavu do okolí Kašperských hor.
 Výbor SPCCH

INZERCE

Vážení přátelé, příznivci, členové, pracovníci a milovní-
ci Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdu 
n/L a okolí, podáváme Vám zprávu o pobytu pod 
Pradědem, v lůně lesů, hor a strání.
 Je začátek měsíce června, z Pradědu hřmí hromy 
a blesky, ale vládce hor s námi laškuje a dopřává nám 
i to kýžené krásné počasí.
 Přes Polsko jsme dorazili do Vrbna pod Pradědem, 
uhnízdili jsme se v rázovité horské chatě jménem 
Koliba. Protáhli jsme se, vypili něco místního moku 
a poddali jsme se velení našich vedoucích. První in-
formace-první oběd a první odpočinek po dlouhé, leč 
krásné cestě.
 Perfektní cvičební i edukační program, vycházky 
a treky hole a už se jelo ve známých kolejích. Co mám 
říci těm, kdo jsou na takovémto pobytu prvně ? Aby 
se rychle seznámili s těmi, kteří jsou již zkušení! I stalo 
se, život plyne velice rychle, časy se mění a polehoun-
ku se mění účastníci i vedení.
 Máme velké štěstí, že jsme získali nové, sympaticky 
veselé a odpovědné vedení, přibývají noví členové 
a máme radost, že s námi zůstávají ti, kteří s námi 
jezdí a fandí s námi od založení SPCCH.
 Sbohem a šáteček a kdybychom se dlouho neviděli, 
bylo to překrásné …., jak praví básník. Blíží se loučení 
s Pradědem i Radegastem, s přáteli novými a staro-
novými. Jak projevit dík těm, kdo nám připravily ony 
společně trávené chvíle nejen při báječném a účelném 
cvičení při raním sluníčku a v tělocvičně ? A jak podě-
kovat paní doktorce a zejména hlavní organizátorce ? 
Za rekondicí se skrývá práce mnoha ochotných rukou 
a tak ze srdce děkujeme Vám všem.  Zdeňka Ladová

Vážení členové, přátelé a příznivci
Svazu postižených civilizačními chorobami,

přejeme Vám krásné léto plné sluníčka, 
radosti a pěkných zážitků

Těšíme se na další setkávání od září
Výbor organizace SPCCH v Újezdě nad Lesy

Již začátek výletu, na kterém se sešlo 16 účastní-
ků, byl velmi napínavý. Kvůli ucpaným silnicím, 
nám ujel autobus do Oleška a další jel až za půl-
druhé hodiny. Nijak nás to nerozhodilo a opera-
tivně jsme zvolili novou autobusovou kombinaci 
Kačerov-Dolní Břežany a Dolní Břežany-Zvole, 
a odtud 4 km do Oleška pěšky. Odměnou, nám 
bylo krásné přijetí od majitelů zahrady. Zajímavý 
výklad, nádherné bonsaje, střižený trávník, krás-
né kameny a hlavně voda, která dodává zahradě 
zvláštní půvab. Japonský styl, podporuje i jezírko 
s koi kapry, potůček a typické japonské sošky 
a lampy. 
 Uvnitř domu, jsme si prohlédli výstavu obrazů 
Ivy Hűttnerové a keramiky Dagmar Kubíčkové. Ze 
zahrady nad Vltavou, byl krásný výhled na Davli, 
Měchenice i vzdálené Brdy. Počasí nám přálo, 
a tak jsme se všichni domů vraceli trochu unave-
ni, ale plni hezkých zážitků. 
 Marie Tomaidesová

Květnový výlet SPCCH do Japonské 
zahrady v Březové - Olešku

Rekondiční pobyt v Jeseníkách



ZELENINOVÁ 
A OVOCNÁ ZAHRADA
  předně, jak jsem již zdůraznila 

v předcházejících povídáních,  
musíme si zabezpečit dostatek od-
ražené vody, sice zalévání konví je 
větší námaha, ale pro rostliny bla-
ho a navíc přesné víme kolik jsme 
na záhon dali litrů vody. Sama 
jsem si zkusila jak dlouho trvá než 
hadicí s postřikovačem napustím 
konev o obsahu 10litrů a opravdu 
stříkáním z hadice rostliny šidíme 
o vláhu a ještě je ničíme stude-
nou vodou, která je pro ně jed. 
Voda z vodovodu obsahuje chlor 
a ten není vhodný pro květiny ani 
zeleninu.   

  když hodně zaléváme, musíme 
i okopávat to si ušetříme, když 
máme nastýlku mulčem

  u okurek patří zalévání a hnojení 
k těm nejdůležitějším červencovým 
pracím, pozor pří okopávání, okur-
ky velmi mělce koření a tak je lepší 
použít nastýlku , třeba trávu ze 
sekačky, pak není třeba okopávat. 
Čím častěji sklízíte plody okurek, 
tím rychleji se budou vyvíjet další. 
Při sklizni okurek je nesmíme rvát, 
ale opatrně odlamovat nebo lépe  
řezat či stříhat. Při trhání se velmi 
snadno poškodí stonky a rostlina 
ve většině případů zahyne.

  ranné brambory byste měli sklízet 
až v době , kdy mají vyzrálé hlízy, 
poznáme to  snadno nať je žlutá 
a pomalu usychá. Odborníci říkají 
, že přírůstek hmotnosti za deset 
dní je k neuvěření – budeme tedy 
věřit.

  pokud se nám v červenci uvolní zá-
hon, můžeme ještě vysévat ranné 
odrůdy mrkve, dříve zasetá mrkev 
(březen- květen) by měla každý 
týden v červenci dostávat dávku 
živin,  ale dusík aplikujeme opatr-

ně. Nezapomínejme na draslík ten 
je nejdůležitější, proto používejme 
vícesložkové hnojivo s převahou 
draslíku a z něho pak 0,2% roztok. 
Po aplikaci ještě záhon zalijeme.

  v červenci je také doba pro stále 
více oblíbenou ředkev, nezapomí-
nejme, že pro svůj vývoj potřebuje 
90 – 120 dnů. 

  abychom si zajistili dobrou sklizeň 
reveně pro příští rok, musíme v té-
to době reveň přihnojit

  je také poslední možnost vysít 
velmi zdravou červenou řepu, do 
podzimu ještě pěkně vyroste

  koncem měsíce července je možné 
již vysévat špenát pro podzimní 
sklizeň

  u rajčat ( tyčkových) je nejdůležitěj-
ší vylamování postraních výhonů – 
zálistků, přihnojování a pravidelná 
závlaha – stačí jednou za týden, ale 
vydatně, vyhýbáme se zamokření 
listů

  řežeme bylinky, které nespotřebu-
jeme  v kuchyni, sušíme ve stínu, 
v průvanu, rostlinky nám ještě 
obrazí

  u jahodníku určených pouze pro 
plody, musíme po sklizni odstranit 
veškeré šlahouny, nejlépe nožem 
– netrhejte tím v mnoha případech 
poškodíte rostlinu. Okopejte , 
odstraňte plevel, listy pouze v pří-
padě silného poškození škůdci. 
Záhony s jahodami bychom měli 
ponechat dva maximálně tři roky, 
po třech letech se na rostlinách 
objevují ve většině případů nevylé-
čitelné virózy. 

  sadbu jahod pro novou výsadbu 
dle zkušeností doporučuji kupovat 
u odborníků a ti  i doporučí nej-
vhodnější odrůdu na vaší zahradu, 
zasadíme-li nové jahodníky do 
poloviny srpna do dobré humózní 
půdy s živinami, již další rok máme 

velmi dobrou úrodu a  opět nesmí-
me zapomenout na zálivku, listy 
nikdy nesmí uvadnout.  

  nechceme-li poškodit rybízové 
keře, musíme sklízet hrozničky ry-
bízu velmi opatrně, nesmí se trhat 
i s listem

  starší keře rybízu a angreštu může-
me prosvětlit ihned po sklizni. Od-
straňujeme ty nejstarší a poznáme 
je podle kůry ta je tmavě hnědá až 
černá.

  u jádrovin provádíme letní řez, 
  fosforečné hnojení podporuje  

u jádrovin i peckovin tvorbu květ-
ních pupenů pro příští rok 

  třešně potřebují letní řez a začne-
me ihned po sklizni. Rány způsobe-
né řezem stačí strom zacelit velmi 
dobře, v zimně nedojde k jeho 
poškození a především předejde-
me klejotoku.

  tak jako u třešní, postupujeme 
u všech peckovin

  během července a srpna odřízne-
me některé větve z ořešáku pokud 
je třeba. Ořešák se moc neprořezá-
vá a pouze toto období je vhodné.

  odstraňujeme odplozené výhony 
maliníku společně s novými slabý-
mi a nadbytečnými letorosty těsně 
u země

OKRASNÁ ZAHRADA 
  červenci naposledy přihnojte 

všechny růže, u popínavých, které 
kvetou jen jednou za rok silně 
seřezejte odkvetlé výhony 

  v červenci zatáhnou veškeré jarní 
cibuloviny a pokud je chceme 
přesadit  nastal  čas je vyjmout ze 
země, uložit ve stínu a suchu 

  srpen je nejvhodnější měsíc pro 
sestřihávání jehličnatých dřevin – 
živých plotů

  všechny mladé jehličnaté dřeviny 
můžeme od konce srpna vysazovat 
a přesazovat

  všechny odkvetlé trvalky můžeme 
již od konce srpna dělit a přesazo-
vat. Jejich ujmutí a růst podpoříme, 
když půdu mezi čerstvě vysázený-
mi trvalkami pokryjeme cca 3cm 
vrstvou kompostu

  vysazujeme všechny druhy okras-
ných cibulovin, je třeba dávat 
pozor, aby byly cibuloviny zakryty 
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ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádka o prázdninách
Krásné dva měsíce letních prázdnin, kdy se většina těší na 
dovolenou s odpočinkem u vody, nejsou pro zahrádkáře 
měsíce, kdy dáme ruce za hlavu nebo do klína a kocháme 
se zahradou. Ona třeba týdenní nepřítomnost na zahra-
dě  nás překvapí jaké změny se udály a tak opět několik 
důležitých rad co je nezbytné na zahradě udělat.



11

správnou vrstvou zeminy, každý druh vyžaduje jinou 
výšku zeminy, záleží i na velikosti cibule.

  jiřinky a platí to i ostatních trvalkách kvetou bohatěji 
a déle, když odstraňujeme odkvetlé květy  

  balkónovky dosahují v srpnu největšího růstu, proto 
potřebují hojně vody a živin, přihnojujeme jednou za 
týden 

Na Vaše osobní dotazy rádi odpovíme na našich interne-
tových stránkách www.kvetyujezda.ic.cz 

V prvých dnech měsíce října připravujeme výstavu ovoce 
a zeleniny, těšíme se na vaší účast a to jak vystavovatelů, 
tak i návštěvníků. 
 Všem čtenářům přejeme krásné letní měsíce, každé-
mu počasí dle jeho přání.
 

za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy Blanka Exnerová

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

„WROCLAW“ – hlavní město Slezska, město na 
řece Odře, město dějinami spjaté s českým králov-

stvím, město plné historických památek. 

Sobota 12. 9. 2015 v 6:00 hodin 
od Lidlu v Újezdě nad Lesy

Přihlášky: př. Vacková 281972364, 
př. Šebíková 281861785

Cena 375 Kč při plné obsazenosti autobusu (49 
osob), jinak nezbytný doplatek.

