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Milí sousedé,

je tu další vydání vašeho zpravodaje. Začnu tím, 
co trápí nás všechny, ale především naše starší 
spoluobčany. Ano, situace s covid-19 se zhoršila, 
ale my jsme připraveni tomu společně čelit a opět 
se o  vás postarat, pokud se dostanete do tíživé 
situace. Sledujte nás na webových stránkách, 
případně facebooku a neváhejte nás kontaktovat po 
telefonu. Nebudete na to sami, náš tým je připraven 
vám pomoci. Úřad dále funguje a dezinfekce máme 
dostatečnou zásobu. Zkušenosti s jarní vlnou nyní 

plně zúročíme. Zvládneme to.
Bohužel situace znemožnila konání mnoha akcí, které jsme pro vás 
připravili, tak se na nás za to nezlobte. Vše si vynahradíme, jakmile tuto 
zvláštní dobu překonáme.
I přes nastalou situaci pokračujeme dále v projektech, které jsme 
naplánovali a připravujeme další projekty pro rozvoj Újezda. Když 
jsem koncem jara představoval plán výstavby pumptrackové dráhy na 
Rohožníku, věřil jsem, že se podaří dráhu vybudovat velmi rychle. Dráha 
vyrostla ze země a 11. 10. bude oficiálně otevřena. Zda jen střihneme 
pásku, nebo k tomu  proběhne plánované sportovně laděné odpoledne 
s programem, bude záležet na aktuální situaci. Dáme vám vědět na našem 
webu a sociálních sítích. Již teď ale můžete dráhu plně využívat. Buďte 
opatrní. Rád bych vás poprosil o dodržování provozního řádu, ať nám 
vydrží co nejdéle v kvalitě, v jaké byla postavena. 
Jistě jste si někteří všimli, že pro vás realizujeme úpravu povrchu cesty 
za hřbitovem. Po dokončení by mělo být možné v klidu dojít či dojet nejen 
směrem k Ježovické ulici, ale i jižní cestou ke sibřinské škole. Jsem rád, že se 
podařilo najít společnou řeč s paní starostkou Koloděj a panem starostou 
ze Sibřiny. Naše společná vize je spojení naší městské části právě se 
sousedy tak, aby bylo možné se dostat bezpečně mimo hlavní komunikaci 
nejen pěšky, ale i na kole či koloběžce. Navazujeme tak na realizaci spojení 
Rohožník – Květnice, které si mnozí z vás tak pochvalují. Ty panely, co tam 
byly desítky let, byla prostě ostuda.
Podařilo se nám získat finanční prostředky na výsadku stromů, a tak se 
do toho hned pustíme. Pokud vše půjde dobře, ještě letos by mělo vzniknout 
nové stromořadí, které jsme pracovně pojmenovali „Alej Rohožník“ a které 
nám do budoucna pomůže odstínit stavbu přeložky I/12.
Rád bych se zmínil i o revitalizaci prostoru za zastávkou Zbyslavská. 
Zde  máme v plánu vybudovat krásný lesní park, kde bude kromě 
volnočasové odpočinkové části a sportovní části vybudováno i psí agility 
hřiště. Je skvělé, že se nám podařilo sehnat prostředky na realizaci tohoto 
záměru a okamžitě jsme rozjeli přípravné práce. Vznik malé kavárničky 
v tomto lesoparku by jen dodal atmosféru tomuto v současnosti 
neutěšenému místu. 
Před nějakým časem jsem zde psal o nutnosti rekonstrukcí komunikací 
a výstavbě chodníků. Zadali jsme zpracovaní studie kompletní rekonstrukce 
pro ulici Nadějovská, protože se jedná o jednu ze strategicky položených 
komunikací a není pochyb, že s takovými se musí začít v prvním pořadí. 
Stejně tak je v plánu ulice Hulická a další. Budeme se současně snažit získat 
investiční krytí pro realizaci těchto záměrů, protože tyto akce z našeho 
rozpočtu kvůli jejich finanční náročnosti realizovat nelze.
2.-3. října a případně 9.-10. října budeme u nás volit nového senátora 
za  náš volební obvod. Dovolte mi, abych vás tímto pozval k volebním 
urnám. Já svého favorita již mám. A co vy?
Milí sousedé, přeji vám všem pevné zdraví a hodně pozitivní energie 
v nadcházejícím podzimu, který se již pomalu hlásí o slovo.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Rada MČ Praha 21 v září projedna-
la 23  bodů. Bylo mezi nimi mimo jiné 
i zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci ulice Hulická, kterou 
ve výběrovém řízení vyhrál Ing. Jiří Suro-
vec, Ph.D. s celkovou cenou 684 tisíc Kč. 
Rada schválila odstranění graffiti ze 
stánku na zastávce Sídliště Rohožník. 
Neustále nás trápí vandalismus a poni-
čeně fasády našich objektů. Stojí nás to 
nemalé prostředky, např. u tohoto stán-
ku bude odstranění graffiti včetně opra-
vy stát asi 58 tis. Kč. 
Rozpočtová opatření: rada schválila 
navýšení v rámci rekonstrukce tělocvičen 
ve výši 2,5 mil. Kč, které zahrnuje zvýšené 
náklady na opravy podlah v tělocvičnách 
a přípravu na klimatizaci, o kterou by-
chom v případě volných financí rádi tělo-
cvičny dovybavili. Dále jsme schválili po-
skytnutí finančních darů závodu Mladé 
Běchovice ve výši 3 tisíce Kč. Vzhledem 
k situaci s koronavirem chceme, aby pro-
story úřadu lépe vyhovovaly hygienickým 
podmínkám, schválili jsme vytvoření roz-
počtového opatření na akci Bezdotykové 
dveře na úřadě. Dále jsme schválili přija-
té dotace od MHMP na činnost jednotky 
sboru dobrovolných hasičů ve  výši 157 
tisíc Kč a také dotace související s Adap-
tační strategií na změnu klimatu (více na 
str. 5).
Dne 31. 8. rezignovala na svoje členství 
ve školské radě jmenované zřizovate-
lem Ing. Jana Piknová. Proto rada jmeno-
vala novou členkou Ing. Lucii Pelčákovou. 
Masarykova základní škola spolupracuje 
s organizací Women for Women. Rada 
tedy schválila přijetí účelově určeného fi-
nančního daru v celkové částce 45 540 Kč 
na financování obědů osmi žáků základní 
školy od září do června. 
Na základě dopisu hl m. Prahy s informa-
cí o možnosti zapojení do systému cen-
tralizovaného zadávání veřejné zakázky 
na dodávky prvků pražského mobiliáře 
(uličního vybavení) rada schválila zapoje-
ní naší městské části do tohoto systému. 
Na závěr bych ráda za celou radu podě-
kovala všem spolkům a organizacím, 
které se podílely na akcích v rámci Dnů 
zdraví, především Újezdskému muzeu, 
Klubu českých turistů, Masarykově ZŠ 
včetně Školního sportovního klubu, Ne-
posedovi, spolku Vamos 66 a SPCCH.

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Dne 23. 9. se uskutečnilo pravidelné jednání zastupitelstva, které se ko-
nalo za zvýšených hygienických opatření. Záznam i zápis budou zveřej-
něny na webových stránkách městské části. Na pořadu byly informace 
o činnosti rady, přehled provedených rozpočtových opatření, zhodnocení 
plnění rozpočtu k 30. 6. 2020, směna části pozemků Central Group a.s.  
a zápis kontrolního výboru. 
Přítomné zastupitele jsem informovala o provedených změnách rozpo-
čtů, včetně informace o novém zapojení financí z rezervy předchozích let 
nad rámec sestaveného rozpočtu. Jedná se o navýšení prostředků na mo-
dernizace tělocvičen ve výši 2,5 mil. Kč a na opravy silnic ve výši 2 mil. Kč. 
U bodu plnění rozpočtu byli zastupitelé informováni, jak byl čerpán schvá-
lený rozpočet k 30. 6. 2020.
Starosta Milan Samec předložil návrh na směnu pozemků v oblasti no-
vé zástavby „Central Group“ v blízkosti Zbytinské ulice. Tato směna má 
v budoucnu umožnit vytvoření uličního propojení v rámci další případné 
výstavby rodinných domů v dané lokalitě.  Jedná se o pozemek velikosti 
cca 50 m2 a díky této směně městská část získá mnohem lepší vyjednávací 
pozici. Tuto směnu považujeme za strategickou pro rozvoj této oblasti. 

Kristýna Kopecká

Zářijové zastupitelstvo

Peticí občanů a intervencí pana starosty se podařilo zabránit plánované-
mu uzavření újezdské pošty v sobotu, což by zejména obyvatelům dojíž-
dějícím do zaměstnání prakticky znemožnilo vyzvedávat si zásilky. Došlo 
pouze k úpravě otevíracích hodin. Důvodem je zajištění provozu i v pří-
padě epidemiologických opatření. Naopak vedení České pošty přislíbilo 
zajištění stálého otevření dvou přepážek. Petici proti zkrácení otevírací 
doby pošty, kterou organizoval spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život, 
podepsalo 327 občanů. Všem děkujeme a zejména děkujeme těm, kteří 
se na sbírání podpisů podíleli.  

Otevírací doba pošty Praha 916 
Po 10-12 a 13-18 hod. 
Út   8-12 a 13-16 hod.
St 10-12 a 13-18 hod.
Čt   8-12 a 13-16 hod.
Pá   8-12 a 13-16 hod.
So   8-12 hod.

 Jitka Carbolová

Pošta zůstane v sobotu 
otevřená
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KaKalendárium na lendárium na říjenříjen

S lítostí oznamujeme, že nás v pondělí 24. 8. 2020 navždy opustila paní Věra 
Antoňová, která byla tajemnicí našeho úřadu v letech 1995 – 2001. Byla milou 
a  ochotnou ženou, která byla vždy ke všem vlídná. Prožila většinu svého 
života v Újezdě nad Lesy. Kdo jste paní Věru Antoňovou znali, věnujte jí svou 
vzpomínku.

Šárka Zátková, 
tajemnice

  8. 10. Beseda o Jihoafrické   8. 10. Beseda o Jihoafrické 
republice,republice,

 divadelní sál ZŠ, divadelní sál ZŠ,
 od 15:30 hod.  od 15:30 hod. 

  9. 10. Keramická dílna,  9. 10. Keramická dílna,
 podrobnosti na str. 18. podrobnosti na str. 18.

10. 10. Zájezd do Frýdlantu, 10. 10. Zájezd do Frýdlantu, 
Hejnic a LibverdyHejnic a Libverdy, , 

 pořádá KAS,  pořádá KAS, 
 viz str. 25. viz str. 25.

11. 10. Slavnostní otevření 11. 10. Slavnostní otevření 
pumptrackupumptracku,,

 viz str. 2. viz str. 2.

15. 10. Výlet do Kladrub, 15. 10. Výlet do Kladrub, 
 pořádá SPCCH, pořádá SPCCH,
 viz str. 25 viz str. 25

15. 10. Vyhlášení výtvarné 15. 10. Vyhlášení výtvarné 
soutěže soutěže 

 „Nejkrásnější tvář“ „Nejkrásnější tvář“,,
 Café galerie  Café galerie 
 Zelený dům,  Zelený dům, 
 od 18 hod. od 18 hod.

17. 10 Výlov rybníka 17. 10 Výlov rybníka 
ve Staroújezdské ul.ve Staroújezdské ul.,,

 prodej ryb od 9 hod. prodej ryb od 9 hod.

17. 10. Pinocchio, 17. 10. Pinocchio, 
 pohádka pro děti pohádka pro děti,,
 Polyfunkční dům, Polyfunkční dům,
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

24. 10. Pes a drak, 24. 10. Pes a drak, 
 pohádka pro děti pohádka pro děti,,
 Polyfunkční dům, Polyfunkční dům,
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

26. 10. Pietní akt 26. 10. Pietní akt 
 k výročí 28. 10., k výročí 28. 10.,
 park před ZŠ  park před ZŠ 

ve Staroklánovické ul.,ve Staroklánovické ul.,
 od 15 hod.  od 15 hod. 

  4. 11. Beseda s Markem   4. 11. Beseda s Markem 
Holečkem,Holečkem,

 divadelní sál ZŠ, divadelní sál ZŠ,
 od 19 hod.  od 19 hod. 

  4. 11. Tomáš Hřivnáč - olej   4. 11. Tomáš Hřivnáč - olej 
a grafika,a grafika,

 vernisáž výstavy, vernisáž výstavy,
 od 18 hod.  od 18 hod. 

Program akcí u našich sousedů Program akcí u našich sousedů 
naleznete na str. 29.naleznete na str. 29.

V září byla zahájena oprava 
polní cesty spojující hřbi-
tov, Sibřinu a ul. Ježovickou 
v Újezdě v celkové délce cca 
1270 m. Při opravě dojde ke 
stržení a srovnání stávající-
ho povrchu o cca 150 mm 
a následnému provedení 
nového povrchu z asfalto-
vého recyklátu. Výsledkem 
bude opravená cesta bez 
vyjetých kolejí a výtluků. Jis-
tě to ocení všichni přízniv-
ci procházek, cyklotoulek 
a turistiky.

Radek Ladman,
odbor majetku a investic

Oprava polní cesty

Zemřela bývalá tajemnice

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na základě naší žádosti schválilo přidělení finančních 
prostředků, které se týkají adaptační strategie na změnu klimatu. Na čtyři projekty 
jsme získali celkem 8 mil. Kč. U prvního projektu plánujeme revitalizovat oblast 
na rohu ulic Svojšická a Hulická. Další finance použijeme na vybudování čtyř pítek 
napříč městskou částí od Blatova až Rákosníčkovo hřiště. Jsme rádi, že jsme obdr-
želi i peníze na novou výsadbu stromů, která bude zahájena již na podzim. 

Kristýna Kopecká

Adaptace na změnu klimatu

Pan starosta Milan Samec měl milou povinnost přivítat nové občánky naší městské 
části. Vítání proběhlo ve dvou termínech (3. 9. a 17. 9.) a z epidemiologických důvodů 
se uskutečnilo trochu netradičně v malebném prostředí parku před 1. stupněm Ma-

sarykovy ZŠ. Počasí nám 
přálo, a tak jsme si tento 
den všichni užili. Svým 
představením nás potěši-
ly děti z MŠ Rohožník v do-
provodu paní učitelek, za 
což jim velmi děkujeme. 
Pan starosta v září přivítal 
celkem 15 holčiček a 17 
chlapečků.
Přejeme všem našim no-
vým malým občánkům 
mnoho zdraví a šťastný 
život!

Lenka Drdlová,
odbor občansko správní

Vítání občánků
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Hřbitov je místem posledního odpočin-
ku zesnulých a také místem, kde dostá-
vají prostor vzpomínky. Naše městská 
část se snaží, aby byl důstojným a hez-
kým místem. Říká se, že kdo nepečuje 
o hrob, neváží si svých kořenů.
MČ vynakládá nemalé finanční pro-
středky na údržbu a opravy hřbitova. 
Před několika měsíci byla opravena 
severní zeď u vstupu a byly tu vy-
stavěny nové kolumbární schránky. 
Také jsme opravili lavičky. Zeď na již-
ní straně je v plánu na rekonstrukci, 
kolumbární schránky, které tam stojí, 
plánujeme odstranit. S ohledem na fi-
nanční náročnost celé akce plánuje-
me opravu na roky 2021 - 2022.
Průběžně městská část zajišťuje úklid 
hřbitova a úpravu zeleně. U vstupu 
na hřbitov jsme před časem umístili 
ke kontejneru na bioodpad i nádoby 

na plast a směsný odpad. Bohužel 
ne všichni návštěvníci hřbitova si na 
svém pronajatém hrobovém místě 
uklízí a udržují pořádek. Často také 
dochází k odkládání veškerého odpa-
du do nádoby na bioodpad bez roz-
třídění nebo dokonce v okolí hrobu.
Městská část poskytuje nájemcům 
hrobových míst všechny služby zcela 
zdarma a žádá všechny návštěvníky, 
aby jí s údržbou pomohli alespoň 
tím, že si budou na svém pronajatém 
místě uklízet, nebudou ponechávat 
odpad v prostorách hřbitova a budou 
dávat roztříděný odpad do přísluš-
ných nádob u vstupu.
Vzhled hřbitova není jen v rukách 
městské části, ale i v rukách návštěv-
níků. Děkujeme všem za spolupráci.

Jaroslava Bendová,
odbor VHČ, správy bytů a údržby

Hřbitov čeká další rekonstrukce

Budova Staroújezdská 2300, známá jako Polyfunkční dům 
či Level, často kontroverzní téma v různých diskusích, je 
plně využívána a těžko bychom hledali nějaký prostor pro 
další aktivity.
V přízemí je knihovna, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 21.  
Knihovní fond obsahuje více než 17 tisíc svazků, z toho 
6 000 svazků tvoří dětská literatura. Knihovna provozuje 
veřejný internet, používá automatizovaný výpůjční proto-
kol a knihovnický program KOHA.
Dále se v přízemí nachází zasedací místnost, kterou využívá 
zejména Úřad MČ Praha 21. Probíhají zde jednání různých 
komisí a výborů. Prostor je také vy-
užíván redakční radou Újezdského 
zpravodaje, schází se tu důchodci, 
probíhají tu i jiné aktivity. 
V druhém křídle budovy (vstup z 
ulice Starokolínská) je v  přízemí 
Újezdské muzeum, které je pro 
veřejnost otevřeno každou stře-
du odpoledne. Pravidelně se zde 
konají výstavy a vernisáže, větši-
nou spojené s oslavami nějakého 
výročí, například vítězství nad ně-
meckými okupanty, jubilea Sokola a Junáka a újezdského 
školství. Probíhají zde i adventní koncerty. Ve spolupráci 
s Masarykovou ZŠ muzeum pro děti vyhlašuje literární a 
výtvarné soutěže. Vítězové jednotlivých kategorií získávají 
knižní poukázky na nákup knih ve zdejším knihkupectví. 
Finanční prostředky zajišťuje naše městská část. 
Celé 1. patro a část přízemí užívá Dům dětí a mládeže Pra-
ha 10 - Dům UM, který využívá prostory pro výuku jazyků, 
zájmové kroužky, keramický ateliér a sál pro taneční, hu-
dební a divadelní kroužky. V současné době jsou v objek-
tu prováděny stavební úpravy, vznikne nový samostatný 
ateliér výtvarné výchovy a keramiky. Od roku 2016 zde 
probíhá přes 60 zájmových aktivit z oblastí sportu, kera-
miky, výtvarné činnosti, tance, divadla, hudby a techniky. 
Je zde také Centrum pro předškolní děti. DDM organizuje 

Polyfunkční dům žije
mnoho akcí s nejrůznějším zaměřením. Velmi oblíbenými 
jsou zimní a letní tábory, lyžařská, vodácká, sportovní či 
turistická soustředění, víkendové akce, příměstské tábory 
a akce pro rodiče s dětmi. Veškerou činnost DDM zajišťu-
jí profesionální pedagogičtí pracovníci, externí odborníci 
a dobrovolní spolupracovníci. 
DDM má také v nájmu společenský sál, který je vybaven 
pevným jevištěm a variabilním hledištěm, mobilními šat-
nami a samostatným barem v předsálí. Kapacita sálu je 
asi 100 míst k sezení. Sál je možné využít pro divadelní 
představení, menší koncerty, recitály, plesy, taneční kur-

zy, firemní prezentace, školení, 
konference, výstavy a mnohé další 
aktivity. Sál je možné si prostřed-
nictvím DDM pronajmout. DDM 
spolupracuje s neziskovými orga-
nizacemi, občanskými sdruženími, 
spolky, příspěvkovými organizace-
mi a školskými zařízeními z obvo-
du Prahy 21, které zde již několik 
let pravidelně pořádají různé akce, 
jako jsou plesy, přednášky, karne-
valy či dětská vystoupení. 

Součástí budovy je i šest reklamních ploch umístěných 
na straně budovy směrem do ulice Starokolínská, které je 
možné si pronajmout na 30 nebo 90 dní. Pronájem zajiš-
ťuje Úřad MČ Praha 21.

Jaroslava Bendová,
odbor VHČ, správy bytů a údržby

Klub seniorů
Od října jsme chtěli znovu obnovit Klub pro seniory, a 
to každou středu. Je mi to velmi líto, ale vzhledem k 
situaci to raději odkládáme na další týdny. Počkáme, 
jak situaci ovlivní nově zavedená opatření. Věříme, že 
se situace zklidní a opět se uvidíme v Klubu seniorů. 
O znovuotevření vás budeme informovat.

Kristýna Kopecká
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Újezd se pomalu stává vyhlášeným místem 
vyznavačů jízdy na terénních kolech. Po multi-
funkčním hřišti, kde jsou betonové prvky na dirt 
jump a street, tedy pro různé akrobatické kusy 
se skoky, rotacemi a držení rovnováhy, vyrostl 
nový areál i na Rohožníku. Za Rákosníčkovým 
hřištěm vznikla takzvaná pumptracková dráha, 
kde si zejména mládež může zajezdit „na kopeč-
cích“. 
Jde o dva okruhy – velký má 154 metry se sed-
mi zatáčkami a 27 vlnami, malý okruh pak dvě 
zatáčky a šest vln. Dráha je postavena z přírod-
ního materiálu, základem je hlinitopísčitá hut-
něná zemina, kterou kryje štěrková drť. Ostatní 
plochy doplňuje říční štěrk, kůra a tráva. Areál 
doplňuje skill centrum, které je tvořeno překáž-
kami pro zdokonalení technických dovedností 
při jízdě na kole. Navržené prvky jsou dřevěné 
konstrukce v kombinaci s kameny a jiným pří-
rodním materiálem. Postupně přibydou ještě 
lavičky. Areál není nijak oplocený a bude tak ote-
vřen celoročně. Při používání dráhy je nutné se 
řídit provozním řádem. Jezdci by na dráze měli 
jezdit pouze s helmou, případně použít i další 
ochranné pomůcky.  
„Pumptrack je výborný prostředek pro zábavu 
nebo zdokonalování technických dovedností 
na kole. Do pohybu se zapojuje celé tělo, jezd-
ci tak zlepšují svou fyzickou kondici. Dráhy jsou 
navrženy tak, aby byly hlavně zábavné a záro-
veň bezpečné pro všechny typy bikerů, můžou 
se na něm vyřádit jak děti a začínající bikeři, tak 
zkušení jezdci. Na pumptracku je možno použí-
vat jakékoliv kolo, ať už k tomu určené - MTB, 
BMX, ale pro vyzkoušení i trekové nebo silniční,“ 
popisuje nové sportoviště na Rohožníku Michal 
Severa z České mountainbikové asociace, který 
je projektantem areálu. 
Pumptracková dráha vznikla na základě podně-
tu občanů, jejichž nápad podpořil starosta Mi-
lan Samec. Výstavba přišla naši městskou část 
na 536 532 korun. Slavnostní otevření nově 
postaveného pumptracku se plánuje na neděli 
11. října od 13. hod. Vezměte kola, děti a přijďte 
si „zapumpovat“. Bude připraven doprovodný 
program, občerstvení a první závody. Doufejme, 
že se dráha stane dalším oblíbeným místem 
v Újezdě, kde trávit volný čas. 

Blahoslav Hruška 

Nová pumptracková dráha

Pronájem reklamní 
plochy

6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm 
(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm) 

umístěná na Polyfunkčním domě 
(Starokolínská 2300). Doba určitá od 30 do 

90 dnů. Nájemné na 30 dnů bez DPH 600 Kč, 
nájemné na 90 dnů bez DPH 1 500 Kč. 