Prosíme, směňte si „Polské zloté“ podle uvážení.
„Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového 

systému MČ Praha 21-Újezd nad Lesy.“

ZO Českého zahrádkářského svazu Újezd n/L 
zve občany na zájezd do Polska

INZERCE

Ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ 
Praha 21 (dále jen Zpráva) vyplývá, že MČ se dopus-
tila v roce 2013 a dříve nejméně 24 různých chyb 
v účetnictví. Na jejich nápravu měla MČ cca 1 rok.

Na MZŠ kontrola proběhla 25 .3. 2015 a konstatovala ne-
dostatky v šesti bodech. Nejedná se o chybějící finanční 
prostředky, ale o chybné zaúčtování, které nemá vliv na 
celkové hospodaření školy. Škole byla dána k nápravě 
lhůta 7 týdnů do 30. 6. 2015. 
 Rada MČ odvolala ředitele školy Mgr. Kurku pro ne-
průkazné účetnictví ještě před uplynutím této lhůty, aniž 
by byla dána šance nedostatky opravit či vysvětlit.

Rychlé odvolání ředitele je nepochopitelné, neboť 
1/ dle Zřizovací listiny MZŠ má školu metodicky řídit 
vedoucí finančního odboru MČ Praha 21, t. j. veškeré 

účetní operace školy se řídí jejími pokyny, následně jsou 
kontrolovány a dosud nebyly shledány nedostatky.

2/ na dvou místech Zprávy se konstatuje: „Průběžná, 
resp. následná, veřejnosprávní finanční kontrola vykoná-
vaná MČ u zřízené příspěvkové organizace podle ustano-
vení §11 odst. 3 a 4 uvedeného zákona nebyla funkční.“ 

Rychlé odvolání ředitele vzbuzuje otázky:
 Znamená to, že chyby v účetnictví MČ 21 jsou tolero-
vatelné, zatímco chyby v účetnictví MZŠ (pod metodic-
kým vedením MČ) pochopit nelze a zodpovědný vedoucí 
pracovník musí být po 28 letech práce ihned odvolán? 
Proč?

Za pracovníky školy 
Mgr. Hana Jančová, Mgr. Libuše Najmanová.

Stanovisko k důvodům odvolání ředitele MZŠ



MED JAKO SLADIDLO
O unikátních účincích medu na 
lidský organizmus věděli již ve sta-
rověkých civilizacích. Je ale zřejmé, 
že nejobvyklejším užitím medu je 
slazení. Med jako sladidlo může-
me použít nejen do čaje, tak jak 
známe v případě nachlazení, ale 
i do jiných nápojů. Včelaři nezřídka 
sladí medem i kávu. Děti jistě ocení, 
osladíte-li jim medem v těchto dnech 
například mléčný koktejl nebo jinou 
dobrotu. Ve všech případech nejen, 
že využijeme blahodárných účinků 
látek, které jsou v medu obsaženy, 
ale navíc tělu dodáváme cukry v jed-
noduché podobě. Med totiž, jak jsme 
si již řekli, obsahuje zejména glukózu 
a fruktózu 

MED V TEPLÉ KUCHYNI 
ANEB MED A MASO
V kombinaci s medem lze použít 
v podstatě jakékoliv maso a jakouko-
liv úpravu. Výjimku netvoří samozřej-
mě ani uzení a grilování. Pojďme si 
odhalit několik zajímavých receptů.

Medové karbanátky
  700 g mletého hovězího masa
  30 g housky nakrájené  

na malé kostičky
  1 vejce
  2 středně velké cibule
  3 polévkové lžíce Dijonské hořčice
  3 polévkové lžíce medu
  sůl, pepř a další koření dle chuti

Z uvedených surovin připravíme kla-
sický karbanátkový základ. Jako koře-
ní můžeme s výhodou použít čerstvé 
bylinky např. tymián nebo rozmarýn. 
Vše velmi důkladně promícháme 
a necháme uležet do druhého dne.  
Pečeme v troubě, na pánvi nebo 
na rozpáleném grilu. Výsledkem je 
šťavnatý, velmi mírně nasládlý kar-
banátek s hezkou mozaikou, kterou 
dotváří kostičky housky

Medová marináda na grilované 
maso
  2 lžíce oleje
  4 lžíce kečupu
  2 lžíce medu 
  sójová omáčka
  3 stroužky česneku
  cibule (najemno nakrájená)
  koření: oregano, bazalka, skořice 

mletá, sůl a strouhaná pomeran-
čová kůra

Suroviny smícháme a potíráme 
maso dle výběru. Necháme do dru-
hého dne uležet, poté grilujeme. Při 
nakládání masa máme na paměti, že 
maso v marinádách nemusí plavat. 
Plně postačí, když maso zlehka 
potřeme.

Medová hořčice
  90 g hořčičného semínka 
  0,5 l octa
  50 g moučkového cukru
  3 lžíce medu

Semínka hořčice rozemeleme nebo 
roztlučeme v hmoždíři. Ocet převaří-
me a necháme vychladnout. Semín-
ka smíchám s vychladlým octem, 
přidáme med a moučkový cukr 
podle chuti. Ze surovin vytvoříme 
pastu, kterou necháme v uzavřené 
sklenici odležet v lednici jeden až 
dva týdny. Podle chuti a požadované 
pálivosti můžeme přidat ještě mletý 
pepř nebo chilli. Hořčice chutná ne-
jen k masu, ale i samotná na krajíci 
chleba.

MEDOVÉ SLADKOSTI
Ovocná zmrzlina
  200 g zmrzlého ovoce  

(jahod, malin nebo borůvek)
  150 g měkkého tvarohu
  50 g medu 

Ovoce rozmixujeme s medem na 
kaši. K ovocné kaši přidáme tvaroh 
a krátce promixujeme a zmrzlina je 
hotová. Zdobit můžeme čerstvým 
ovocem.

Turecký med
  3 bílky
  180 g cukru
  100 g tekutého medu
  120 g sekaných oříšků
  Oplatky

Bílky s cukrem postavíme do vaří-
cí vody a šleháme do zhoustnutí. 
Pak tenkým pramínkem za stálého 
míchání přiléváme med. Nakonec 
přimícháme oříšky. Vzniklou hmotu 
necháme zchladnout a natíráme 
na oplatky. Svrchu též přikryjeme 
oplatkou a lehce zatížíme. Druhý den 
krájíme na proužky.

Autor: Ing. Richard Těhník
Předseda ZO ČSV Újezd n. L. 
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VČELAŘI

Seriál o medu (4) Medové mlsání

V minulém díle našeho seriálu jsme si popsali cestu me-
du z plástu do sklenice. Dnes se vydáme na další etapu 
a to na cestu ze sklenice k „mlsnému jazýčku“. Nebojte se 
vyzkoušet med v ne zcela známých kombinacích.

10. června jsme v počtu 25 členů  
navštívili Prahu, konkrétně Staro-
městskou radnici - nejkrásnější  pa-
mátku  historického jádra Prahy. 
S výbornou průvodkyní  si prohlédli 
apoštoly z orloje  zblízka, potom re-
prezentační sály a nakonec podzemí 
radnice. Tady se  zachovaly interiéry 
domů z 12. a 13. století a radniční 

vězení.  Byl to pro všechny  úžasný 
zážitek. Po obědě jsme ještě navští-
vili Muzeum staropražských strašidel 
a pověstí na Malé Straně. Tak to je 
spíše pro děti než seniory.

11. června byl KAS iniciátorem akce 
v 1. MŠ Čentická na základě  spolu-
práce se společností „Mezi námi“. Šlo 

o předvedení pohádky Jak si pejsek 
s kočičkou dělali k svátku dort. Naše 
předsedkyně paní Vojtová a paní 
Punová  předčítaly a děti  předvádě-
ly čtený text a přidávaly ty správné 
ingredience (i plyšovou myšku). 
Úsměvný , milý zážitek pro přihlíže-
jící děti i dospělé, Po skončení jsme 
celou akci  zhodnotili u připraveného 
občerstvení a jak jinak než kladně.

Irena Krajzingrová  

Klub aktivních seniorů: z červnových akcí
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SPOLKY

Neposeda – Cesta hrdiny

Zvyšujeme jejich životní 
spokojenost, psychickou 
odolnost a sebehodnocení. 
Motivujeme dospívající ke 

změně životního stylu směrem k po-
zitivní orientaci. Usilujeme o zlepšení 
provázanosti jednotlivých subjektů 
a aktérů podílejících se na výchově 
a péči o daného dospívajícího.

Program je určen pro děti a dospíva-
jící ve věku od 6 do 18 let, kteří jsou 
reálnými nositeli rizikového chování, 
kteří se nacházejí v obtížné životní 
situaci a jsou z různých důvodů v péči 
orgánu sociálně právní ochrany dětí. 
Programu se však mohou zúčastnit 
i dospívající, u nichž se objevily různé 
výchovné problémy. Při práci s dospí-
vajícími rovněž úzce spolupracujeme 
s osobami a institucemi, které mají 
přímý a podstatný vliv na jejich život.  

Program je realizován v podobě 
individuálních setkání. Vstupní 

a výstupní setkání 
probíhá s rodičem 
účastníka programu. 
Rodič může být po do-
hodě přizván i na další individuální 
setkání. Po absolvování programu 
nabízíme výjezdní zážitková skupino-
vá setkání. Individuální setkání vede 
psycholog a sociální pracovník a sku-
pinové aktivity zajišťují psycholog 
a sociální pracovníci. Všichni členové 
týmu mají několikaleté zkušenosti 
v práci s dospívajícími.

Našimi hlavními cíli 
při práci s dospívajícími je: 
Rozšiřovat a prohlubovat jejich osob-
nostní a sociální kompetence.
Podporovat je k přijetí důsledků rizi-
kového chování, vést je k samostat-
nosti a k přijetí vlastní odpovědnosti.

Předcházet rozvoji rizikového chová-
ní, trestního jednání a omezovat je-
ho dopady. Snižovat rizika vyplývající 

z konfliktních společenských situací, 
životního stylu a rizikového chování. 

Podporovat pozitivní identifikaci 
a změnu postojů a norem. Vést 
dospívající k sebepoznání a k pozitiv-
nímu vnímání sebe sama a zvyšovat 
jejich psychickou odolnost a životní 
spokojenost. Vytvořit podmínky pro 
vzájemnou spolupráci odborníků, 
rodičů a dospívajících na řešení pro-
jevů rizikového chování.

Jedním z hlavních teoretických 
východisek při práci s účast-
níky programu je transperso-

nální přístup dle amerického 
psychologa a terapeuta s více 

jak dvacetiletou praxí v oblasti práce 
s dospívajícími Breta Stephensona. 
Jedná se o archetypální způsob práce 
s ohroženými a rizikovými adolescen-
ty, který je zároveň transkulturní, pů-
sobí tak na všechny etnické skupiny, 
genderové skupiny atd. Bret Ste-
phenson nám také zajišťuje metodic-
kou podporu při realizaci programu. 
Zároveň však vycházíme z poznatků 
pozitivní psychologie a osobnostní 
a sociální výchovy. U účastníků pro-
gramu tak usilujeme o zvýšení jejich 
psychické odolnosti, životní spokoje-
nosti a pozitivní emocionality, které 
jsou předpokladem pro efektivní 
fungování a zvládání zátěže.