Bližší info: jaroslava.bendova@praha21.cz, 
tel. 281 012 982.
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Den zdravé Země

TÉMA

Letošní Den zdravé Země na multifunkčním sportovišti 
pobavil malé i velké. Kvůli nouzovému stavu na jaře jsme 
nyní spojili dvě akce v jednu (Den Země a Dny zdraví) 
a  stánky i prezentace byly tedy velmi rozmanité. Pátek 
11. 9. byl den plný slunce a pohody.
Ještě před vstupem na sportoviště návštěvníky přivítali 
naši dobrovolní hasiči s požární prevenci a zdravotník 
s  ukázkou první pomoci. U vstupu jsme si také společ-
ně mohli osladit život zmrzlinou z Opočna. V samotném 
areálu toho bylo mnoho k vidění. Zvěřinec na statku nám 
představil rozmanité živočichy, Lesy hl. m. Prahy poučil 
o pěstování, ochraně a výchově lesa, těžbě a myslivosti. 
Česká inspekce životního prostředí informovala o ochra-
ně ohrožených druhů živočichů a rostlin. Místní rybáři 
představili sladkovodní ryby a rybaření, včelaři sezná-
mili návštěvníky s chovem včel a výrobou medu. Ačkoliv 
živé ukázky nepřivezli, včeličky se na plástve přece jen 
dostavily. Na stánku Odboru životního prostředí Úřadu 
MČ Praha 21 probíhalo poznávání semínek a rostlin. Zá-
chranná stanice netopýrů Nyctalus přivezla na ukázku 
tři zachráněné exempláře. Povídání, krmení a možnost 
pohlazení těchto malých tvorů bylo poučné pro všechny.
Naši zahrádkáři si připravili poutavý stánek s názvem 
„Kam s bioodpadem“. Asociace místních potravinových 
iniciativ představila témata jako je zdravá půda, welfare 
zvířat, ekologické zemědělství a biopotraviny. Zeměděl-

ský svaz ČR připravil poznávání semínek, plodin, zvířat, 
strojů, ukázky krmiv. Mohli jsme si vyzkoušet, zda víme, 
která potravina se z čeho vyrábí.
Tonda Obal na cestách pro EKO-KOM formou hry poučil 
děti i dospělé o správném třídění odpadů. Asekol sezná-
mil s významem červených popelnic na třídění elektro-
odpadu.
Michal Zahradník předvedl své sklářské umění, které si 
mohly vyzkoušet i děti. Ty se mohly kreativně předvést 
hned na několika stanovištích. V dílničkách se malovalo 
na kamínky, u netopýrů se tvořily zápichy a škrabošky, 
u včelařů se kreslilo s tématikou včeliček. Pod dohledem 
InBáze (projekt Mosty ke školám II) se tvořily roušky 
a odznáčky.
Dopravní hřiště bylo celý den pod dohledem našich úřed-
níků, kteří děti seznamovali se značkami a provozem na 
místních komunikacích. A protože se celá akce konala ta-
ké v rámci Dnů zdraví, nesměl chybět oblíbený screening 
civilizačních nemocí – měření hladiny cukru a cholestero-
lu, screening a kontrola kožních znamének. A dále den-
zitometrie – vyšetření hustoty kostní tkáně, představil se 
také Registr dárců krvetvorných buněk. Zdravá výživa se 
ochutnávala ve stánku Vitalenu, občerstvení již tradičně 
zajišťovala restaurace Na Hřišti.
Celým odpolednem nás provázel Petr Vich.  Po úvodních 
slovech Ing. Ponicové a pana Růžičky (za MČ Praha 21) 
a Ing. Carbolové a Ing. Klepetka (za spolek Újezd nad Le-
sy: krajina pro život) se předávaly ceny vítězům ve sběru 
víček, žákům Masarykovy ZŠ. 1. místo patřilo loňské 5. E p. 
uč. Kohoutové - 71 kg, 2. místo 5. D p. uč. Viktorové - 37 kg 
a 3. místo - 5. A p. uč. Rejmonové - 20 kg. Za tato nasbíraná 
víčka putoval peněžitý dar na transparentní účet k netopý-
rům (Nyctalus). Touto soutěží sběr víček skončil.



Před druhou hodinou jsme si udělali rozcvičku s Věrou (Fit 
s Věrou). Posléze slečna Vavřincová se svými psy předved-
la krásnou ukázku v disciplíně dog dancing. Malí fotbalisté 
z FK Újezd nad Lesy předvedli, jak parádně umí zpracovat 
míč. Florbalisté a basketbalisté z DDM také bravurně zvlá-
dali svá kouzla. Jako vyvrcholení celého odpoledního pro-
gramu předvedli své exhibiční představení taekwondisté. 
Jako každý rok bylo na co se dívat.

Akci pořádala MČ Praha 21 v  rámci Místní Agendy 21 
ve spolupráci se spolkem Újezd nad Lesy: krajina pro ži-
vot. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli a po-
máhali, vystupujícím, účinkujícím, přednášejícím, zástup-
cům spolku a mým kolegům a kolegyním z ÚMČ Praha 21.  
Děkujeme za finanční podporu Hl. m. Praze; České spoři-
telně a Pekařství Jaroslav Kollinger.

Markéta Zahradníková
Helena Gryčová
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Letošní Dny zdraví, které MČ Praha 21 pořádala v rám-
ci Místní Agendy 21, nabídly stejně jako minulé ročníky 
mnoho sportovních aktivit, navíc nám přálo i pěkné počasí 
a v Újezdě tak bylo pořádně rušno. 
První akcí byly v sobotu 5. 9. scooteringové, tedy koloběž-
kové závody, na které o den později navázala další série 
jízd, tentokrát na kolech. Sobotní večer navíc nabídl i pro-
jekci dokumentu King skate o počátcích skateboardingu 
v Československu. Nedělní HOOD BMX JAM byl prvním 
dostaveníčkem svého druhu ve skateparku, kde se vystří-
dali profesionální i amatérští jezdci na původně krosových 
kolech. Závodilo se ve skocích, volné jízdě, na řadu přišel i 
manuál (jízda po zadním kole) a strkaná, kdy se závodníci 
snaží nohou či kolem „sejmout“ navzájem. V Újezdě před-
vedl své dovednosti mimo jiné i Martin Habada, účastník 
juniorské olympiády a také loňského mistrovství světa ve 
freestylu na BMX, které se jelo v čínském Čcheng-tu. Dík patří frajerům z WDGF Raiders, za podporu děkujeme ta-

ké spolkům Neposeda a Sosák, Scootshopu, Negativ Film 
Productions a hospodě Na Hřišti.

LEGÁLNÍ GRAFFITI 
Oba dny byla úžasná nálada a multifunkční sportoviště 
bujelo životem a veselím. V neděli se mnoho našich sou-
sedů zúčastnilo i nohejbalového turnaje, a kromě sportu 
šlo ten den také o umění. Starosta Milan Samec odpole-
dne otevřel první legální graffiti zeď v Újezdě, první kou-
sek ostatně sám také nastříkal. Symbolicky šlo o znak naší 
městské části. „Grafiťáci“ ke skateparku vždy patřili, a tak 
doufejme, že místo ozdobí velkoplošnými motivy, ne jen 
podpisy v podobě tagů.  
V sobotu se také konal již IV. ročník Vidrholeckého orien-
ťáku pro děti i dospělé, který již tradičně, za finanční pod-

Týden v pohybu
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pory MČ Praha 21, organizoval spolek Vamos 66. Závod 
v orientačním běhu byl odstartován v 15:00 hod. a připra-
veny byly tři různé trasy (pro děti 1. - 4. třída, 5. - 9. třída, 
dospělí). Počasí všem přálo a věříme, že si závodníci den 
užili. 
V neděli Klub českých turistů za finanční podpory MČ Pra-
ha 21 uspořádal IV. ročník turistického pochodu Za  lou-
pežníkem Drholcem. Letos se na startu sešlo rekordní po-
čet účastníků (225). Bylo připraveno několik variant (5 km, 
11 km, 25 km, 50 km) tak, aby si na své přišli jak pěší tu-
risté, tak ti, kteří vyrazili na trať na kole. Nejvyhledávanější 
byla pětikilometrová varianta. Všichni, kdo dorazili do cíle, 
který byl před Masarykovou ZŠ, byli oceněni pamětním lis-
tem a medailí, pro děti zde byl připraven dopravní kvíz s 
výherními cenami od Pražské plynárenské. 
Oblíbený Drholec nebyl jediným újezdským pochodem. 
Pravidelně se v podobném termínu koná další akce KČT 
- turistický pochod „Od muzea k muzeu“. Letos se šel 
IV.  ročník, a jak název napovídá, start byl u újezdského 
muzea a cíl u muzea v Uhříněvsi. Celá trasa měla 10 km 
v terénu, který byl určen všem věkovým kategoriím. Poča-
sí se vydařilo a všech 49 registrovaných turistů si pohodo-
vou trasu užilo.
Pochod nebyl jedinou akcí, do níž se zapojila naše škola. 
V pondělí 7. 9. odpoledne se na školním hřišti II. stupně 
konala ukázková hodina atletiky, kterou pořádal Školní 
sportovní klub. Ukázali nám, že atletika je krásný sport 
a dá se dělat s radostí, nadšením a zapálením. 
Ve středu 9. 9. místní tenisový klub TK Tola uspořádal 

od 17 hod. Den otevřených dveří na tenisových kurtech 
ve Veletovské ulici. Fanoušci tenisu (současní i budoucí) 
měli možnost zhlédnout ukázku tenisu a sami si jej zahrát. 
A také zažít radost ze hry a pohybu obecně. Poznat, že te-
nis není jen raketa a míček, ale také sport s velkou tradicí, 
který si dodnes uchovává určitou noblesu. 
Ve čtvrtek 10. 9. od 13 hodin proběhlo na multifunkčním 
sportovišti cvičení vhodné nejen pro seniory. Paní trenér-
ka ze studia Fit s Věrou předvedla posilovací i protahovací 
cviky, které jsme si na čerstvém vzduchu všichni vyzkou-
šeli.

SENIORSKÁ OBÁLKA
Cílem dnů zdraví ale nebyly jen praktické ukázky a spor-
tování pod širým nebem, ale také prevence. Proto také ve 
čtvrtek proběhla v odpoledních hodinách v Polyfunkčním 
domě beseda k projektu Seniorská obálka. Byla určená 
nejen seniorům, ale všem, které tato otázka zajímá. Při-
pomeňme, že jde o společný projekt ministerstev práce 
a zdravotnictví, do něhož se zapojila i naše městská část. 
Jedná se o tiskopis, který by si zejména senioři měli vyplnit 
a umístit na dveře či na ledničku. V případě nouze tak zá-
chranářům usnadní jejich práci. 

Markéta Zahradníková
Helena Gryčová

Blahoslav Hruška

Více o obou pochodech se můžete dočíst i v rubrice Sport.



Potkali jsme se kdysi u dobré hudby krále rock ‚n‘ rollu. 
Český Elvis Presley a já. Sedíme s Jackem Danielsem, po-
vídáme, plánujeme a slovo dalo slovo, že v Újezdě nL něco 
uspořádáme. Na jaře však kvůli karanténě nešlo udělat nic. 
V létě jsem za Elvisem jel do Poděbrad, kde občas vystupuje 
kvůli zkoušení a ze známosti. Povídám dobrý, ale chci, aby 
u nás to byla pecka, ne nějaký trénink.
Následovaly hodiny detailního domlouvání. Musí to být 
show na 1,5 hodiny. Elvis to akceptoval, a tak jsme v pátek 
11. 9. v divadle školy slyšeli 25 písní krále RnR. Jeden hit za 
druhým. Na takovou nálož skladeb vám dnes nepřistoupí 
skoro žádný z profi umělců. Elvis přijel stylově cadillacem z 
50. let v uniformě z dob služby v US Army. Zazněla hymna 
Spojených států amerických a zavlála i jejich vlajka s vlajkou 
Konfederace. Světelné panely se rozblikaly, kamery začaly 
natáčet, černošské tanečnice rozpohybovaly svá těla, saxo-
fonista kouzlil libé tóny …

Show začala a živelně se valila sálem. Nebylo divu, že v dru-
hé polovině už strhla návštěvníky k tanci pod jevištěm. 
Atmosféra byla vynikající.
Jen škoda, že nebylo vyprodáno. Panika z epidemie kul-
minovala. Den před koncertem padlo nařízení, že do 100 
osob se akce konají bez roušek. Den po koncertu hlavní 
hygienička Rážová v médiích uvedla, že nemají jediný pří-
pad ohniska nákazy z divadel a lidé z rezervací lístků se mi 
omlouvali, že zpanikařili a na poslední chvíli nepřišli. Ale já 
mám tušení, že Elvis se vrátí… Za Spolek OKO

Petr Duchek  
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Český Elvis Presley 
nás nadchnul

Vážení akademici a přátelé pana lektora Pavla Taussiga 
– bohužel stále přetrvává magistrátní omezení provozu 
v  prostorách DDM pro veřejnost. Nezbývá nám tedy, než 
s  politováním znovu odložit program XXXI. Újezdské aka-
demie: Výročí narozenin mistrů J. Voskovce + J. Wericha až 
do konečného odvolání zákazu. Pan lektor i my zůstáváme 
v nadějném očekávání. Děkujeme za pochopení a stylově: 
na shledanou v lepších časech!

Petr Mach

Akademie odložena

PRO DOSPĚLÉ
 Robert Fulghum – Ohňostrojení
 Milan Kundera – Slavnost bezvýznamnosti 
 Zbigniew Czendlik – Uchem jehly 2. 
 Jan Tománek – Lustr pro papeže: 
 skutečný příběh z pekla normalizačních lágrů
 Elena Ferrante – Prolhaný život dospělých
 Frederick Forsyth – Liška
 Jaroslava Černá - Doktor Jesenius
 Michal Vaněček – Mlýn: fascinující příběh podle 

skutečné události
 Jaromír Štětina – Sedmero královen
 Michaela Klevisová – Drak spí
 Jan Mikolášek – Paměti přírodního léčitele
 Josef Bernard Prokop – Třicetihlavá saň, aneb, 

Ve službách mocných
 Hana Whitton – Vyzvědačka jeho veličenstva
 Jiří Dobrylovský – Tvůrce českých moří: Jakub Krčín 

z Jelčan a Sedlčan
 Stanislav Češka – Oprávněná vražda
 Jaroslav Kuťák – I vrazi mají své dny
 Markéta Harasimová – Doktorka Viktorie
 Halina Pawlowská – Zážitky z karantény

PRO DĚTI
 Veronika Válková – Břetislav a Jitka, Pražské povstání
 Andy Griffiths – Ztřeštěný dům na stromě: 91 pater
 Michal Belšán – Zvědavá lištička, Poraněný sokol
 Jana Olivová – Statečný čáp
 Jean-Claude Mourlevat – Řeka, která teče pozpátku
 Tanya Stewner – Alea, dívka moře: Poselství deště
 Jeff Kinney – Dobrodružství báječných kamarádů

Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová
knihovnice

Nové knihy 
Tel. číslo do knihovny 
je 281 012 956.

KULTURA



O tom se přijďte přesvědčit na výstavu, která je v Újezd-
ském muzeu k vidění do 11. 11. 2020. Kurátorkou je Klára 
Zezulová, předsedkyně KČT, odbor Pohoda Praha. Vernisáž 

byla v rouškách a z větší části „koncertem” flétnového sou-
boru AULOS, jehož je Klára členkou a na který se opakova-
ně těšíme. Repertoár souboru, jehož zakladatelem je prof. 
Václav Žilka a vedoucí nyní MUDr. Eva Čadková, je široký 
- od skladeb ze 14. století po současnost. Vzácným hostem 
byl Mojmír Nováček, asistent generálního sekretáře KČT, 
který má ze svých turistických cest doma sbírku kamenů. 
O své turistické zážitky se podělili i ti, které Klára během 
vernisáže oslovila. Rodinnými sběratelskými turistickými 
poklady jsou razítka, turistické známky, pohledy, kameny, 
geocachingové poklady, neopakovatelné zážitky a celoži-
votní přátelství! Poděkování Kláře a jejímu rodinnému tý-
mu za vskutku turistickou instalaci a všem, kteří „našli turi-
stickou cestu na výstavu do muzea“, protože Turistika nuda 
není ... 
Vážíme si účasti a podpory našich zastupitelů: Kristýny Ko-
pecké, Marie Kučerové a Pavla Roušara. Na závěr pozvání 
na muzejní středy - na výstavě samotné je možné uvidět 
spoustu kuriozit, ať už vlastních Klářiných nebo zapůjče-
ných. A kdo neví, jaká je v Česku délka pěších turistických 
značených tras KČT, ten najde odpověď na mapě v muzeu.

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum
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Výstava k osvobození bude až příští rok
Po dohodě muzejní rady je výstava k výročí osvobození 1945 a politickým procesům 50. let vzhledem k vývoji ko-
ronavirové nákazy přeložena na květen 2021 a její vernisáž bude součástí květnových obecních oslav 6. 5. 2021. 
Doufejme, že třetí termín bude konečný. Výstava ke 30. výročí obnovení KČT je prodloužena do 11.11. 2020.

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum

Opravdu je Česko pořád světová jednička v délce zna-
čených tras?
Máme více než 43,5 tisíce km pěších značených tras. V po-
rovnání s ostatními zeměmi je to opravdu velmi hustá síť. 
Vzhledem k rozloze naší republiky bude počet kilometrů 
tras na jeden kilometr čtvereční pravděpodobně rekordní.

Přibývá v terénu nových?
Každý rok se síť o několik desítek kilometrů rozroste. Ně-
které trasy sice zanikají, ale stále máme více tras, které no-
vě vznikají než těch, které jsou z různých důvodů zrušeny.

Mají barvy na značkách nějaký význam? Platí napří-
klad pořád, že červená je hřebenovka?
První trasy se značily pouze červenou. Až později přibyla 
modrá a od roku 1916 ještě zelená a žlutá. Červené jsou 
hlavní trasy většinou po hřebenech hor a údolími řek. Mod-
ré jsou páteřní regionální trasy. Zelené a žluté jsou pak tra-
sy vedlejší a spojovací. Podle těchto pravidel se snažíme síť 
značených tras udržovat stále, ale vzhledem k hustotě je 
nelze vždy dodržet. Nechceme totiž, aby se nám křižovaly 
trasy stejné barvy. Taková rozcestí, kde by do tří nebo čtyř 

směrů odchází trasa stejné barvy, jsou pro turistu nepře-
hledná. Proto se jim snažíme vyhnout a pak se stává, že 
máme žluté trasy dlouhé i několik desítek kilometrů a nedá 
se tak již mluvit o krátké spojovací trase.  

Kde jsou nejvíce potřeba dobrovolníci pro značení? 
A kde je jich naopak dostatek?
Trasy se nacházejí na území celé republiky, proto máme 
i  značkaře ve všech krajích rozděleny ještě po značkař-
ských obvodech. Velký zájem registrujeme hlavně v okolí 
velkých měst jako je Praha a Brno. Tam máme mnohem 
více zájemců, než kolik jich dokážeme vyškolit a pro zna-
čení využít. Nové značkaře potřebujeme spíše v ostatních 
krajích a některých příhraničních obvodech. 

Kam byste čtenáře pozval na pěší túru v okolí Újezda?
Újezd má z pohledu turistiky tu výhodu, že leží na okraji 
Klánovického lesa, kde je možné si udělat jak krátkou pro-
cházku, tak třeba i výlet na půl dne. Pokud se budete chtít 
vydat na celý den někam dále, tak určitě stojí zato údolí 
Sázavy, Kokořínsko nebo Železné hory.

Blahoslav Hruška

Značkaře potřebujeme hlavně v pohraničí
Na vernisáž výstavy zavítal také předseda Rady značení KČT Pavel Přílepek, kterému ÚZ položil několik otázek. 

Turistika nuda není…
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Jirko, tvé jméno je spojováno s výrazem „enduro“. 
Co to v motocyklovém sportu znamená?
Slovo „endurance“ znamená vytrvalost, odolnost. Já jsem jez-
dil i motokros, ale nejvíce jsem se prosadil na Mezinárodní 
motocyklové šestidenní, což je vytrvalostní soutěž družstev 
a říká se jí „motocyklová olympiáda“. Jako u automobilo-
vých rally se střídají vytrvalostní etapy a rychlostní zkoušky. 
Ale auta jezdí po silnicích, my s motorkami v terénu. 

V Šestidenní tehdy československé týmy dosahovaly 
vynikajících výsledků!
Určitě. Šestidenní se jezdí už od roku 1913, s výjimkou 
světových válek každý rok. Já se zúčastnil 13x. V podstatě 
se jedou souběžně soutěže dvou kategorií. World Trophy, 
tedy Světová trofej, kde se jezdilo výhradně na motocy-
klech domácí výroby a Jawa tehdy patřila k úplné špičce. 
Druhá trofej je Stříbrná váza. Mně se podařilo vyhrát obě, 
tedy stát se neoficiálně olympijským vítězem nebo mis-
trem světa, jak se nám říkalo, v obou třídách. V Šestidenní 
jsem navíc získal dalších 8 medailí a na Mistrovství Evropy 
2 stříbra a jeden bronz. Naposledy jsem jel ještě v roce 
2018 v soutěži pro bývalé účastníky. Moc jsme se s tím 
nemazali a vyhráli jsme Stříbrnou vázu i v našem věku, jak 
jsme bývali z minulosti zvyklí!

No to tedy upřímně blahopřeji! Ty jsi ale motocyklům 
a motorismu vůbec zasvětil celý život, že?
Začal jsem jezdit v roce 1973, mistrovské soutěže od roku 
1975. Mám 35 odježděných závodních sezón a – musím to 
zaklepat – žádné vážné zranění, což mi mou motocyklovou 
dlouhověkost umožnilo. 15 let jsem jezdil v reprezentaci, 
14 let jsem byl továrním jezdcem Jawy. Poslední mistrov-
skou sezónu jsem jel, když mi bylo 55. 

Být továrním jezdcem na plný úvazek byla pro závod-
níka výhoda, ale asi i velký tlak na výsledky.
No, to si piš! Když jsi tovární jezdec, máš všechny technolo-
gie z první ruky, a to by si přálo hodně kluků. Čtrnáct sezón 
bez přerušení v prvním továrním týmu, to bylo spolyka-
ného bláta, měsíců mimo domov a hodin strávených na 
opravách a údržbě. Jezdíme za každého počasí a v enduro 
soutěžích si sami udržujeme techniku. V týdnu minimálně 
tři dny trénink na motorce, 2 dny posilování, běh, atletika. 
A zbytek času opravy, vylaďování strojů. Je to na plný úva-
zek. My z endura jsme to uměli v blátě, a tak jsme kromě 
našich etapových soutěží jezdili i motokrosy. Když začala 
sezóna a závody, tak jsme většinou domov vídali vždy jen 
po pár měsících.

Výhoda takového života na oplátku je, že se seznámíš 
se světem, lidmi, jinými názory.
Tak to je pravda a přál bych to každému. Mám kamarády 
v celém světě, vnímám různé názory a stanoviska a lépe se 
v životě orientuji. Ano, je to odměna za ty týdny a měsíce 
mimo domov, kdy nevidíš děti růst a manželka tě pomalu 
nepoznává.

Jirko, mluvíme o motocyklech Jawa, o závodnících, 
byla to slavná léta. Proč tomu tak v současnosti není?
Vidím hlavně dvě příčiny. Nedostatek peněz a širokou na-
bídka ostatních lákadel. Za nás byla tři hlavní střediska 

motosportu – Rudá hvězda, Dukla a Autoklub (Svazarm). 
Nejdéle jsem působil v Dukle Praha. Měli jsme tam tvrdý 
dril, ale zase všechny podmínky. I když se to tehdy neříka-
lo, byli jsme čistí profesionálové. A měli jsme k dispozici tu 
nejlepší techniku, směli jsme vyjíždět a závodit v zahraničí. 
Toho jsme si vážili a dělali všechno proto, abychom si svůj 
status udrželi. A navíc nebyl internet, hry, koncerty a akce… 
ten sport byl pro mladé zajímavější, lákavější než dnes.

Dovol, abych se tě ještě zeptal na tvé současné akti-
vity.
Já vím, ta heligonka a traktor. No, s harmonikou to bylo 
tak, že se dva moji kamarádi vsadili, že se naučí hrát, já 
jim ty ruce přesekl. Jenže oni se nic nenaučili a vyhecovali 
mě, takže jsem se nakonec stal harmonikářem já. Dnes je 
to osm let a hraju asi 300 písniček, od lidovek po rock. He-
ligonka je zvláštní nástroj, který svým zvukem vezme lidi 
za srdce. A také jsem s kamarádem založil Svoboda Trak-
tor Klub na záchranu unikátních traktorů, které se vyrá-
běly v továrně pana ing. Václava Svobody v Kosmonosích 
u Mladé Boleslavi. Sám vlastním jeden kus z roku 1939. Je 
o něj zájem na srazech veteránů a já si ve své dílně – ga-
ráži stále dál hraju s motory, ložisky, převody a produkuji 
kousky, které jsou schopné provozu.