Mgr. Vanda Zemanová, 
vedoucí programu

Nezisková organizace NEPOSEDA poskytuje již 16 let spo-
lečensky prospěšné aktivity a služby, jejichž posláním je 
zvyšovat kvalitu života obyvatel okrajových částí Prahy. Již 
od svých počátků se organizace věnuje dospívajícím. Od 
listopadu minulého roku realizuje další z programů pro 
tuto cílovou skupinu. Program nese název Cesta hrdiny 
a jeho posláním je snižovat výskyt rizikového chování 
u dospívajících klientů kurátorů pro děti a mládež.



Na slavnostní vernisáži 4. 6. 2015 
bylo předáno 28 ocenění formou 
poukázky do Knihkupectví nad 
Lesy nebo na výtvarné potřeby do 
Romantiky Újezd nad Lesy. Odmě-
ny pro bienále výtvarné a literární 
soutěže fi nančně tradičně podpo-
řila MČ Praha 21 částkou 5 000 Kč. 
Děkujeme.
 Po zahájení vernisáže čtením 
vybraných prací žáků 4. A se slova 
ujal pan starosta Zdeněk Růžička 
a promluvil o svém vztahu k přírodě. 
Předávání cen jednotlivým přispěva-
telům bylo zpestřeno čtením odmě-
něných básní a prací o motýlích kříd-
lech. Kačka Malinská ze 4. A  přečetla 
přítomným svou vlastní úvahu. Poté 
se všichni přítomní ze sálu Poly-
funkčního domu odebrali do muzea, 
kde mohli obdivovat barevnou výsta-
vu plnou dětské fantazie a kreativitu 
přispěvatelů. Děkuji pí. uč. Daniele 
Janoušové a Marii Tomaidesové za 
obětavou pomoc při sedmihodinové 
dvoudenní instalaci - ke zhlédnutí 
jsou totiž všechny dodané výtvarné 
a literární práce.

Eva Danielová, Újezdské muzeum

VÝTVARNÉ PRÁCE:
Mateřské školy: I. MŠ Čentická, MŠ 
Rohožník, MŠ Sedmikráska, MŠ Slu-
níčko I. stupeň - 12 tříd:
I. A (K.Nádvorníková), I. B (H. Roso-
vá), I. D (H. Štěpánková), I. F (T. Svo-
bodová), I. E (D. Janoušová), II. D (A. 
Kosíková), II. F (L. Rejmonová), III. D 
(L. Rejmonová), IV. E (V. Němečková), 

V.C (I.  Novotná), V. D (E. Lukešová), 
družina - ŠD 6  (E. Svatošová)
II. stupeň - VI.- IX. třídy pod vedením 
pí. učitelek, J. Kurkové, L. Najmano-
vé,  V. Valentové

Ateliér Malujeme spolu Koloděje
Výtvarný kroužek Daniely Janoušové
Josef Vodička (fotografi e)
Klára a Kristýna Zátkovy
Agáta a Jiřina Kučerovy
Vanda a Jáchym Burianovi
Hana a Kateřina Dlabačovy

Literární práce:
Próza - Barbora Bezdíčková, Pavel 
Dovhanič, 4. A (Martina Vrátná) 
Poezie - Kateřina Nečková, Tereza 
Rybánska, Tereza Levová a Renáta 
Mrzenová 

Přinášíme dvě oceněné básně. Oce-
něnou povídku Barbory Bezdíčkové 
zveřejníme v příštím čísle.
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Křídla motýlí – výsledky soutěže

Obecně prospěšná společnost 
Mezi námi už několik let podporuje 
a pořádá mezigenerační setkávání 
seniorů a dětí z mateřských a zá-
kladních škol. Děti si při společných 
aktivitách budují respekt a úctu ke 
stáří a babičky a dědečkové vždy 
získávají velkou spoustu energie. 
Jedno takové setkání proběhlo i ve 
čtvrtek 11.6. v 1. mateřské škole 
v Čentické ulici. Paní Vojtová a paní Krajzingrová z Klubu 
aktivních seniorů si připravily pro děti divadelní před-
stavení O pejskovi a kočičce. Všechny třídy sledovaly jak 
pejsek s kočičkou ze skutečných potravin vaří ve velkém 
hrnci dort. Špek, párek, okurku a mléko je do hrnce dá-
vat bavilo, ale opravdové nadšení zavládlo ve chvíli, kdy 

děti směly samy hodit do hrnce plného 
ingrediencí plyšovou myš. Poté už bych 
zmínil snad jen úžasnou etudu paní 
Vojtové, která skvěle ztvárnila roli psa, 
kterého bolí z dortu břicho. Prostě děti 
i my všichni kolem jsme se moc bavili!
    Moc děkujeme všem zaměstnancům 
školky, že se do těchto aktivit pustili, 
paní radní Punové za podporu a hlavně 
dámám z Klubu aktivních seniorů za 

strhující herecké výkony. Pokud byste se chtěli jakýmkoli 
způsobem zapojit či podpořit naše aktivity, pak naleznete 
více informací na www.mezi-nami.cz.
Těšíme se po prázdninách na další společné zážitky.

Tomáš Jirglm, Mezi námi, o.p.s.

Setkání dětí se seniory

Noční motýl
Kateřina Nečková

Přiletěla před chvílí
křídla má jak motýlí.
Avšak méně barevná
je to noční královna.

Oknem dovnitř vletěla
to světlo zvenku viděla.
Když se venku rozední

ona se venku schovává.
Kdo? Můra se jí říkává. 

Křídla motýlí
Tereza Rybánska

Řeknu vám lék na bolesti,
který pomáhá,

když sužují strasti
a štěstí sbohem dává!

Běžte rychle na louku,
na tu za městem,

vztáhněte k nebi ruku
a přivolejte gestem.

Toho tvora,
který malý se být zdá,
však nikdo ani neví,

jaká kouzla zná.

On přiletí v celé své kráse
a lístku podobá se.

Ano, je to motýl.
Ale teď vy ptáte se,

jak vám štěstí přinese.

No tak, nebuďte tak ledoví,
protože každý dobře ví,
že jeden pohled na ty,

křídla motýlí,
vám hnedka zase vrátí 

vaše štěstí, štěstí přemilý.
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Happy School pro nás, kteří se učíme anglicky, připravi-
la “Den plný her” s americkými lektorkami Stacy a Pho-
ebe. Takže jsme se v sobotu 6. června sešli v 9 hodin 
(bylo nás 16 dětí, paní Ing. Stejskalová a dvě Američan-
ky) a vyrazili do lesa. Cestou jsme hráli různé hry např. 
“Honzo, vstávej”, ale hlavně se snažili porozumět našim 
lektorkám a také na ně mluvit anglicky. Kupodivu nám 
rozuměly. V lese jsme se rozdělili na čtyři skupiny a sta-
věli domečky pro skřítky. Zažili jsme spoustu legrace 
nejenom při hraní, hlavně při pokusech o anglickou 
konverzaci. Myslím, že nám to docela šlo. Na závěr 
jsme dostali od Happy School malé dárečky a pochut-
nali jsme si na zmrzlině.
 Přes veliké horko jsme si den díky perfektní organi-
zaci Ing. Stejskalové velice užili. Už se těšíme na další 
podobné akce.

Martina Zbořilová

Jak jinak než pohádkově si lze 
představit den, kdy mají svá-
tek všechny děti? A tak se naše 
představy staly skutečností, když 
pohádkové postavy ožily v neda-
lekém lese…
 Čekala na nás Šípková Růženka, 
která poztrácela kytici růží, čerti, jež 
nás řádně vystrašili, Maruška s Ho-
lenou hledající měsíčky, Mach a Še-
bestová mající problém s obsahem 
školní tašky, Šíleně smutná prin-
cezna, která potřebovala rozesmát, 
Červená Karkulka varující před 
nebezpečím číhajícím v lese a nako-
nec Vodník, kterému jsme zazpívali 
vysvobozující písničku... a potom 
sladká odměna. Pro všechny. 
 Děkujeme moc třídě 4. A s pa-
ní učitelkou Martinou Vrátnou za 
úžasně naplánovaný Pohádkový les, 
krásné kostýmy, děti se velmi snaži-
ly a bylo vidět, že s nadšením. Jsme 
rádi za každou takovou příležitost, 
užít si se školáčky legraci a vzájem-
né obohacení je nám odměnou...
 Těšíme se na další společné 
chvíle a možná v budoucnu nejen 
se třídou 4. A? Když už vedle sebe 
žijeme v jedné škole a také v jedné 
obci, proč tedy nežít také alespoň 
občas „ spolu“?
 Velké díky dětem ze 4. A a jejich 
úžasné paní učitelce.

Děti a spol. ze Sluníčka

Pro všechny prvňáčky, kteří byli v březnu pasováni krá-
lem Knihoslavem na čtenáře,
připravila knihovna 2 besedy s autorkou mnoha dět-
ských knih Ivonou Březinovou. Děti se od paní spiso-
vatelky dozvěděly jak od samotného nápadu až po 
tiskárnu vzniká kniha, kterou si mohou koupit v obcho-
dě nebo půjčit v knihovně. Také dostaly rady, jak si svou 
vlastní knihu doma nebo ve škole napsat. Na závěr 
besed paní Březinová malým čtenářům ochotně zodpo-
věděla všechny dotazy a rozdala spoustu autogramů. 
Setkání s paní spisovatelkou se vydařilo a doufáme, že 
se dětem i paní učitelkám u nás líbilo.
 
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a dospělým 
klidnou dovolenou.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová

Den plný her 
v HAPPY SCHOOL

Pohádkový Den dětí MŠ Sluníčko se 4.A

Návštěva paní spisovatelky 
v Místní knihovně
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ZPRÁVY Z RADY

Petice – objízdná trasa „Ochozská - 
Druhanická- Staroújezdská“
RMČ vzala na vědomí petici občanů 
z Druhanické ulice, kteří požadují, 
aby nebyla ulice Druhanická využita 
jako objízdná trasa při výstavbě další 
etapy kanalizace na hlavní silnici 
(Starokolínská). Starosta na petici 
odpověděl v intencích jednání RMČ, 
tj. že o konečném stavu, jak a kudy 
povede objízdná trasa, nerozhoduje 
dopravní komise ani RMČ, ale pří-
slušné orgány státní správy. Budeme 
se snažit najít řešení, které co nej-
méně zatíží obyvatele MČ Praha 21 
Újezd nad Lesy. Zároveň však nelze 
vyloučit, že původní varianta objízd-
né trasy nebude realizována.

Termíny jednání RMČ  
do konce r. 2015
RMČ schválila termíny řádného 
jednání rady, a to 28.7., 25.8., 8.9., 
22.9., 6.10, 20.10., 3.11., 18.11., 1.12., 
15.12.2015

Zápisy z jednání komisí RMČ,  
finančního výboru
RMČ vzala na vědomí zápisy z jed-
nání komisí, které proběhly v květnu 
a na začátku června 2015. Kompletní 
zápisy z jednotlivých komisí jsou 
k nahlédnutí na webových stránkách 
v sekci „Samospráva – komise rady“. 
RMČ vzala na vědomí zápis z jedná-
ní FV č.4 ze dne 25.5.2015 a uložila 
předsedovi FV předložit zmíněný 
zápis na jednání ZMČ Praha 21.

Smlouva o výpůjčce “Stavba č. 3140, 
TV Újezd nad Lesy, etapa 0005,Ko-
munikace Starokolínská a Novosi-
břinská - Rekonstrukce Novolhot-
ské a Starokolínské ulice
RMČ schválila smlouvu o výpůjče 
s firmou ZAVOS s.r.o. (zastupuje 
investora hl. m. Prahu) na pozemcích 
parc. č. 713, 714, 715, 730/1, 773/1 
v k.ú. Újezd nad Lesy. Termín a doba 
záborů jednotlivých pozemků bude 

upřesněna písemnou dohodou před 
zahájením a v průběhu stavby.

Technický dozor investora,  
jmenování hodnotící komise  
pro VZ – přístavba ZŠ.
RMČ schválila na základě výběrové-
ho řízení technický dozor investora 
pro stavbu „přístavba MZŠ Polesná“. 
V požadovaném termínu bylo do-
ručeno 8 nabídek. Příkazní smlouva 
na uvedenou akci bude uzavřena 
s vítězným uchazečem, tj. s firmou 
Boldon spol. s r.o., Bassova 61/12, 
Vysočany, 190 00. Dále RMČ schválila 
složení hodnotící komise na pod-
limitní veřejnou zakázku (Růžička, 
Zátková, Roušal, Gross, Kořínková, 
Muzika, Fišer).

Chlazení kanceláří ÚMČ Praha21
RMČ schválila záměr pro instalaci 
chlazení kanceláří ÚMČ Praha 21 
(1.NP a 2.NP) a doprovodné stavební 
práce. Odhadované náklady na pro-
vedení záměru jsou cca 400 tisíc Kč 
vč. DPH. Zároveň bylo uloženo OMI 
provést zjednodušené poptávkové 
řízení oslovením min. 5 firem a před-
ložit RMČ nejvýhodnější nabídku.

Doplatek na bydlení
RMČ vzala na vědomí informace 
týkající se novely zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
věci závazného stanoviska obce ve 
věci žádosti o doplatek na bydlení. 
Orgánem příslušným k udělení sou-
hlasu obce s ohledem na § 102 odst. 
3 zákona o obcích je rada obce. Sou-
hlas obce je vydáván jako závazné 
stanovisko dle § 149 správního řádu.

Odvolání Mgr. Miroslava Kurky, 
petice zaměstnanců a doporučení 
školské rady
Na základě výsledku auditu hos-
podaření MZŠ Polesná za rok 2014 
RMČ odvolala Mgr. Miroslava Kurku 
ke dni 30. 6. 2015 z vedoucího pra-

covního místa ředitele Masarykovy 
základní školy, Praha 9 - Újezd nad 
Lesy, Polesná 1690, a to dle § 166, 
odst. 5, písm. a) školského zákona. 
RMČ zároveň pověřila PaedDr. Marii 
Hlaváčkovou, zástupkyni ředitele 
pro II. stupeň MZŠ, k zastupování 
ředitele od 1.7.2015 do doby nástu-
pu nového ředitele/ky vybraného 
na základě konkurzního řízení. RMČ 
schválila vyhlášení konkurzního 
řízení na vedoucí pracovní místo ře-
ditele MZŠ Polesná. OŠK ÚMČ Praha 
21 předloží RMČ návrh na složení 
konkurzní komise.
 RMČ vzala na vědomí petici za-
městnanců MZŠ, ve které požadují, 
aby RMČ přehodnotila své rozhod-
nutí a opakovaně zvážila veškeré 
okolnosti a důvody a dále vzala na 
vědomí doporučení školské rady 
revokovat usnesení o odvolání Mgr. 
Kurky. RMČ uložila OŠK ÚMČ Praha 
21 odpovědět v intencích jednání 
RMČ tj. že RMČ zvážila všechny okol-
nosti a trvá na svém usnesení ze dne 
2.6.2015.

Žádost o dotaci JSDH
JSDH Újezd nad Lesy požádal MČ 
Praha 21 o dotaci na opravu vozidla 
T 815 CAS 32. RMČ schválila poskyt-
nutí dotace ve výši 63 300.- Kč, jedná 
se o výměnu nefunkčních elektricky 
ovládaných výpustných ventilů za 
vzduchem ovládané.

Přerozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření za r. 2014 – 
příspěvkové organizace
RMČ schválila přerozdělení zlepšené-
ho výsledku hospodaření do rezerv-
ního fondu a fondu odměn v sou-
ladu s §30 a 32 zákona č. 250/2000 
Sb. v platném znění, u zřízených 
příspěvkových organizací MČ Praha 
21 – mateřské školy a neschválila 
výše uvedené u Masarykovy základ-
ní školy a to z důvodu neschválení 
účetní závěrky za rok 2014.

Závěrečný účet MČ Praha 21
RMČ souhlasila s návrhem na uza-
vření závěrečného účtu MČ Praha 
21, to znamená celoročního hos-
podaření Městské částí Praha 21 
za rok 2014 s výhradou nedostatků 
v MZŠ Polesná, uvedených ve zprávě 
o výsledku hospodaření MČ Praha 

Všechna usnesení Rady MČ jsou uveřejněna na webových 
stránkách MČ Praha 21, a to v sekci „Samospráva – zá-
pisy RMČ“. Zde vybíráme pouze některé body. Rada se na 
svém 17.jednání sešla v kompletním složení, z 18. jednání 
rady byli omluveni K.J.Čechová a J. Slezák.

Střípky z jednání RMČ č. 17 a 18
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21. Přijatá opatření pro MZŠ lze nalézt v originálu usnesení 
na webu MČ. Závěrečný účet bude předložen ke schválení 
na jednání ZMČ.

Vytvoření místa referenta pro samosprávu na OŽPD 
ÚMČ Praha 21
RMČ vzala na vědomí, že ke dni 1.6. 2015 bylo vytvořeno 
funkční místo referenta samosprávy na OŽPD ÚMČ Praha 
21 a to hlavně z důvodu požadavku, aby bylo odděleno 
rozhodování na úseku státní správy a samosprávy.

Nákup příkopového vyžínacího ramene
RMČ vzala na vědomí rozhodnutí o nákupu příkopového 
vyžínacího ramene na traktor John Deer pro seče příkopů, 
které provádí nádvorní četa ÚMČ Praha 21. O nákupu bylo 
rozhodnuto z důvodu časové úspory nádvorní čety a mož-
nosti využití pracovníků pro další činnosti, pořizovací cena 
ramene je cca 310 000.- Kč vč. DPH.

Upravená pravidla vydávání ÚZ
RMČ schválila upravená pravidla pro vydávání Újezdského 
zpravodaje a to dle závěrů kulatého stolu konaného dne 
12.5.2015 s jedinou výjimkou (politické téma mimo sloupek 
zastupitele, toto bylo ponecháno v původním znění). Upra-
vená pravidla budou zveřejněna na webu MČ.

Investiční záměr MŠ Čentická a MČ Sluníčko, návrh na 
výši úplaty za předškolní vzdělávání ve šk.r. 2015/2016
RMČ souhlasila s investičními záměry 1.MŠ Čentická 
(multifunkční mlhoviště) a MŠ Sluníčko (hrací prvky pro 
inovaci školní zahrady) a zároveň souhlasila s převedením 
fi nančních prostředků z rezervního fondu do investičního 
fondu v souladu s § 29 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
 RMČ vzala na vědomí výši úplaty v MŠ ve šk.r. 15/16, tj. 
v částce za dítě a měsíc: MŠ Čentická – 700.- Kč, MŠ Sedmi-
kráska 800.- Kč, MŠ Rohožník 812.- Kč, MŠ Sluníčko 821.- 
Kč. Měsíční výše úplaty se vypočítává jako 50% skutečných 
průměrných měsíčních neinvestičních nákladů.

Školní poradenské pracoviště
RMČ souhlasila s pokračováním činnosti ŠPP v MZŠ Po-
lesná a schválila poskytnutí fi nančních prostředků ve výši 
210 000.- Kč na činnost ŠPP pro období 09-12/2015.

Ukončení nájmu fi rmy FOOD Service Praha 
RMČ schválila ukončení nájmu fi rmy FOOD Service Praha 
(manželé Čapkovi) v polyfunkčním domě LEVEL, a to z dů-
vodu neplnění splátkového kalendáře schváleného v prv-
ním čtvrtletí r. 2015. Nájem bude ukončen k 30.6.2015 
a dluh bude vymáhán soudní cestou.

Žádost spolku Neposeda o pronájem sálu v PFD Level – 
příměstský tábor
RMČ schválila pronájem sálu v polyfunkčním domě LEVEL 
spolku Neposeda pro organizaci 2 turnusů příměstského 
tábora, v termínu 10.8.-14.8.2015 a 24.8.-28.8.2015, a to za 
cenu 1000.- Kč za jeden turnus tak, aby byly pokryty nákla-
dy na energie a aby bylo zároveň možné tyto příměstské 
tábory pro újezdské děti školního věku uskutečnit.

Za RMČ zpracovala Ing. Š.Zátková

INZERCE

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

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu samostat-
nou polovinu prodejního stánku na konečné zastáv-
ce 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 : 4.840,- Kč + energie
informace: Markéta Strejčková, tel: 281 012 958, e-
-mail: marketa.strejckova@praha21.cz
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OŽPD

Zaměřeno 
na životní 
prostředí

červenec 
a srpen 2015

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
TRASA B

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
TRASA C

pondělí křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500–1520

27. července 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

pondělí křižovatka ul. Načešická – Borovská 1500–1520

17. srpna křižovatka ul. Čentická – Polešovická 1530–1550

křižovatka ul. Hulická – Soběšínská 1600–1620

křižovatka ul. Novosibřinská – Svojšická 1630–1650

křižovatka ul. Žárovická – Žehušická 1700–1720

křižovatka ul. Tuchotická - Velebného 1730–1750

křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská 1800–1820

Občané (fyzické osoby s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy) 
mohou obsluze svozových vozidel 
ZDARMA odevzdat tyto odpady: 
baterie, akumulátory, nádoby od 
sprejů, zahradní chemie, mazací oleje 
a tuky, ředidla a barvy, léky a teplo-
měry, kyseliny a hydroxidy, lepidla 
a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy 
(přípravky na hubení hmyzu, hlo-
davců, plevelu, odstraňování plísní), 
zářivky a výbojky. 

OŽPD, Martin Švejnoha

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

ÚDRŽBA POZEMKŮ CHCI, ABY I OSTATNÍ MĚLI RÁDI MÉHO 
PSA... A PROTO PO NĚM UKLÍZÍM

18. července -  Žehušická x Měšínská 
Dědická x Ranská

15. srpna -  Toušická (u spořitelny) 
Rohožnická (parkoviště Albert)

Patří: starý nábytek, 
pohovky, gauče, 
koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, 
vany a WC mísy, sta-
ré sportovní náčiní, 
autosklo a kovové 
předměty (např. 
staré bojlery).