A na závěr, žiješ v Újezdě dlouho a patříš sem, to se ví. 
Jak se ti tu žije?
No ano, dům tu moje rodina vlastní od 60. let minulého 
století a vystřídaly se v něm už tři generace. Tehdy to tady 
bylo úplně jiné, více přírody, ale méně zázemí. Jako klukovi 
mi vyhovoval ten výběh, dnes spíše vítám vlak a autobu-
sy, pohodlné nakupování a dobré sousedské vztahy. Jsme 
tady taková městská vesnice v tom dobrém.

Jirko, moc ti děkuji a ať se ti daří ve všem, co děláš!

Jiří Císař (64), vyučený automechanik, absolvent SPŠ 
strojní (s maturitou), ženatý, s manželkou se starají 
o 4 děti a 5 vnoučat. Dvojnásobný mistr světa v neofi-
ciálním šampionátu v rámci Mezinárodní motocyklové 
šestidenní, mnohonásobný stříbrný a bronzový medai-
lista z MS a ME, stále sportuje, hraje na heligonku a ve 
své dílně opravuje staré stroje (prvorepublikový traktor 
Svoboda) a staví nové – rozběhl také strojírenskou fir-
mu s evropským věhlasem. Věren myšlence soukromé 
odpovědnosti, tvořivosti a cechovní hrdosti je člen Stra-
ny soukromníků České republiky.

Když motorkám kraluje Císař
Jiří Císař patří mezi legendy motosportu. „Malý 
car“, jak se mu kdysi přezdívalo, si občas zajezdí 
i nyní, má ale i dva velké koníčky – historické 
traktory a heligonku. Pro ÚZ zavzpomínal 
na  závodnická léta i na to, proč sport dříve 
mladé lidi více lákal. 

LIDÉ

Pavel Moudrý
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Atmosféra povídky Vojtěcha Rakušana nám připomíná 
nejen poklidná léta „letních bytů“, ale také dobu, kdy se 
Újezd živelně rozrůstal. V dekádě ohraničené lety 1920-
1930 se počet obyvatel Újezda zpětinásobil: z 539 na 
2755 lidí. Důvodem byly levné pozemky, a také dobrá 
dostupnost obce s průmyslovou částí Prahy. Připomeň-
me, že vlak z Klánovic (tehdy Jirny-Klánovice) až do roku 
1957 zastavoval nejen v Libni, ale i  v zastávce Karlín. 
Dnes po ní zbylo jen zarostlé schodiště v proluce domů 
v Pernerově ulici.
Do Újezda se tehdy hojně stěhovali úředníci i dělníci, 
kteří si tu stavěli domky se zahrádkou a domácím zví-
řectvem. Podobný rychlý růst už naše obec od té doby 
nezažila. Strmě křivka stoupala ještě v 80. letech minu-
lého století, kdy počet obyvatel za deset let vzrostl „jen“ 
na téměř dvojnásobek. Především kvůli nově vybudo-
vanému sídlišti na Rohožníku. Třetí érou demografic-
kého rozvoje pak byla dekáda 2000-2010. Tehdy zase 
dominovala výstavba domů v podobě developerských 
projektů. V posledních letech se každopádně vývoj oby-

vatelstva zabrzdil a Újezd roste jen v řádu nižších stovek 
za rok.  

Blahoslav Hruška

Zmatení jazyků v Oujezdě
Fejeton „Z mého letoviště“ napsal v roce 1912 ve své 
knížce „Modche a Rézi“ židovský spisovatel Vojtěch Ra-
kous (vlastním jménem Adalbert Österreicher), půvo-
dem z Brandýsa nad Labem. Fejeton je dlouhý, tak jen 
několik ochutnávek.
Já byl letos také na letním bytě, proč bych se nepochlubil …. 
Za svoji první zkušební stanici jsem si vybral Oujezd 
u  Jiren, jednak proto, že je to dvacet pět minut z Pra-

hy drahou a hlavně proto, že tam v létě bývá velká ko-
lonie pražských židů. Říkají Oujezdu „Nový Jeruzalém“. 
Od známého mlékaře ze Žižkova, který má v Oujezdě 
domek, najal jsem si světnici na jeden měsíc za deset 
zlatých…
Bylo to takové melancholické listopadové ráno, když 
jsem si statečně a bez bázně vykračoval od jirenského 
nádraží lesem k Oujezdu…
Domek židovského mlékaře jsem nalezl bez ptaní podle 
čísla. Stál na kraji vesnice u samého lesa…
Hned za domkem, na druhé straně silnice, nějaká bab-
ka seděla u lesa ve škarpě, měla na zádech ranec klestí 
a marně se namáhala povstat. Ochotně jsem přiskočil 
k babce a společným naším úsilím postavila se babka 
pevně na staré nohy. „Danke schön, danke schön,“ dě-
kovala babka po německu, a to takovou čistou pražskou 
němčinou, jako by celý svůj život strávila v Praze v Mi-
kulášské třídě…
Všecek udiven se táži: „Babičko, odkud jste?“ „Odkud 
bych byla,“ vysvětlovala babka lámanou češtinou, „pře-
ce odtud, z Oujezda, zdejší rodačka,“ „Ale že umíte 
německy?“ „To my zde v Oujezdě všichni mluvíme ně-
mecky,“ babka ochotně vykládala, „česky umíme taky, 
jenže se nám teď jazyk po česku ještě špatně ohýbá. 
Až později, tak k vánocům, zase přicházíme k sobě. Celé 
léto jsou zde židovské paničky z Prahy a celé léto se zde 
jinak nemluví, než německy.“ A co říkají tomu němčení 
okolní české obce, tázal jsem se dále, a není-li nepřátel-
ství mezi nimi a Oujezdem? Bože, prý zachraň! Naopak! 
Okolní obce děkují bohu, že Oujezd je takovým, vždyť 
z  Koloděj, ze Škvorce a ze všech okolních obcí posílají 
v létě do Oujezda děti na handl, aby se zde řádně nauči-
ly německy. Nebýt Oujezda, musily by děti posílat až za 
Litoměřice, anebo bůhví až kam.  
Pokud vás ukázka z knížky zaujala, můžete si ji zapůjčit 
v Městské knihovně.

Marie Tomaidesová, 
kronikářka

Sto let od největšího boomu

HISTORIE
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LISTÁRNA

MUDr. Jeníček (bývalý radní) v minulém 
vydání napsal mnoho, ale pravdy málo.
Sídlo Základní kynologické organizace 
(ZKO) je jen korespondenční adresou, 
o ničem víc to nevypovídá. Že ale ZKO 
30 let úspěšně reprezentovala Újezd, 
vypovídá o mnohém. V době, kdy za-
hájil boj proti ZKO, byla většina členů 
z Újezda dávno před tím, než si pořídil 
dům u cvičiště.
Návštěvníci kurzů byli také z 90 % 
z Újezda a okolí, nikoliv z půlky repub-
liky, jak uvedl. Areál ale vždy sloužil 
převážně lidem z Újezda, pak z okolí 

a  ostatním návštěvníkům. Tak je to 
běžné v každé sportovní organizaci. 
ZKO je neziskovou organizací, výděl-
ky nejsou velké (jak se pan doktor 
snaží opakovaně několik let podsou-
vat obyvatelům) a tyto příjmy slouží 
zásadně k údržbě a vylepšení areálu. 
Jdou tedy zpět a nemizí za hranicí MČ 
Prahy 21. 
K soudu jsme MČ nedali ihned, jak 
napsal (aniž by blíže specifikoval po 
čem ihned), ale tuto instituci jsme vy-
užili až jako poslední možnost po ně-
kolika měsících arogantního vystu-

pování bývalého radního a starostky 
a naší marné snahy se domluvit.
K tvrzení, že jednou na naší akci bylo asi 
150 aut, potřeboval pan doktor pořádně 
bujnou fantazii. Ale i kdyby se tam ně-
kde vešly…. jednou za těch XY let, co po 
nás zuřivě jde? To je opravdu strašné!
ZKO nyní nefunguje, ale děláme všech-
ny kroky pro to, aby se tak brzy stalo. 
Postupujeme podle zákona. Postupuje 
i pan doktor podle zákona, když najíždí 
autem do lidí? Šokuje vás to? Je to dolo-
žitelné svědky i oznámením na policii. 

V. Králová

PSÍ CVIČIŠTĚ SLOUŽILO LIDEM Z ÚJEZDA

V tomto roce umožnil šéfredaktor Hruška několikrát otiště-
ní článků v ÚZ, které porušovaly Pravidla pro vydávání ÚZ. 
Hrubě například urážely představitele obce, kdy jejich jed-
nání bylo označováno za „psychopatické, či na hranici para-
noidního stihomamu“ apod. Dokonce umožnil zastupitelce 
Charvátové otištění politické reklamy, což pravidla striktně 
zakazují. Otištěním článku p. Jeníčka, týkající se kynologů, 
bohužel p. Hruška pokračuje v nastoupeném trendu.
Vůbec mu nevadilo, že článek obsahoval zcela nepodlo-
žené a neověřené informace, jako například osobní útoky 
na pí Musilovou, které p. Jeníček vložil do úst, co se mu 
zrovna hodilo, ale bez jakéhokoliv důkazu pro čtenáře.  
Pan Hruška se nijak nepozastavil ani nad výmysly o 150 
zaparkovaných autech, aniž by oblast neznalý čtenář byl 

informován, že kapacita volného prostoru kolem cvičiš-
tě i s přihlédnutím k okolním ulicím takový počet aut ani 
zdaleka nepojme, aby tyto nepravdy v závěru vyšperkoval 
otištěním tvrzení p. Jeníčka o „holých zadcích kynologů 
a jejich močení do lesa“.
Proč p. Hruška umožňuje bývalému radnímu, který si na 
radnici řešil takto i svůj soukromý problém a snažil se ky-
nology z Újezdu „vyštípat“, otiskovat tyto zjevné neprav-
dy, nevím. Na to by měl odpovědět on.  Smutné ale je, že 
za veřejné peníze otiskuje ničím nepodložené osočování 
kynologů, aniž by otiskl jediný zdroj, či jediný důkaz pro 
tvrzení p. Jeníčka. To je prostě náš váš šéfredaktor Hruška. 
On už jiný nebude.

Ing. Jiří Lameš

KOZEL ZAHRADNÍKEM

JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDEME VYVRACET NESMYSLY?
Pan Minařík si v minulém čísle stěžuje na kynology a nevá-
há zveřejnit nepravdy. Nebo má krátkou paměť? 
Žádné pozemek nikdy nebyl bez určení vlastníka, jak ne-
smyslně uvedl. Byl vždy znám, což lze v katastru nemovi-
tostí ověřit. Jen po smrti (o které jsme dlouho ani nevědě-
li) toho, se kterým jsme měli uzavřenou řádnou nájemní 
smlouvu, nebyl hned znám dědic. Vše ve smlouvě domlu-
vené jsme ale stále plnili. Neukazovali jsme ji, ale nic jsme 
tím nehrotili, jak pan Minařík napsal se špatně skrývanou 
zvědavostí. Nebyla to přece naše povinnost, notabene bez 
souhlasu druhé strany.
K tvrzení o štěkotu a křiku sedm dní v týdnu od 7 do 
21 hod. - v reportáži o cvičišti v pořadu Černé ovce paní re-
portérka panu Minaříkovi říká: „Teď je tady ale klid! Tak jak 

to je?“ Pan Minařík odpověděl: „No… teď ano, ale včera tu 
byli.“ Vidíte ten rozdíl? Včera tu byli nebo 7 dní v týdnu od 
rána do večera tu jsou? 
K otření se o současné vedení MČ - to jedná dle zákonů. 
Nemůže někomu zakázat činnost jen proto, že ta se sou-
sedovi nelíbí. Pokud chcete mít úplné ticho na zahradě, 
musíte mít dům na samotě a ne v Praze. I kdybychom pod-
lehli té štvanici na nás, vše vzdali a skončili, tak vždy na 
pozemcích něco bude. Co třeba komerční projekt od rána 
do večera s motokárami?
Kdyby bývalé vedení MČ nejednalo arogantně a dodrželo slib 
z kulatého stolu o jednání, mohla být dávno dohoda o společ-
ném soužití. Ale úkol zněl – zničit krtka! Podle mě je to škoda.