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

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

Vyzýváme majitele pozemků, případně 
jejich uživatele, aby se snažili v co největ-
ší míře udržovat své pozemky v dobrém 
stavu, nezarostlé, sekat je několikrát ročně 
tak, aby zabránili šíření škodlivých organi-
zmů či plevelů z těchto pozemků. Zarostlé, 
neudržované pozemky narušují vzhled ob-
ce a způsobují značné problémy občanům, 
žijícím v jejich sousedství. Ze zarostlých po-
zemků se často po okolí šíří alergeny, které 
způsobují citlivým osobám zdravotní potíže 
a celkově zhoršují pohodu bydlení. 
 Zároveň velice děkujeme všem obča-
nům, kteří kromě příkladné péče o vlastní 
pozemky věnují čas i údržbě uličních pásů 
zeleně. 
 OŽPD, Slabochová Dana

Možná se už i Vám stalo, že jste 
si Vy nebo Vaše dítě šlápli do 
psího exkrementu nebo že se 
Vám připletl při sekání trávy. 
V tom okamžiku i mírumilovný 
člověk má přinejmenším vztek 
na všechny psy, i když ti jsou 
v tom vlastně nevině, oni to po 
sobě uklidit nedokážou (i když 
ti šikovnější z nich si dokážou 
nosit sáček na sebrání v zubech 
na vycházku s sebou). Takže je 
to na nás, majitelích. 
 I já bych uvítala, aby byly koše 
na každém rohu, ale to bohužel 
zatím není.

 A jak se na tuto problematiku 
dívá zákon? Platí magistrátní 
vyhláška 8/2008 o udržování čis-
toty na ulicích a jiných veřejných 
prostranstvích (vyhláška o čisto-
tě), která v § 3 mimo jiné uvádí:
 „V případě znečištění ulice 
nebo jiného veřejného pro-
stranství výkaly zvířete odstraní 
neprodleně toto znečištění 
osoba, která je vlastníkem nebo 
držitelem zvířete nebo jiná oso-
ba, která má zvíře v dané chvíli 
ve své péči.“
 Na dodržování dohlíží Městská 
policie. Jitka Carbolová
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STŘÍBRO SE MĚNÍ V REZ -  ANEB CO TRÁPÍ SMRKY

AKCE DEN ZEMĚ A DEN DĚTÍ SE VYDAŘILA

Mnozí z Vás si jistě všimli, že 
některé stříbrné smrky v okolí 
mění barvu. S největší prav-
děpodobností jsou napadeny 
mšicí smrkovou, pro jejíž pře-
množení přispěly klimatické 
výkyvy (zejména mírné zimy) 
a dlouhodobý nedostatek vo-
dy. Napadeny nejsou všech-
ny smrky – zdravé a vitální 
se mšici ubrání, patrné je 
napadení oslabených jedinců. 
Odborníci předpokládají, že 
méně poškozené a dostateč-
ně vitální stromy, zregenerují. 
V boji se škůdcem můžeme 
smrku alespoň trochu po-
moci. Mšice nesnáší prudký 
déšť – je-li strom menšího 

vzrůstu, můžeme prudkým 
proudem vody počet škůdců 
eliminovat. Z chemických 
látek doporučujeme příprav-
ky určené na podporu růstu 
letorostů. Lze použít i in-
sekticidy povolené k hubení 
mšic v okrasných rostlinách – 
např. PIRIMOR 50wg, MOSPI-
LAN 20 SP, FAST K. Důležité 
je postupovat vždy podle 
návodu na etiketě. Při volbě 
přípravku je nutné zohlednit 
omezení, která vyplývají z ri-
zik pro člověka, včely, vodní 
zdroje.

Martina Kopecká
Referent OŽPD

V pátek dne 29. května pořádal 
Odbor životního prostředí a do-
pravy ve spolupráci s referentem 
MA21 v Městské části Praha 21 
akce Den Země a Den Dětí. I když 
Den Země připadá na 22. dubna, 
bylo rozhodnuto, že oslava tohoto 
dne bude posunuta na konec 
května, aby byl tento den oslaven 
společně se Dnem Dětí, který při-
padá na 1. června a je také velmi 
významný pro tento svět. 
 Dopolední program byl určen 
pro mateřské školky správního ob-
vodu Prahy 21 a pro Masarykovu 
základní školu v Újezdě nad Lesy. 
Přišly skoro všechny školky a tak 
divadelního představení Sůl nad 
zlato, které jsme pro děti připra-
vili v divadle školy, se zúčastnilo 
kolem 480 dětí. Po představení 
si děti odnesly sladkou odměnu 
a újezdské pexeso, které jsme 
k příležitosti této akce nechali 
vyrobit.
 Na multifunkčním sportovišti byly 
připraveny stánky s ekologickou 
tématikou a různé soutěže. Děti se 
mohly seznámit a také se poučit 
v různých odvětvích životního pro-
středí. Stánek Lesů hlavního města 
Prahy byl zaměřen na ukázky ko-
žešin, paroží, a na rozpoznání stop 
lesní zvěře. Dále zde byla ukázka kr-
kavcovitých ptáků a všichni si mohli 
prohlédnout živého krkavce. U stán-
ku svozové firmy Pražské služby 
byly vystaveny sběrné popelnice na 

odpad a přítomní se mohli seznámit 
s recyklací a tříděním odpadů a pro-
hlédnout si popelářské auto, které 
nám v ulicích sváží odpad. Obalová 
společnost EKO KOM zde byla nejen 
s různými soutěžemi, ale i s aktivitou 
Tonda obal na cestách. Další stánek 
byl zaměřený na rozpoznání dřevin 
a plodů stromů a stánek z Toulcova 
dvora byl zaměřen na hmyz, přírodu 
a různé jejich aktivity. Městská po-
licie hl. m. Prahy pro děti připravila 
cyklistické hřiště, na kterém si děti 
mohly vyzkoušet jízdu zručnosti a jíz-
du přes překážky. Po celý den byly 
také připraveny soutěže, dílničky, 
velká klouzačka, skákací hrad, ha-
sičská technika, projížďky na koních 
a malování na obličej.
 Odpolední program zahájil staros-
ta Městské části Praha 21 pan Zde-
něk Růžička, který následně předal 
slovo panu Vladimíru Hronovi, který 
nejen moderoval, ale i úžasně zpíval, 
jak pro děti, tak i pro dospělé. Pro 
přítomné zde byla připravena velká 
bublinová show, kterou předvedl 
držitel světových rekordů pan Matěj 
Kodeš a kouzelnické představení 
mistra kouzelníka. Také nám přišli 
zatancovat pejsci Kevin a Eliška. Zá-
věr akce pak patřil hudební skupině 
Univers. 
 V rámci akce proběhla i huma-
nitárně zaměřená soutěž pro žáky 
Masarykovy základní školy ve sběru 
textilu pro Armádu spásy. Odpoled-
ne tedy bylo vyhlášení výsledků.

 Žáci celkem nasbírali 837,9 kg 
textilu a na prvním místě se umístila 
třída 1.C, na druhém byla třída 7.C 
a na třetím místě se umístila třída 
7.A
 Tímto bych chtěla poděkovat 
generálnímu partnerovi, kterým 
byla společnost Kolektory Praha 
a.s. a dále těmto sponzorům: Petr 
Požárek a jeho firma Petr Car s.r.o, 
stavební firma Depa s.r.o,  Jiří Jaroš 
– ZISTA – zemní a stavební práce, 
stavební firma Saos s.r.o,   firma 
Újezd net – poskytovatel internetu, 
firma Starstav s.r.o., firma  Faurecia 
Exhaust Systems s.r.o., Česká spoři-
telna a.s., Betis s.r.o. a Povodí Vltavy 
s.p. Také velké díky patří svozové 
společnosti Pražské služby a.s., která 
nám poskytla informační stánek 
i s odměnami pro děti a paní Haně 
Kočkové a její firmě, zabývající se 
doučováním.
 Na závěr děkuji všem stánkům 
a všem lidem, kteří se na této akci 
podíleli. Jsem moc ráda, že jsem 
se do zorganizování této akce také 
mohla zapojit, i když jsem v sou-
časné době na mateřské dovolené. 
Doufám, že jste se všichni dobře 
pobavili, i když nás ke konci pře-
kvapil velmi prudký déšť. Přeji vám 
všem příjemné prázdniny a užijte si 
odpočinku do dalšího školního roku.

Martina Nejtková
Fotografie z akce jsou na webu MČ 

www.praha21.cz



VSAĎTE NA PRVNÍ DOJEM! 
VAŠI NEMOVITOST 
PŘED PRODEJEM ZDARMA 
PROFESIONÁLNĚ 
UPRAVÍME A NAFOTÍME.

CHCETE PRODAT 
VAŠI NEMOVITOST 
RYCHLEJI 
A VÝHODNĚJI?

Alter Ego

ZDARMA

Více informací o této službě se dozvíte v naší kanceláři 
či na našich webových stránkách www.century21.cz

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ CENTURY 21 Alter Ego

ZDARMA

CO SLUŽBA „HOME STAGING“ OBSAHUJE:
• Základní úklid nemovitosti

•  Úpravu jednotlivých částí nemovitosti 
(pokoje, ložnice, kuchyně, koupelna atd.)

•  Instalaci dekorativních předmětů

•  Profesionální nafocení jednotlivých částí nemovitosti

•  Speciální úpravu fotografi í

Výsledkem je perfektní prezentace 
nemovitosti na trhu vedoucí k rychlejšímu 
a výhodnějšímu prodeji

CO SLUŽBA „HOME STAGING“ OBSAHUJE:
• Základní úklid nemovitosti

•  Úpravu jednotlivých částí nemovitosti 

PŘED

Více informací o této službě se dozvíte v naší kanceláři 

•  Instalaci dekorativních předmětů

•  Profesionální nafocení jednotlivých částí nemovitosti

•  Speciální úpravu fotografi í

Výsledkem je perfektní prezentace 
nemovitosti na trhu vedoucí k rychlejšímu 
a výhodnějšímu prodeji

PO

OC Blatov II - Oplanská 2614, 190 16 Praha 21 - Újezd nad Lesy
725 293 655       
alterego@century21.cz       
www.alterego.century21.cz



milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

ráda zprostředkuji prodej nebo pronájem vaší nemovitosti,
pomohu při úpravě interiéru pro jeho větší atraktivitu.

zpracuji posudek
pro různá řízení
(dědictví ..).
To vše s dokonalou
znalostí místní
situace na trhu
s nemovitostmi.
Neváhejte se na
mne obrátit, ráda
vám pomohu. Neváhejte mě kontaktovat,

jsem Vám kdykoli k dispozici.

www.sebikova-a-reality.webnode.cz

Bydlím tady
s Vámi

a proto mám
přehled o místní

situaci
a mohu Vám

kvalifikovaně
poradit.

Jsem Váš realitní makléř
pro tuto oblast

Po předložení tohoto kuponu odhad zdarma

zdarma

PRONAJATO

V NABÍDCE

PRONAJATO

V NABÍDCE

POSUDEK

PRODÁNO

inzerce_178x254_0615:Sestava 1 22.6.2015 8:53 Stránka 1
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HISTORIE
Počátky rybářského sportu v Újezdě 
nad Lesy sahají až ke konci 2. svě-
tové války, kdy se kolem původního 
koupaliště v Hájku u silnice na Kolo-
děje, kde původně stávaly i převlé-
kací kabinky a v zimně se hrál hokej, 
utvořila skupinka příznivců Petrova 
cechu. Začátkem 60. let byla založe-
na pod hlavičkou dřívějšího Svazar-
mu nová skupina rybářů, která se 
v roce 1963 podílela na vybudování 
požární nádrže na Blatově (brigád-
ně s pomocí náklaďáku a koleček). 
Tatáž skupina nadšenců společně 
s organizací hasičů zrekonstruovala 
a zvětšila v 70. letech rybníček v Háj-
ku (Újezdský rybník ve Staroújezdské 
ulici) na dnešních 0,9 ha.
 Původní zázemí měli rybáři v jed-
né z místností restaurace na Blatově, 
později v hasičské zbrojnici (spo-
lupráce šla až tak daleko, že razili 
heslo „Co hasič, to rybář“) a poté 
si přebudovali obchůdky ve středu 
obce (dnešní chovatelské potřeby 
a bývalá pizzerie proti Levelu), které 
začali plně využívat v roce 1984. Po 
revoluci však došlo k restituci a tak 
byli nuceni si v roce 1998 vybudovat 
novou základnu a společenské cen-
trum přímo u Újezdského rybníka, 
což je dnes úplná oáza, řekla bych 
„sen každého muže“ – posezení 

uvnitř i venku, kuchyňka, gril, udírna, 
rybochovné zařízení pro dočasné 
umístění ryb a hned vedle rybník. 
Klubovnu využívají členové rybář-
ského svazu i k rodinným oslavám, 
svatbám, atd.