J. Kotková

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 13. srpna 2020 oslavili manželé Daniela a Jiří Fraňkovi zlatou svatbu – padesát let společného 
života. Do dalších společných let jim přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkujeme 
za krásné sousedské vztahy. 

Vlkovi POZNÁMKA
Vzhledem k tomu, že diskuze nad článkem Kynologové nekončí (ÚZ 7-8, str. 25) již přesahuje dvě následující čísla zpra-
vodaje, budou příspěvky týkající se reakcí na tento článek napříště uveřejněny v souladu s Pravidly pro vydávání ÚZ 
na webu www.praha21.cz. 

Blahoslav Hruška
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Petr Duchek (PATRIOTI)
Minulý ÚZ přinesl články p. Jeníčka 
a Minaříka. Ten strašil údajným provo-
zem kynologického cvičiště od 7 do 21 
hod. každý den snad i 30 let, ale sou-
časně své strašení bezelstně shodil v ji-
né větě tvrzením, že stížnosti na pro-
voz byly de facto podávány jen ústně. 
Nedovedu si představit, že bych si 
roky stěžoval ústně (tj. neprůkazně) 
na  cokoliv, co mě přes den obtěžuje 
nonstop. Kdo chce, ať tomu věří. Já 
v jeho vyjádření (opět) čtu rozpor a cí-
tím nedůvěryhodnost.

A tu mám i k panu Jeníčkovi. Snad v ka-
ždé větě napsal nepravdu, nedoložil 
jediný zdroj, nepředložil žádný důkaz. 
Naproti tomu existuje pro něho ex-
trémně nepříjemný důkaz v podobě 
zvukového záznamu z jednání u kula-
tého stolu, kde je zcela zřetelně slyšet 
zájem kynologů pokračovat v jednání 
o provozu cvičiště. Stejně tak přítom-
ných obyvatel z okolí a též slib (tehdy) 
radního Jeníčka a starostky Čechové, 
že svolají pokračování jednání za tři 
týdny. Veřejný slib nedodrželi a místo 
něho dostali kynologové po 4 měsících 

výpověď. Těm pak nezbylo, než se ob-
rátit na soud.
Bývalý radní, který se svým hlasováním 
v RMČ pověřil řešením i svého osobního 
sporu, by nyní měl sousedům vysvětlit, 
proč spor vedl tak silově arogantním 
způsobem (skoro na vše, co u kulatého 
stolu kynologové řekli, reagoval slovy 
„To je váš problém!“) a k čemu je mu 
současné válčení? Pane Jeníčku, tuhle bi-
tvu jste prohrál. Můžete jen vyjednávat. 
Naučte se to. Pliváním, vztekáním a psa-
ním stížností na všechny strany o 106 
svým sousedům škodíte. Chápete to?

RNDr. Pavel Roušar (OTEVŘENÝ 
ÚJEZD) 
Musím se důrazně ohradit proti na-
prosto nehoráznému výroku zastu-
pitelky Dastychové (ODS) v minulém 
sloupku, že s nástupem Otevřeného 
Újezda byla uměle vytvořena hlubo-
ká propast mezi koalicí a opozicí. 
Snaha podsunout čtenáři představu, 
jak to za minulé vlády ODS paní sta-
rostky Vlásenkové bylo skvělé, trans-
parentní a jak Otevřený Újezd všech-
no překazil a všechny dobré projekty 
zastavil, je falešná.
Falešná zejména proto, že dlouhá 
léta byla paní zastupitelka součástí 

vedení obce a podílela se na zcela 
chybných rozhodnutích, které ODS 
před naším příchodem učinila. Jako 
zastupitelka, později jako členka ra-
dy.
Level s budoucí poštou - výborný 
projekt? Ne, neefektivně utracených 
110 mil. Kč, navíc zádržné na bu-
doucí reklamace bylo posláno přímo 
dodavateli, který následně zkracho-
val... Nebo Vámi zmíněná kanalizace 
za stovky milionů korun? Jenže bez 
oddělení dešťových srážek Újezd na 
dalších 50-100 let ztratil možnost 
s  vodou zacházet trochu udržitelně 
a moderně.

Neříkám, že všechno před námi by-
lo špatné. Byla realizována řada uži-
tečných projektů. My nic dobrého 
neblokovali. Postavili jsme budovu 
policie místo úřadu, otevřeli dvě no-
vé školky, zavedli novou linku auto-
busů, posílili vlakové spoje, udělali 
strategický plán, zavedli jsme veřej-
ná projednání, několik autobusových 
zastávek, několik nových chodníků 
a opravených ulic. Ale také ne ohni-
ště za 400 tisíc jako vy...
Děkuji všem, kteří s Otevřeným Újez-
dem spolupracovali a spolupracují 
a  prosím vás, nenechte se těmito 
řečmi otrávit.

Ing. Marie Kučerová (PIRÁTI 
A STAN PRO ÚJEZD) 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 
ve čtvrtek 10. 9. 2020 návrh radní za 
STAN paní Hany Kordové Marvanové 
na vydání nové vyhlášky o podmín-
kách provozování hazardu na území 
hl.m.Prahy. V rámci této vyhlášky 
je zakázáno provozovat technické 
hry (tj. zejména herní automaty) na 
celém území Prahy. Proč na celém 
území Prahy? Původně městské části 
žádaly pro sebe různý režim, někte-
ré žádaly nulovou toleranci hazardu 
ve všech jeho podobách, některé si 

chtěly ponechat kasina s živou hrou 
i automaty, některé chtěly jen zákaz 
herních automatů. 
Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže ale tuto podobu vyhlášky odmítl 
s odůvodněním, že by docházelo k 
diskriminaci některých provozova-
telů hazardu. Proto vedení Prahy 
přistoupilo k plošnému zákazu pro-
vozování technických her. Kasina 
s živou hrou zůstávají zachována. 
Schválením nové vyhlášky ale celý 
proces ještě dovršen není, podmín-
kou zastupitelstva Prahy je, aby vy-
hláška ještě před nabytím účinnos-

ti byla projednána s Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže z dů-
vodu odstranění případných rozpo-
rů. Na území městské části Praha 21 
je podle této vyhlášky zakázáno pro-
vozovat hazardní hry v jakékoliv po-
době, tzv. nulová tolerance hazar-
du. Vyhláška by měla platit od 1. 1. 
2021, avšak v jednotlivých případech 
lze hazardní hry provozovat až do 
ukončení platnosti konkrétního po-
volení k provozování, tj. nejvýše ještě 
3 roky. Doufejme, že se smráká i nad 
naším kuriózním kasinem uprostřed 
obytné čtvrti na Rohožníku. 

Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011) 
Jsem velmi ráda, že se po přesunu 
z  jarního termínu mohl uskutečnit 
Den zdravé Země a že se Vám líbil. 
Letos nám vyšlo i počasí. Chtěla bych 
poděkovat všem, kteří se na něm po-
díleli. Podrobný článek a fotky najdete 

na jiném místě Újezdského zpravoda-
je a na webu MČ Praha 21 a spolku 
Újezd nad Lesy: krajina pro život, které 
akci pořádaly. Velký úspěch měla opět 
minizoo se spoustou domácích i exo-
tických zvířat, skvělá byla prezentace 
záchranné stanice netopýrů, sklářské 

dílny i dog dancing Kamily Vavřinco-
vé, která se se svými psy opakovaně 
účastní mistrovství Evropy i světa. Je 
skvělé, že se na akci pravidelně podílí 
i spousta újezdských organizací a spol-
ků a my tak máme možnost nahléd-
nout do jejich činnosti.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B     úterý  20. října
1.   Druhanická – Oplanská  1500 - 1520

2   Rápošovská - Dědická  1530 - 1550

3.   Chotěnovská - Toušická  1600 - 1620

4.   Lomecká - Zbýšovská  1630 - 1650

5.   Měšínská - Žehušická  1700 - 1720

6.   Valdovská - Hrádková  1730 - 1750

7.   Pilovská - Čenovická  1800 - 1820

8.   Nadějovská - Bečvářská  1830 - 1850

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou 
obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady: baterie, akumu-
látory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmaš-
ťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodav-
ců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. Informace o celoročním svo-
zu najdete na našich stránkách http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad 
a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy 
v roce 2020“.

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
NA ROSTLINNÝ ODPAD 
V neděli dne 11. října a 22. listopadu 2020 budou přistaveny od 9 do 12  hod. vel-
koobjemové kontejnery na rostlinný odpad takto:
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Mohou se však ráno rychle na-
plnit a není možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner 
nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do něj odložit odpad. 

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
10. října  Rohožnická (u prodejny Albert)
   Toušická (u spořitelny)
24. října  Starokolínská – park na Blatově u křížku
   Žehušická/Měšínská
14. listopadu Druhanická/Staroújezdská
   Valdovská/Hrádková
Doba přistavení: od 9 do 13 hod. 

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

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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kam s odpadem

NABÍDKA 

ZAMĚSTNÁNÍ

Firma PLK s.r.o., provozovatel internetových obchodů v České
republice a na Slovensku hledá vhodného kandidáta na pozici 

PRACOVNÍK EXPEDICE / ŘIDIČ

přijímání zboží na sklad a jeho
označování
zpracovávání objednávek z e-shopu a
následná expedice zásilek
převoz zboží mezi pobočkami
(dodávka do 3,5t) a obsluha VZV

práci na HPP při jednosměnném
provozu 9:00-17:00
pestrou a zajímavou práci
jistota pravidelné mzdy 

možnost odborného růstu
nástup možný ihned
Bonusy/prémie, sleva na firemní
výrobky/služby, vzdělávací kurzy,
školení, kafetérie, firemní akce,
možnost si napracovat hodiny

Náplň práce:

Nabízíme:

(24 000 – 28 000Kč / měsíc)

Kontaktní osoba: Karel Zloch 
+420 602 342 777 info@plkshop.cz

Adresa: PLK s.r.o. Říčanská 69, Sibřina

INZERCE
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DDM

PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ

PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ

 

 

TANEČNÍ TÁBOR VHODNÝ PRO HOLKY A KLUKY VE VĚKU 7-15 LET.  PŘEDCHOZÍ
TANEČNÍ ZKUŠENOSTI NEJSOU PODMÍNKOU.

ÚČASTNÍKY ČEKÁ PESTRÝ PROGRAM PLNÝ WORKSHOPŮ (SHUFFLE DANCE,
STREET DANCE, DISCO DANCE, ZUMBA, MODERNÍ ROCK´N´ROLL A DALŠÍ.)
SOUTĚŽÍ A DALŠÍCH TÉMATICKÝCH AKTIVIT.