ČINNOST A ÚSPĚCHY
Dnes má újezdská organizace ry-
bářského svazu cca 300 dospělých 
členů, 12 dětí a 40 dorostu (mládež 
16-18 let). Předsedou je pan Václav 
Melichar.
 Rybářský kroužek pro děti a do-
rost se sice letos neotevřel pro nedo-
statek zájemců, ale vedoucí odboru 
rybolovné techniky Jaromír Přepe-
chal, který byl i jedním ze zakladate-
lů tohoto sportovního odvětví, vede 
tréninky stále. Vychoval v Újezdě 
několik generací dětí, které soutěžily 
v tzv. Zlaté udici, které se také říká 
olympiáda mládeže (tam se chytají 
ryby v disciplíně plavaná, hází se 
rybolovná technika a zkoušejí se zna-
losti z rybářského řádu, poznávají 
se ryby, rostliny a živočichové ros-
toucí a žijící u vody či ve vodě ). 10 
let jezdil s dětmi po mezinárodních 
táborech v rámci družby Praha-Ber-
lín-Warszawa. Družstvo Prahy tvořily 
v těch letech z převážné většiny děti 

z újezdské organizace,  Dana Vacko-
vá, sourozenci Přepechalovi, Liškovi, 
Příhodovi, Hnízdilovi, Baštovy, Petrů, 
Růžičkovi, Kuterwascher, Turek, Pr-
chal, Monika Šulcová a děti z Klokán-
ku ze Štěrbohol.
 Újezdská historie sportovní 
činnosti v rybolovné technice sahá 
až do roku 1987. A jakých dosáhli 
úspěchů? Muži i ženy soutěží v první 
lize, několikrát získali přední místa 
na mistrovstvích republiky, účastní 
se i mezinárodních závodů. Úspěchy 
v této sportovní činnosti rybářské or-
ganizace nejde popsat několika řádky 
a tak jenom ty hlavní. V roce 1997 se 
mistryní světa v kategorii juniorek 
stala Jana Přepechalová, v roce 2001 
se mistrem Evropy stal Daniel Hnízdil 
a o rok později Michal Hnízdil. Ve stej-
ném roce získalo družstvo ve složení 
Daniel a Michal Hnízdilovi s Jaromí-
rem Přepechalem  titul mistrů Evropy 
družstev.  Soutěží se ve znalostech, 
a dále pomocí speciálně upravených 
rybářských prutů v disciplínách zátěž 
do dálky, muška do dálky, zátěž na 
cíl a v pětiboji. Tréninky probíhají na 
hřišti vedle rybníka.
 Na webových stránkách újezd-
ských rybářů www.mocrs-ujezd.cz 
jsme se mimo jiné dozvěděli i jednu 

Místní organizace Českého rybářského svazu
Představujeme újezdské spolky: RYBÁŘI
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SPOLKY

újezdskou „vodní“ zajímavost: Obec 
Újezd nad Lesy leží na rozhraní dvou 
významných povodí - Vltavy a Labe. 
Do Vltavy se vlévá potok Rokytka (je-
jím přítokem je i Běchovický potok), 
který je 40 km dlouhý a teče ve vzdá-
lenosti asi 1 km jižně od obce, a do 
Labe se vlévá potok Výmola, který 
teče severně od obce a je celkem 33 
km dlouhý.

RYBNÍKY
V letošním roce se chystá velká akce 
a to zpevnění břehů Újezdského 
rybníka vyložením kameny. Břehy 
v původní části rybníka se podemílají 
a muselo se přistoupit i k ohrazení 
rybníka, aby se kraj s někým neutrhl 
a ten do rybníka nespadl. V běhu je 
žádost o magistrátní dotaci z Ope-
račního programu Praha – Kon-
kurenceschopnost se spoluúčastí 
městské části. V loňském roce byla 
provedena oprava hráze přítoku po-

škozené přívalovým deštěm a po le-
tošním zásahu by měl rybník zase 
další roky spolehlivě sloužit.
 Jedná se o tzv. „nebeský“ rybník, tj. 
musí kromě malého přítoku vystačit 
s dešťovými srážkami, což v horkých 
dnech vede k tomu, že ve vodě není 
dost kyslíku a musí se přivzdušňovat 
čerpadly, v zimě zase prosekávat 
ledy (to když ještě rybník zamrzal).
 Rybníky mají rybáři v pronájmu od 
obce za údržbu, tj. sekání zeleně, čiš-
tění přítoků apod. Počet chovaných 
ryb je určován normou. Pravidelně 
je třeba je krmit (krabice na hladi-
ně rybníka je krmítko pro nasypání 
chleba, dále dostávají namočené 
zrní, které je potřeba dopravit dál 

od břehu ve vaničkách ještěže mají 
vysoké holínky).
 A jaké problémy je trápí? Tak jako 
spoustu obyvatel Újezda, kanalizace. 
Vloni uhynulo asi 1 000 kg ryb po 
deštích, kdy se přepadem dostala na 
louku a následně do rybníka od-
padní voda. Řešení by mělo přinést 
dobudování kanalizace a zvýšení 
kapacity přečerpávací stanice, které 
se připravuje.
 A co se děje s rybami z výlovu 
z chovného Újezdského rybníka? To 
určuje hospodář Územního svazu, 
pod který tato organizace spadá. Ten 
vždy určí, kde se má zarybnit, tj. do 
kterého rybníka se mají ryby převést. 
Např. to může být do Blatovského 
rybníka, který je sportovní a ryby se 
v něm nechovají. Pro rybáře je vždy 
zajištěna obsádka pro sportovní 
rybolov.
 Vloni se přímo po výlovu ryby 
poprvé prodávaly občanům, o což 

byl nečekaně velký zájem. A jak to 
bude s výlovem letos? Vzhledem 
k opravě hráze (pokud se vše podaří 
včas administrativně připravit) se 
ryby budou muset vylovit v srpnu, 
takže na plánované říjnové závody 
se budou muset dovést odjinud.
 Zarybňují se nejen rybníky, ale 
i potoky (rybáři mají k dispozici 
náklaďák a bedny s kyslíkem a bri-
gádně je rozváží po určených úsecích 
potoků).
 Vydávají povolenky (ty jsou měst-
ské a celosvazové pro revíry určené 
soupisem, celorepublikové a potom 
tzv. „hostovačky“ na několik dnů, kte-
ré vydává Územní svaz Praha). Rybář 
s povolenkou může ulovit max. 7 kg 

ryb za den, a když přijde k vodě, musí 
si do úlovkového lístku zaznamenat 
příchod a po ulovení rybu, u které 
musí vědět, že si jí může vzít. Úlovko-
vý lístek po roce odevzdá, takže lze 
zjistit, že v loňském roce chytili újezd-
ští rybáři např. 2760 kg kaprů, 130 kg 
sumců 122 kg amurů a 94 kg štik. Ty 
všechny lze ulovit i v újezdském reví-

ru, včetně dalších jako např. tolsto-
lobiky, úhoře a boleny a v potocích 
pstruhy a siveny (např. vloni bylo na 
potocích chyceno 324 kusů pstruhů 
o průměrné váze 0,41 kg).
 Každoročně pořádají populární 
rybářskou dolovnou, letos to bude 
31.10.2015 v jízdárně Koloděje (ry-
báři zajišťují i autobusy na dopravu 
z Újezda).
 A na říjen, konkrétně 24. 
a 25.10.2015  se připravují rybářské 
závody na Blatovském rybníce, tak 
nechte děti zkusit si chytit kapříka. 
A pokud se vám to zalíbí, můžete se 
k rybářům přihlásit rovnou na místě.

Jitka Carbolová
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SPORT

T.J. Sokol ÚJEZD 
nad LESY

Běh za Újezdskou sovou 
– poděkování

Aktivity újezdského taekwondo

Multifunkční hřiště (umělá tráva v areálu 
TJ, vedle tenisových kurtů, bude po do-
bu prázdnin otevřeno zdarma pro ŽÁKY 
A STUDENTY Z ÚJEZDA ZDARMA - můžete 
provozovat fotbal, tenis, nohejbal, odbíje-
nou. Pro dospělé po dohodě za rozumný 
nájem. 
 Oddíl rekreačních sportů, účastník 
Hanspaulské ligy, zve od 13.8. zájemce 
o malý fotbal na rekreační hraní, začátek 
v 17,30. Informace 603172744.

František Sedlák

VELKÝ DÍK!  
Tento speciální dík jsme si ponechali do dalšího čísla Zpravodaje, 
aby nám nezanikl mezi ostatními v článku v předchozím čísle. 
 Rádi bychom poděkovali žákům pátých tříd ZŠ v Újezdě nad Lesy 
a jejich paním učitelkám Vonešové, Valentové, Danielové, Lukešové 
a Kohoutové, kteří společnými silami vyrobili úžasné keramické so-
vičky jako medaile účastníkům závodu Běhu o poh ár starosty aneb 
Běh za újezdskou sovou, konaného v sobotu 16. 5. 2015. 
 Všem účastníkům se moc líbily a dokonce i někteří, co nezávodi-
li, nás prosili, zda bychom jim taky jednu nedali  :-) 

Za celý organizační tým, Zuzana Olšanová,  
vedoucí oddílu atletiky

V tomto článku bychom vám rádi 
představili některé aktivity újezdské-
ho taekwondo v roce 2015. Činnost 
našeho oddílu je značně široká, 
proto v článku představujeme pouze 
omezený výčet akcí.
 Tréninky probíhají od pondělí do 
pátku v ZŠ Masarykova, Starokláno-
vická 230, Praha 9 - Újezd nad Lesy. 
Cvičící jsou rozřazeni podle věku 
a výkonnosti do 8 tréninkových sku-
pin. Začátečnické skupiny trénují 1x 
týdně, ty nejpokročilejší 4x týdně.
 Kangsim Dojang pořádá minimál-
ně 2x ročně zkoušky technické vy-
spělosti, kde skládají členové oddílu 
zkoušky na technické stupně (pásky). 
Zkoušce vždy předchází náročná 
příprava.
 Několikrát ročně organizuje oddíl 
exhibiční a ukázková vystoupení, kte-
rá jsou velmi oblíbená a navštěvová-
na rodiči, širokou veřejností i zástup-
ci vedení obce. Děti zde předvádějí 
náročné techniky Taekwondo WTF.
 Každé léto pořádá Kangsim Dojang 
letní soustředění, zpravidla poslední 
týden v červenci. Náplní je přede-
vším rozvoj vytrvalostních a silových 
předpokladů (úměrně věku jednot-
livých dětí), zlepšování technických 
dovedností, procvičování zápasových 
situací a též psychická a taktická pří-
prava. Soustředění trvá 7 dní. Mimo 
letní soustředění pořádáme odborné 
semináře zaměřené na jednotlivé dis-
ciplíny taekwondo (sestavy, zápas).
 Kangsim Dojang organizuje pra-
videlné výjezdy svých závodníků na 