ČASOVĚ: PŘÍCHOD 8-9 HOD; ODCHOD 16-17 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ: BUDOVA LEVEL, ZRCADLOVÝ TANEČNÍ SÁL + HERNA,
STAROÚJEZDSKÁ 2300, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
V CENĚ: LEKTOŘI + PROGRAM + OBĚD + ODMĚNY

CENA: 1 000 KČ

TANEČNÍ TÁBOR

TANEČNÍ TÁBOR

29. - 30.10.2020

ONLINE  PŘIHLAŠOVÁNÍ  NA WWW.DUMUM.CZ/TABORY-A-VYJEZDY
VÍCE INFORMACÍ NA TEL.: +420 777 472 008, E-MAIL: VASICKOVA@DUMUM.CZ
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Letošní první září bylo chladné a bez sluníčka, vstávat se po 
prázdninách chtělo málokomu. Kdo si ale přivstal určitě, byl štáb 
České televize, který z Újezda do éteru „vypravil“ celé vysílání 
ranního Studia 6. Program ČT 24 i ČT 1 tak vysílal od šesté ranní 
až do 10 hod. z různých stanovišť u Masarykovy ZŠ. Řečnické 
pultíky vyrostly před budovou v Polesné i Staroklánovické ulici, 
kamery se ale podívaly třeba i do počítačových učeben a jídelny, 
sportovní zpravodajství ČT odkomentovala z atletického oválu. 
Ve vysílání, kterým provázela redaktorka Jolka Krásná, se jako 
hostitelka objevila ředitelka Masarykovy ZŠ Hana Cermonová, 
do naší školy ale zavítal také náš starosta Milan Samec a rad-
ní pro školství Lucie Ponicová. Od sousedů přijel Michal Černý, 
ředitel klánovické základky (shodou okolností také Masarykovy) 
a  zároveň předseda Asociace ředitelů ZŠ. Škola přivítala také 
ministerskou delegaci v čele s šéfem resortu Robertem Plagou. 
Ten během jedné hodiny hned natřikrát vítal žáky do školy. Spo-
lečně s ostatními si připravil pár slov pro 4.-9. třídy, 2.-3. třídy 
a byl i u historického okamžiku, kdy naši nuláčci a prvňáčci pra-
vou nohou vykročili do školních let.
Ministr zavzpomínal, jak koncem května byl v podobné situa-
ci jako ostatní rodiče – po koronavirové pauze vedl své dcery 
opět do školy. „My všichni jsme čelili situaci, kterou nikdo z nás 
neznal, nepřipravoval se na ni a možná si ji ani nedokázal před-
stavit. Přesto si troufnu tvrdit, že jsme ji společně zvládli,“ řekl 
Robert Plaga. „Chtěl bych poděkovat také rodičům. Řada z nich 
si během koronavirové krize vyzkoušela, jaké to je být učitelem. 
A třeba zjistili, že to není profese pro ně a raději ji nechají povo-
lanějším,“ dodal. 
Optimismem nešetřila ani Hana Cermonová. „Byla bych moc 
ráda, kdyby se toto území stalo oázou. Zapomeňme na bitvy 
o roušky, které se odehrávají za branou. Tohle je škola. Máme 
tu získávat to, co nás spojuje – dobrodružství, vzdělávání, pozná-
vání, radost ze vzájemného setkávání,“ vyzvala školáky ředitelka 
újezdské školy.
Čtyřhodinový blok pod kamerami ČT v přímém přenosu zvládli 
všichni na výbornou. A pro naši školu to nebyl poslední mediál-
ní výstup. O dva týdny později paní ředitelka poskytla rozhovor 
CNN Prima News a reportáž z Masarykovy ZŠ se objevila ve ve-
černích zprávách této stanice. 

Blahoslav Hruška 

První září 
s kamerami ČT

ŠKOLY A ŠKOLKY
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První místo v soutěži ministerstva
Jako každoročně i v letošním roce vyhlásilo ministerstvo vnitra 
výtvarnou soutěž pro děti od 5 do 16 let. Soutěže se neúčastní 
jen základní školy, ale i děti z mateřských škol, dětských domo-
vů, specializovaných škol či středisek volnočasových aktivit. Cílem 
preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologic-
kých jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřed-
nictvím tvůrčí činnosti dětí. Ty byly rozděleny do tří skupin podle 
věku.
Naši ZŠ reprezentovaly dvě studentky druhého stupně. Sestry 
Lenka a Sara Goltermann pracovaly společně na díle ve velikosti 
čtvrtky A1 a vybraly si téma „Nomofobie“. Ušetřím vám listování 
ve wikipedii. Jde totiž o úzkostnou poruchu či fobii, která spočívá 
v závislosti na vlastním mobilním telefonu či smartphonu. Posti-
žený jedinec trpí strachem ze ztráty mobilního signálu, např. z ne-
dostatečného pokrytí v některých oblastech (na horách), vybití 
baterie či zapomenutí nebo ztráty samotného telefonu. Samotné 
označení vzniklo zkrácením anglického úsloví „no mobile phobia“. 
Nedovedete-li si něco podobného představit, pusťte si na kanále 
youtube píseň V lese, Pokáč vám to docela dobře vysvětlí.
A pokud byste ještě neměli úplně jasno, přijďte se podívat do bu-
dovy druhého stupně. Dívkám se totiž na obraze podařilo zachy-
tit velmi sugestivně jádro celého problému, uzavřenost jedince 
třímajícího magickou krabičku, ale zároveň naději, že kolem je 
barevný svět, který čeká na objevení. Když jsem na ministerstvo 
nesla zmíněné dílo, tak mě ujišťovali, že letos mají opravdu velké 
množství výtvarných prací na téma nomofobie, ať si neděláme pří-
liš iluzí. I přesto se však holkám podařilo neuvěřitelné - umístily 
se na 1. místě v této celostátní soutěži. Patří jim velká gratulace 
a dík za dokončení díla a za reprezentaci naší školy.

Michaela Klimešová, 
Masarykova ZŠ

Jarní měsíce byly pro nás všechny vel-
kou zkouškou a je bohužel možné, že 
to nebylo naposledy, co se školy i ro-
diny musely popasovat s distanční 
výukou. Jako Spolek rodičů jsme chtěli 
získat ucelenější obrázek o tom, jak ke 
složité situaci škola přistoupila, a proto 
jsme požádali rodiče o vyplnění online 
dotazníku „Výuka na Masarykově ZŠ 
po 12. 3. 2020“. Odpovědí se nám se-
šlo 96, za což rodičům velmi děkujeme.
64 % rodičů, kteří dotazník vyplni-
li, v  tomto období pracovalo. Pokud 
jde o způsob výuky, byl velký rozdíl 
mezi prvními týdny nouzového stavu 
(cca do konce března) a následným ob-
dobím. Nejprve šlo převážně o denní 
či týdenní zadávání úkolů prostřed-
nictvím e-mailů či whatsappových 
zpráv, ale už v této době zhruba 30 % 
vyučujících zahájilo se svými žáky in-
teraktivní online výuku. Od dubna se 
online přidávali další vyučující, v ob-
dobí do 25. 5. mělo 80 % dětí našich 
respondentů interaktivní online výuku 
více než 2x v týdnu.  To je sice celkově 
více, než byl celorepublikový průměr, 

ale bez přímého kontaktu s vyučujícím 
byly hlavně děti z 2. stupně. 
Za online výuku patří našim pedago-
gům velký dík. Zvládli počáteční pře-
kážky, nový software i technické potí-
že a dokázali děti na dálku povzbudit 
a motivovat. Spolek rodičů přispěl ale-
spoň nepatrně, a to zprostředkováním 
výpůjčky webkamer, za něž ještě jed-
nou děkujeme. 
Z dotazníku vyplynulo, že 11 % rodičů 
trávilo s dětmi učením nad rámec on-
line výuky více než 3 hodiny denně, 43 
% pak 2-3 hodiny denně, což je při vět-
ším počtu dětí a souběžně s prací vý-
razná zátěž. Kompletní výsledky dotaz-
níku budeme publikovat ve fb skupině 
Fórum rodičů a přátel újezdských škol.
Z našich zkušeností i z výstupů dotaz-
níku vyplývá, že minimálně na prvním 
stupni výuka byla zvládnuta tak, že se 
škola rozhodně nemusí stydět. Škola 
se nyní intenzivně připravuje na kom-
pletní digitalizaci tak, aby případná 
distanční výuka byla bez technických 
problémů. Učitelé by měli mít brzo 
počítače s kamerami, repro, mikrofo-

ny a sítě na wifi. Kdy? Snad do měsíce. 
Držíme palce! Lepší bude, když žádná 
distanční výuka nebude. 
Závěrem několik úryvků z názorů ro-
dičů z vyplněných dotazníků: “Bylo 
by fajn, aby dostali učitelé od školy 
jasná pravidla, jak mají výuku dělat 
(byť třeba jen časové zadání, způsob 
hodnocení apod). Zároveň by bylo 
dobré, aby ale i rodiče dostali, byť 
i jen základní informaci o tom, jak 
škola učitelům řekla, že má výuka 
probíhat (on-line, kolik hodin denně, 
apod).“ „U otázky o on-line výuce, 
chybí možnost: neprobíhala ze stra-
ny neochoty učitele.“ „Naprostá spo-
kojenost a poděkování učitelkám.“ 
„Máme skvělou paní učitelku, která 
se nezalekla a vše pevně vzala do 
svých rukou, jak nejprve online vý-
uku, tak i následně po 25. 5. výuku 
přímo ve třídě, za což jsme jí velmi 
vděční!“ Za Spolek rodičů

Miroslav Střihavka
Gabriela Pikorová

Lenka Danielová

Online výuka z pohledu rodičů 
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V pátek 11. 9. jsme se zúčastnili akce pořádané Městskou 
částí Praha 21, Dnu zdravé Země. Programem bylo mimo 
jiné ochrana a poznávání přírody, ekologie, rybářství, vče-
lařství a ochrana ohrožených druhů živočichů a zvířat. Ne-
větším lákadlem pro naše děti z Mateřské školy Rohožník 
bylo množství zvířat, která se dala pohladit. Ve výběhu si 
děti pohrály s králíky a želvami, vyzkoušely si, jak tvrdé jsou 
rohy kozy, rozeznávaly kachnu od kačera, poznaly slepice, 
osla, pštrosa, puštíka a další zvířata.  Pro odvážné děti byla 
připravena možnost pohladit si hada. Zbavili jsme se tak 
předsudku o hadech, které předchází špatná pověst a ces-
tou zpět jsme si povídali o dalších zbytečných předsudcích, 
které jako lidi máme. Děti si prohlédly, jak vypadá plástev 
medu a také si ji nakreslily.  Zajímavé bylo vyprávění o ohro-
žených zvířatech a jejich zneužívání pro výrobu rozličných 
produktů a věcí. Poutavé bylo pro děti vyprávění o lese,  
práci v něm a zvířatech, prezentované Lesy hl. m. Prahy 
a samozřejmě ukázka hasičské výstroje a techniky od Sboru 
dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy. Z akce odcházely děti 
spokojené, s perníčkem v ruce.

Iveta Průšová,
MŠ Rohožník

Zábava i poučení
Vážení rodiče, na druhém stupni budeme muset nosit rouš-
ky i ve třídách, což pro všechny bude velká i psychická zátěž. 
A už teď jsme vázáni mnoha omezeními.
Jednak jsou to hygienická opatření v jídelnách, kam nastu-
pují třídy v rozepsaných časech a obědvají u stolů pro ně 
určených. I tak se ale nedá zcela zabránit jejich potkávání 
a určitému kontaktu.
Naše tělocvičny nejsou na druhém stupni v provozu, a proto 
jsou hodiny tělocviku především venku, což z dnešního po-
hledu ale také odpovídá podmínkám pandemie.
Hodně dalších předmětů se snažíme učit před školou, celé 
hodiny intenzivně větráme.
Máme oproti loňskému roku o tři třídy víc a počet aut se 
ráno před školami zvyšuje. Prosím o velkou míru zodpověd-
nost, především v Čentické ulici. Tam se snažíme o co nej-
větší zprůchodnění i s vedením MČ, ale nejdůležitější je vaše 
ukázněnost. Je naprosto nepřípustné, aby auta parkovala na 
cyklostezce, kde hrozí nebezpečí těžkého úrazu dětem, kte-
ré tam projíždějí na kole nebo na koloběžce.
Dále vás snažně prosíme, abyste pásu pro parkování v reži-
mu K +R využili přesně tak, jak se to předpokládá – dám pusu 
a jdu. Není opět možné, aby tam auta stála až dvacet minut.
Dnešní doba je nastavená tak, že autem vjedeme až ke dve-
řím domu a pěti kroky vcházíme do bytu. Ale Újezd není 
tak velký, aby téměř vše nebylo v docházkové vzdálenosti. 
Zastavte prosím dále od školy a doveďte, je-li to nutné, děti 
pěšky. To zvládnou i prvňáčci a po ránu jim to jen prospěje.
Milí rodiče, nevím úplně, co nás čeká, ale prosím o vzájemné 
pochopení a shovívavost. Před odchodem ráno zkontroluj-
te, jestli děti mají dostatek roušek na výměnu a připomeňte 
jim, aby dodržovaly hygienu, především mytí ruku. A dejte 
jim pusu, ani ony to nemají jednoduché.
Držme si palce.