české i zahraniční turnaje. Náš oddíl 
patří mezi nejlepší oddíly ve spor-
tovním zápase (kyorugi) v rámci celé 
ČR a výborných výsledků v poslední 
době dosahuje i ve cvičení sestav 
(poomse). 
 Oddíl úzce spolupracuje na čin-
nosti Sportovního centra mládeže 
a také Střediska talentované mláde-
že, jehož hlavní trenér Marek Doxan-
ský je i hlavním trenérem Kangsim 
Dojang.
 Některé aktivity našeho oddílu 
jsou finančně podporovány v rámci 
Grantového systému MČ Praha 21 
- Újezd nad Lesy. Jedná se o letní 
soustředění, které letos proběhne 
od 25.7. do 1.8. 2015. Dále o od-
borné semináře zaměřené na 
zápas a sestavy (kyorugi, poomse) 
s korejským mistrem Lee Youn Jae, 
které v prvním pololetí roku 2015 
proběhly v termínech 24.1., 14.3., 
11.4., 16.5. a 6.6. 2015. V druhém 
pololetí budou probíhat od září 
do prosince, zhruba 1x měsíčně, 
přesné termíny budou upřesněny 
v září na našich webových strán-
kách www.kangsim.cz. Podporova-
nou aktivitou od MČ Praha 21 jsou 
také tréninkové a sportovní aktivity 
našeho klubu, které se dotýkají 
především startovného na turna-
jích a materiálního vybavení. Touto 
cestou bychom chtěli MČ Praha 21 
poděkovat. 

Marek Doxanský
Předseda Kangsim Dojang



25

UMÍSTĚNÍ V TABULKÁCH
Asi největšího úspěchu v letošní 
sezóně dosáhla kategorie Ministar 
(ročník 2008). Naši nejmladší fot-
balisté se po základní části soutěže 
probojovali do zlaté skupiny, ve kte-
ré se týmy utkaly v závěrečném tur-
naji o zlatý pohár. Újezdská Ministar 
vyhrála v turnaji všechna utkání a po 
zásluze obdrželi velký zlatý putovní 
pohár.
 Mladší a starší přípravka (ročníky 
2006-2007 a 2004-2005) hraje systé-
mem 5+1 na dvou hřištích. V mladší 
přípravce je zakázáno vést výsledko-
vé tabulky dlouhodobých soutěží. Její 
výsledky tak není možné dohledat. 
Nastavený systém podporuje hlavně 
děti, aby se fotbalem bavily a mě-
ly co nejvíce prostoru hrát. Starší 
přípravka se v tabulce umístila na 
pěkném 2.místě. 
 Mladší žáci (ročník 2002-2003) 
vybojovali 5.místo v pražském pře-
boru. Díky dostatku hráčů v kategorii 
mladších žáků fungoval i „B“ tým, 
který hrál II.třídu a skončil 3.místě. 
 Starší žáci (ročník 2000-2001) se 
bohužel nedokázali udržet v praž-
ském přeboru a po letošním před-
posledním místě spadnou do I.třídy. 
I ve starších žácích máme „B“ tým, 
který také hraje II.třídu a ten se 
umístil na 6.příčce. 
 Mladší dorostenci se pohybovali 
v půlce tabulky I.třídy a v takové po-
zici i letošní sezónu zakončí. Mladší 
dorost (ročník 1998-1999) zakončil 
ročník na 6.pozici. 
 Starší dorost (ročník 1997-1996), 
jehož hráči často vypomáhali „B“ 
týmu mužů,  udržel pražský přebor 
a sezónu zakončí na 10.místě. 
 „A“ tým mužů v zimní přestáv-
ce posílil a v jarní části sezóny byl 
dokonce nejlepší ze všech týmů. 
V konečné tabulce to mužům vynes-
lo 4.místo. Mužský „B“ tým celou se-
zónu bojoval se zraněními a častým 
nedoukem hráčů. I tak se rezerva 
mužů umístila uprostřed tabulky na 
solidním 7.místě.

LÉTAJÍCÍ TRENÉŘI
Projekt Létajících trenérů pod zášti-
tou FAČR a MS KFS je akce zejména 
pro malé kluby a jejich trenéry. Pro 
všechny kluby je akce zdarma. 
 Profesionální trenéři v rámci 
programu navštíví fotbalový klub 
a na hřišti ukáží dětem, trenérům 
i rodičům zásadní směry, kterými by 
se měly děti ve fotbalu ubírat.
 Do Újezdu nad Lesy dorazili Léta-
jící trenéři 28.5. na pozvání šéftre-
néra mládeže Petra Křeliny. Celkem 
přijeli čtyři trenéři: Titěra (Dukla), 
Kohoutek (Slavia), Teplan (Tempo), 
Lička (Blšany). Hodinu a půl pak před 
zaplněnou tribunou újezdského 
hřiště profesionální trenéři pracovali 
s dětmi z kategorií mladších žáků 
a mladší a starší přípravky, kterých 
bylo přibližně padesát.  
 Součástí tréninku jsou indivi-
duální činnosti s míčem, zábavná 
cvičená na rozvoj rychlosti, koor-
dinace a síly. Dále také průpravné 
a fotbalové hry. Po celou dobu 
jsou děti trenéry motivovány a jsou 
jim osvojovány základní fotbalové 
principy a hodnoty. 
 Po skončení tréninku přicházejí 
na řadu rodiče a začíná beseda 
s trenéry, kteří ochotně odpovídali 
na všechny dotazy. 
 Všichni trenéři se shodli, že 
v Újezdě máme na fotbale hodně 
dětí a skvělé trenéry, což jsou vždy ty 
nejdůležitější ukazatele.  

ITALSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Mladší a starší žáci se na sklonku 
května zúčastnili mezinárodního 
10-ti denního soustředění v Itálii. 
Jak trenéři, tak fotbalisté si pochva-
lovali příjemnou cestu luxusním 
dvoupatrovým autobusem. Ubyto-
vání bylo u města Porto San Girgio 
v kempu 250 metrů od moře. Po-
časí vyšlo újezdské výpravě náram-
ně a kromě fotbalových tréninků 
v exotické destinaci si mohli užívat 
horkého letního slunce i teplého 
moře.

 Program soustředění se skládal 
z dopoledních tréninků na pronaja-
tém hřišti a odpoledních převážně 
volnočasových aktivit. 
 Obě kategorie se také utkaly 
v mezinárodním přátelském utká-
ní s italským týmem AFC Fermo 
z nedalekého třiceti tisícového města 
Fermo. Italští protihráči brali utkání 
velmi prestižně. 
 Újezdští mladí fotbalisté však 
všechny zápasy zaslouženě vyhráli 
a ukázali italským fotbalistům, 
že nejen v Itálii je fotbal kvalitní 
a populární. Starší žáci zvítězili 
1:0. Mladší žáky po vítězstvích 3:1 
a 4:1 čekala společně s protihráči 
hostina s pravou italskou pizzou. 
Všichni mladí fotbalisté se sešli 
u jednoho stolu a dokonce se 
pokoušeli i přátelsky komunikovat 
mezi s sebou. 
 Italské soustředění dopadlo po 
všech směrech výtečně a trenéři 
i samotní hráči byli velmi nadšení. 

LETNÍ AKTIVITY     
Práce fotbalového klubu nekončí ani 
po závěru sezóny. V letním plánu 
nechybí ani tradiční fotbalové sou-
středění pro mládež, které se bude 
na konci srpna opět konat v areálu 
Horní Bradlo. Společně s fotbalem se 
soustředění účastní Sokol. Celkový 
počet dětí každým rokem mírně 
stoupá. Letos je přihlášených 150 
dětí.

Daniel Podlipný

Fotbalový klub Újezd nad Lesy
Sezóna 2014-2015 se na fotbalovém trávníku pomalu, 
ale jistě blíží ke svému konci. Před námi zbývá poslední 
kolo a je potřeba se ohlédnout za uplynulým ročníkem 
a zhodnotit, co se ve fotbalové části Újezdu událo. 
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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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
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B l a h o p ř á n í

placená inzerce

petariha@email.cz, tel. 733 541 242, www.domaciopravy.cz

HODINOVÝ MANŽEL
drobné opravy a údržba domácností, pomoc na 
zahradě a další služby. Slevy pro stálé zákazníky 
a seniory. Doprava po Újezděnad Lesy zdarma.  

Další informace na uvedených kontaktech.

Kontakt: PhDr. I. Waidingerová, tel. 603 804 895
Web://psychologickeporadenstvi.Blogspot.Cz

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

AUTODOPRAVA
zemní prácekontejnery, 

sklápěč, valník, 
multikára, sutě, 
odpad, zemina, 
písky, kačírek, 
drtě, recyklát, 
demolice - hyd-
raul. kladivo, 
deponie

Milan Petružálek 
Mobil: 603 242 142 www.sute-pisky.cz

Praha 9

přijme nové žáky na individuální i skupinový 
trénink. Na věku a šachové úrovni nezáleží. 

ZKUŠENÝ ŠACHOVÝ TRENÉR 
S DOBRÝMI VÝSLEDKY

Kontakt: Tel. 737 264 887

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

VÝRAZNÁ 
POSEZONNÍ SLEVA!
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zhotovuje péřové deky a polštáře z naší 
sypkoviny. Odvezeme a přivezeme zdarma 

do 24 hodin, tel. 606312174,  
ejanecek@seznam.cz 

Čistírna peří

.KLÁNOVICKÉ..TAXI.
     Provozní doba od 7.00h do 19.00h.
   Od 19.00h do 7.00h pouze po předchozí 
   objednávce přijaté v čase 7.00h‐19.00h

 TEL.: 737 157 956
w w w . t a x i – k l a n o v i c e . c z

ZAVEDENÝ REALITNÍ BUTIK

Ing. Helena Střihavková, 721 636 205
helena.strihavkova@realitywap.cz

www.realitywap.cz

Specializujeme se na Prahu a okolí

Pomůžeme při koupi a prodeji nemovitostí

Zdarma profesionálně nafotíme

Naaranžujeme nemovitost

Porad’me Þnancov‡n’

Osobní péče 

Příměstský 
tábor
Robinson  
v Klánovicích

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz

CKR_inzerce_210x148_2verze 4ks.indd   2 6.5.15   11:12
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SLOUPEK

SLOUPEK ZASTUPITELŮ
RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Rada MČ odvolala ředitele Masarykovy ZŠ. 
Prý na základě auditu, který si Rada sama na 
magistrátě objednala, který měl pochybení 
nalézt a také je prý našel. Cílem se snad ani 
neměl stát ředitel Kurka, ale ekonomka školy 
paní Václavíková. Šedá eminence, bez které se 
ve škole ani lísteček nepohne. A tak byl první 
krok učiněn a ředitel byl odvolán. Na základě 
auditu, který ovšem nikdo kromě Rady nezná. 
Velmi rád bych ředitele Kurku hájil a opakovaně 
jsem žádal informace o tom, co je mu aktuálně 
vytýkáno. Nedozvěděl jsem se nic. Na tomto 
místě mu tedy mohu jen veřejně poděkovat 
za vše, co pro újezdskou školu dobrého udělal 
- a že toho nebylo málo! Odvolat ředitele tak 
obrovské školy těsně před prázdninami a zcela 
jistě ohrozit začátek nového školního roku chce 
skutečně dobré důvody! Doufám, že se v rámci 
nové transparentnosti dozvíme, co audit zjistil. 
Ale ani vážné důvody nezakryjí fakt, že se nyní 
na radnici prostě hraje jinak. Bez mantinelů. A to 
je špatná zpráva pro všechny.

MUDr. Jaroslav Jeníček, Csc. / Svobodní
V prázdninovém sloupku zdravím všechny oby-
vatele naší obce. Záměrně používám označení 
obec, mám jej raději než městská část Praha 21. 
Znamená, alespoň pro mne, větší pocit pospolitosti 
a sounáležitosti, nezavání oficialitami.
 Přeji všem, aby volnější letní dny vyšly podle 
představ. Počasí aby nebylo moc horké a ani 
příliš deštivé. Aby si každý odpočinul jak potře-
buje, aktivně či lenošením. Aby dovolená byla 
příjemná a bez nervů. Aby děti načerpaly sílu na 
další školní rok. 
 Členům vládnoucí koalice přeji, aby si odpočinuli 
a třeba zvážili přes léto způsob komunikace s opo-
zicí, abychom si lépe rozuměli nejen na zasedání 
zastupitelstva. Zdá se mi, že opozici nevnímají jako 
partnera na úrovni naší obce. Pocit, že mohu bez 
omezení rozhodovat (většina v zastupitelstvu) se 
za letních dlouhých večerů bude asi těžko opouš-
tět, nicméně do poklidného rozjímání bych navrhl 
zamyslet se nad tím, že nic netrvá věčně.  
 Hezké a klidné léto všem přeji za sebe i Stranu 
svobodných občanů v Újezdě nad Lesy. 

Ing. arch. Jan Záhora 
/ Otevřený Újezd
Dobrý den vám přeju po delší odmlce. 
Dnes, v den uzávěrky do tohoto vydání 
zpravodaje, jsem při narozeninové pro-
cházce Újezdem přemýšlel, kam vzít ná-
vštěvu...“kam se projít?!“. Stál jsem chvíli 
na parkovišti jednoho nejmenováného 
obchodu potravin a sledoval pravidelný 
cvrkot střídajících se aut. Moje hlavní 
otázky byly: kde a jak se tady vzájemně 
setkáváme? Kde je naše centrum? Kde 
bychom se sešli k oslavě a kde bychom 
hledali pomoc při ohrožení? Máme svůj 
střed a svoje centrum? Kde je náš „Václa-
vák“? Urbanismus a veřejná prostranství 
je moje parketa a rád bych se dožil změny 
k lepšímu. Taková diskuze mě zajímá. To 
by byla anketa! To by bylo zastupitelstvo! 
Jste spokojeni se stavem prostředí, ve 
kterém žijete?! Hledal jsem svoje mís-
to jako opoziční zastupitel a snažim se 
porozumět všem těm procesům. Mám hlí-
dat? Kritizovat? Oponovat? nebo iniciovat 
a tvořit? Jsem tvůrce a při tom zůstanu. 
Budu k vám promlouvat jako architekt. Co 
a jak bych rád změnil a na čem mi záleží 
a o co mi jde! 

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd
Blíží se jednání zastupitelstva konané jediný den před 
nejzazší zákonnou lhůtou. Dřívější jednání sice starosta 
v reakci na mou snahu sestavit skupinu pracovitých zastu-
pitelů mailem slíbil, ale neudělal. Program překvapivě ne-
obsahuje některé podstatné záležitosti, například schválení 
plánu bytového hospodářství a VHČ (vedlejší hospodářské 
činnosti) na rok 2015. Ten byl díky vcelku opodstatněným 
námitkám Finančního výboru zastupitelstva, ke kterým se 
ztotožnili i opoziční zastupitelé,  vyjmut z rozpočtu a zůstal 
neschválen. To ovšem starostu, který nemá rád „zbytečné 
formality“ evidentně netrápí. 
 Netrápí ho zřejmě ani Výroční zpráva o činnosti odborů 
úřadu rok uplynulý rok. Výroční zprávy se staly postupně 
se vylepšujícím materiálem pro hodnocení rozvoje MČ 
a komunikaci s veřejností. K dispozici je výroční zpráva 
MČ za rok  2011 (58 stran), VZ MČ 2012 (94 stran) a VZ MČ 
2013 (111 stran).  Bývaly vždy prezentovány zastupitelstvu 
a veřejnosti v březnu. Kdy bude mít MČ poslední výroční 
zprávu za uzavřený rok 2014?  Na to se chci ptát na nad-
cházejícím jednání zastupitelstva.  
 Přeji nám všem hezké prázdniny , užijte si i  prochá-
zek do přírody v okolí. Sousedé a ostatní dobrovolníci 
obnovují jižní „ovocnou“ cestu v pokračování Ježovické.  
Podařilo se dohodnout zlepšení režimu úklidu MČ v lese 
podél stezek galerie.  Na straně Klánovic jsou za hájov-
nou krásně opravené rybníky, které převzalo do péče 
MHMP.
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RELAX

RENČÍN

LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)
Kdysi se jí u nás říkalo nard po vzoru 
starých Řeků, kteří ji tak pojmeno-
vali podle syrského města Nardus, 
kolem něhož kdysi hojně rostla. 
Na dlouho se ujal i název olejíček 
císařovny Sissi, bavorské princezny 
z rodu Wittelsbachů, která se po 
sňatku s „otcem národů“ Františkem 
Josefem stala rakouskou císařovnou. 
Tato úžasně vonící bylina pochází ze 
západního Středomoří a francouzská 
Provence je dnes považována za 
hlavní evropskou zemi, kde 
se pěstuje na obrovských 
plochách hlavně kvůli oleji. 
Její jméno pochází z latin-
ského lavare, což znamená 
mýt a poukazuje na využí-
vání v koupacích esencích 
a olejích už v Egyptě i Řím-
ské říši. Už v té době se do-
poručovalo kladení větévek 
mezi oděvy v šatníku pro vypuzení 
molů a „dalších živočichů“.
 Z levandule se sbírá nať a výbě-
rově květ, který se hojně přidává do 
směsí. Obsahuje především silici s ly-
nalylacetátem, lonalonem, cineolem, 
geraniolem, kafrem a dalšími terpe-

ny, které rostlině dodávají typickou 
vůni. Pokud ji máte třeba na zahrád-
ce nebo na balkóně, víte svoje.
 Levandule má nejen uklidňují-
cí účinky, ale povzbuzuje slinivku 
břišní při tvorbě enzymů a působí 
antibioticky a antisepticky. Levandu-

lová koupel upravuje krevní oběh 
a čistí pleť při vyrážkách, ekzémech 
a akné, zatímco čaj je užitečný při 
stavech neklidu, poruchách usíná-
ní, při podrážděném žaludku nebo 
potížích hladkého svalstva trávicí-
ho traktu. Podporuje také plyna-
tost a ve formě inhalace slouží při 
nachlazení. 
    MUDr. Josef Jonáš doporučuje 
v knize Svět přírodních antibiotik 
jednoduchou levandulovou inha-
laci jako preventivní i terapeutický 
prostředek při nachlazení i při 
chřipkových epidemiích. Připraví 
se z deseti gramů čerstvých nebo 
sušených květů, které se přidají do 
litru studené vody, nechají se přejít 
varem a patnáct minut vyluhovat. 
Inhalovat nebo napařovat hlavu je 
možné vícekrát denně. Olejový ex-
trakt se vyrobí z usušených květů. 
Naplní se jimi láhev, zalije olivovým 
olejem a uloží na tři týdny na teplé 

místo. Jednou denně se protřepává, 
potom se scedí a nalije do neprů-
hledné lahve. Je to vynikající prostře-
dek k masážím všeho druhu.

Z knihy: Josef Jonáš, Jiří Kuchař: Svět 
přírodních antibiotik, Eminent 2014

Ilustrace je převzata z knihy Renčín: Homo digitalis

Provence je dnes považována za 

Léčivé 
byliny (1)
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KŘÍŽOVKA

Křížovka na geograficko-historické téma:
„Běchovice II dříve patřily pod správu obce Dubeč a nesly název Nová Dubeč. Rodinné 
domky se začaly stavět po první světové válce na pozemcích bývalého knížecího dvora 
ležícího v blízkosti nádraží, ale v půlhodinové pěší ...(tajenka).“



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

Rychlost
MAX

NAMÍCHEJTE SI
internet dle chuti

CESTOVATEL
350,- Kč/měs.

Internet

Pro práci, pro zábavu,do 
každé firmy i domácnosti

“Buongiorno, Ciao lidi”. Právě vyrážím na cestu po Itálii a 
tak u újezd.netu využiji možnost neplatit paušál za internet, 
když ho nebudu využívat. Zbyde mi tak víc peněz na italské 
pochoutky...”Pizza, pasta, spaghetti”... Až se vrátím, 
bude mi už síť opět fungovat a nasdílím Vám 
své zážitky na Facebooku a Twitteru 
a můžete se těšit i na parádní videa…
s újezd.netem je totiž jejich nahrávání 
ohromně rychlé… Arrivederci…



PRONÁJEM – luxusní vila 5+1/T/2G,
užitná plocha 220 m2, pozemek 1497 m2,

Brandýská ul., Jirny

zdirad.pekarek@re-max.cz

PRONÁJEM – kancelář 47m2

v Rezidenci Klánovice,
Slavětínská ul., P9 - Klánovice

& 603 280 220

PRONÁJEM – obchodní prostory 85 m2

na hlav. újezdské světel. křižovatce, vchod
z Novosibřinské ul., Praha 9 – Újezd n.L.

cena 12 000,-Kč
+ poplatky 2000,- Kč měsíčně

cena 30.000,-Kč měsíčně
+ poplatky

www.zdiradpekarek.cz

cena 8 750 000,-Kč

PRODEJ - atraktivní kompletně
zasíťovaný stavební pozemek 1 523 m2,
Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

PRODEJ – kompletně zasíťovaný
staveb. rohový pozemek, výměra 689 m2,

ul. Manželů Starých, Šestajovice

cena 2.350.000,-Kč

PRONÁJEM – kancelář. a sklad. prostory
110 m2 na hlav. újezdské světel. křižovatce,
vchod ze Staroújezdské, P9-Újezd n.L.

PRODEJ – známý penzion Andy ( 6+1 )
spolu s RD 4+1 a 2+kk, pozemek 1 516 m2,

Hlavní ul., Nové Jirny

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz
Zbývají poslední tři pozemky o výměrách

689, 960 a 1237m2

cena 15 500 000,- Kč

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

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

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Prodej domu s vyhlášenou
mateřskou školkou, Lovčická ul.,

Praha 9 – Klánovice

cena 18.500.000,-Kč

r e z e r va c e

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky

v centru
Újezda n.L. , Klánovic

a Šestajovic

PRODEJ - hezký byt 3+kk/B,
podlahová plocha 94 m2 + balkon 8 m2,
Šlitrova ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

cena 3.990.000,-Kč

r e z e r va c e