Hana Cermonová, 
ředitelka Masarykovy ZŠ

Pozn. red.  – Tímto dopisem se paní ředitelka obracela na žáky 
i rodiče po začátku nového školního roku. Netušíme, zda v oka-
mžiku, kdy držíte v rukou toto číslo ÚZ výuka ještě plně probíhá. 
Na samotném textu to ale nic nemění.   

Nevíme, co nás čeká. 
Tak si držme palce

Tradiční setkání s paními učitelkami se kvůli koronaviru 
nemohlo letos uskutečnit v květnovém termínu. Aby si 
noví žáčci mohli společné odpoledne také užít, vymyslely 
pro ně paní učitelky, asistentky a vychovatelky Cestu ko-
lem školy. K dětem a rodičům promluvila paní ředitelka 
Hana Cermonová, paní zástupkyně Jana Sieberová a paní 
radní Lucie Ponicová. Třídní učitelky, asistenky a vycho-
vatelky přípravného ročníku, Montessori a všech prvních 
tříd představila paní učitelka Jitka Krimlaková z 1.D. Paní 
učitelky si poté odvedly své děti a rodiče a začala první 
společná „třídní Cesta kolem školy“, na které každý žáček 
na osmi stanovištích sbíral razítka. Snaha byla odměně-
na sladkostmi a pexesem a ve velké papírové krabici pak 
bylo pro každou třídu překvapení další. Hračky a školní 
potřeby se určitě během roku budou hodit. 
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci společ-
ného odpoledne podíleli. Děti si užily netradičně i první 
školní den 1.9.2020 – netradiční a neopakovatelný byl už 
tím, že jejich první kroky do školy natáčela Česká televize.

Eva Danielová

Cesta kolem školy

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení
604 690 317

INZERCE
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Masarykova ZŠ je dlouhodobě zapoje-
na do mezinárodního programu Eko-
škola pod záštitou vzdělávacího centra 
TEREZA a MŠMT. V loňském školním ro-
ce u nás probíhal projekt Vodní škola, 
který připravilo Ekocentrum Koniklec. 
I když byl tento ročník kvůli korona-
virové epidemii poněkud netradiční, 
žáci i učitelé vše zvládli na výbornou 
a projekt zdárně dovedli až do konce.  
Po úspěšném absolvování projektu 
dostala škola certifikát s titulem „Vodní 
škola“. V rámci projektu žáci vymýšleli 
opatření, které škole pomůže lépe hos-
podařit s dešťovou vodou.
Ekocentrum Koniklec realizovalo pro-
jekt za finančního přispění Hlavního 
města Prahy ve všech třídách druhé-
ho stupně v budově v Polesné. Cílem 
projektu Vodní škola je rozvoj environ-
mentální gramotnosti nejen žáků, ale 
i pedagogů, rodičů a veřejnosti v oblasti 
úspor pitné vody a hospodaření s deš-
ťovou vodou a ekologizace provozu 
škol v téže oblasti. Žáci nejprve absol-
vovali terénní exkurze (např. návštěvu 
čistírny odpadních vod v Čertousech) 
a poté výukový program, který ukázal 
na danou část problematiky.
Po úspěšném absolvování vnitřních vý-
ukových programů na téma voda, které 
skončily v lednu roku 2020, byly vybrá-
ny tzv. Vodní týmy. Z každého ročníku 
to bylo několik žáků, kteří se měli sejít 
s koordinátorkou projektu z Ekocentra 
Koniklec a provést audit spotřeby vody 
na své škole. Schůzky byly naplánovány 
na začátek března. Jenže přišla epide-
mie koronaviru. Naštěstí byla výuková 
část projektu splněná a učitelé i děti 

byli ochotni vzít si práci na doma. Žáci 
vypracovali speciální pracovní listy pro 
tuto situaci, provedli pár pokusů a zjis-
tili spotřebu vody v domácnosti. Počíta-
li i obdobnou spotřebu vody ve škole. 
Vznikla tak Vodní škola online. Žáci také 
v pracovních listech uvedli své návrhy, 
jak na své škole ušetřit pitnou vodu či 
lépe hospodařit s vodou dešťovou.
Dle návrhů žáků se nainstalovaly dvě 
velké nádrže na dešťovou vodu s celko-
vým objemem 1 900 l, která se nyní vy-
užívá na zalévání zahrady. Nádrže bylo 

potřeba připojit na okap díky novým 
sběračům dešťové vody a okapy upra-
vit. Dešťová vody díky tomuto opatření 
neodteče zbytečně do kanálu, ale vyu-
žije se na pozemku školy a zapojí se tak 
do malého vodního cyklu. Za úspěšné 
absolvování projektu získala škola za-
slouženě titul „Vodní škola“ a paní ře-
ditelce a panu učiteli Pragerovi, který 
projekt na škole vedl, byl slavnostně 
předán certifikát s tímto titulem.

Tereza Kučerová, 
koordinátorka projektu

Vodní škola

ÚKLID NA MÍRU! 
Veškeré úklidové práce 
vyklízení nepotřebných 
věcí, zahradní práce. 
Cena vždy po dohodě.

Tel: 736 610 910

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

dokumentace, insolvence, nemovitosti, 
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

INZERCE
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SPOLKY

Nervozita. Napětí. Touha zvítězit. Nad bitevním polem 8x8 
čtverců se rozprostřelo naprosté ticho. Právě nastal čas líté 
vřavy mezi bílými a černými. Mysl každého stratéga a vojevůd-
ce je plně soustředěna, nikdo nechce udělat chybu hned v za-
čátku. Bílý král jako první posílá pěšce s jezdci do boje a hodi-
ny začaly odměřovat čas vymezený pro souboj dvou armád. 
Černý král strategii bílého opětuje. Záhy obě strany přicházejí 
o několik pěšců a vojevůdci poprvé pociťují zrychlený tep. Ne-
bylo chybou přijít o pěšáky? Do bitvy se na obou stranách za-
pojují doposud ukrytí střelci, dochází k přeskupení věží a králů. 
A čas neúprosně běží. Kolik ho ještě zbývá? Souboj je nepře-
hledný, těžko odhadnout vítěze. Každý tah je třeba důkladně 
promyslet. Ruce se poprvé začínají potit, válečníci sundavají 
mikiny i svetry. Nastala už ta pravá chvíle vyslat do boje udat-
nou dámu? Překvapí takový tah soupeře? Nebo je lepší mu na-
bídnout remízu? 
Tak takhle nějak probíhá partie ve hře zvané šachy. Žádná nu-
da, ale hra plná emocí, strategií a zauzlených zápletek. Někdy 
se o ní proto mluví jako o královské hře. Ale i když se soupeři 
na bitevním poli figurkami posekají hlava nehlava až k remíze 
nebo k výhře/prohře zvané mat, hráči si nakonec vždy podají 
gentlemansky ruce a poděkují si za hru. Šachy jsou ve skuteč-
nosti férovou hrou, s nějakým uplácením na výsledek se tu ne-
potkáte.
A jedna parta nadšených šachistů se pravidelně schází již 12 let 
i v Újezdě, v současné době v zasedací místnosti Polyfunkční-
ho domu. Zde hrají, trénují, věnují se analýzám a syntézám. 
Jde mimochodem o vynikající gymnastiku pro mozek v každém 
věku. Pořádají klubový turnaj, bleskový vánoční turnaj, chystají 
otevřený jarní turnaj a reprezentují Újezd v Pražském přeboru. 
A přestože se šachům věnují většinou kluci a pánové, ti naši 
se mohou pochlubit i zastoupením něžného pohlaví. Nakonec 
hlavním cílem našeho týmu nejsou jen soutěžní ambice, ale 
i příjemná atmosféra v klubu, skvělá zábava a dobrá parta li-
dí. Bez té by klub těžko mohl fungovat, vezme-li v úvahu, že 

Bílý táhne první

nejstarší hráč je ročník 1938 a nejmladší 2001. To je věkový 
rozdíl dvou generací, rozdíl 63 let! Bez dobrých vzájemných 
vztahů by se klub neobešel.
Šachový spolek byl založen 3. 3. 2008 pány Janem Vítkem 
a Karlem Kucmanem, který po úmrtí p. Vítka vedl klub až do 
letošního léta. Novým vedoucím je pan Tomáš Velecký, tel. 
č.:  777 562 468, e-mail:  sachy.ujezd@seznam.cz. 
Pokud jste někdy hráli šachy a znovu byste měli chuť vzít do 
ruky jezdce, krále, věž či dámu v krásném provedení figu-
rek Staunton, ozvěte se, rádi vás mezi sebou přivítají. Pokud 
hrajete šachy občas s kamarády nebo je hrajete on-line přes 
internet a cítíte, že živý soupeř na druhé straně šachovnice 
vám chybí, napište e-mail, zavolejte. Pokud jste nikdy nehrá-
li, nevadí, rádi vás naučí hře, která vás dokáže neuvěřitelně 
vtáhnout a zaujmout.
Soupiska SK Újezd nad Lesy čítá 12 domácích členů a 4 čle-
nové – hráči jsou u nás na hostování. Jak vidíte ani tvoření 
členské (hráčské) základny se nijak neliší od fotbalistů, ho-
kejistů, basketbalistů, kynologů, střelců a jiných soutěžních 
sportů.
A malá perlička na závěr. Ve světě se začalo řešit „rasistické“ 
pravidlo neměnné několik staletí, že bílé figurky vždy zahaju-
jí hru a že proti sobě hrají bílé a černé figurky. Nenechte se 
tím od skvělé hry odradit, ono to svět zase přejde.

Petr Duchek 

Skauti odstartovali začátek školního roku zahajovacím ohněm, 
který proběhl na zahradě skautských kluboven na Rohožníku. Pro-
mítáním fotek si připomněli zážitky letošních táborů. Tábory i přes 
nástrahy koronaviru proběhly bez problému. První turnus pro 
starší děti se nesl v duchu italské mafie. Na mladším táboře prožili 
světlušky a vlčata rok na vsi, každý den oslavili jiný svátek v roce. 

Skauti se rozrůstají
Nový školní rok přivedl nové členy. Hned ze začátku roku 
proběhl na hřišti před školou nábor benjamínků, světlušek 
a vlčat. Samozřejmě se mohou přidat i starší skauti a skaut-
ky. Program náboru byl zaměřen přednostně na mladší ge-
nerace dětí. Všichni si mohli vyzkoušet nejrůznější skautské 
aktivity s vedoucími. Děti se nabíraly převážně do holčičího 
oddílu Kasiopeja a klučičího Vidrholec. Oddíl Šídel momen-
tálně nové členy nenabírá. 
Podobný program proběhl i 11. září na Dni Země, kterého 
byli skauti také součástí. Aktivity, které jsme si připravili, 
představovaly dětem alespoň malou ochutnávku toho, co 
všechno mohou ve skautu zažít. Pokud by měl někdo stále 
zájem nechat své děti vyrůstat ve skautu, je zde pořád mož-
nost. Všechny potřebné informace najdete na našem face-
bookovém profilu Skautské středisko Douglaska nebo na 
Instagramu douglaska_praha. 
Schůzky v klubovnách začaly úspěšně třetí týden v září. Pev-
ně věříme, že budou moci pokračovat, co nejdéle to bude 
možné. Koncem října skauti plánují víkendové podzimky. 
Opět se středisko rozdělí na mladší a starší děti a takto stráví 
celý víkend. Oddíly si jinak akce plánují samostatně. 

Barbora Radová
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Říjen je prostřední z podzimních měsíců, na zahradách se 
probarvují listy stromů i keřů. I když se zdá, že se příroda 
připravuje na zimu, venkovní teploty jsou stále příjemné. Je 
to měsíc, který můžeme přirovnat k jarnímu březnu, kdy se 
střídají slunečné i deštivé dny s ranními mlhami i mrazíky, ně-
kdy i posledními bouřkami. Však i pořekadlo říká: Říjen když 
blýská, zima plíská. Zima je na dosah a musíme na ni zahradu 
připravit.
Ovocná zahrada: Dokončujeme sklizeň jablek. Kromě vy-
barvení slupky poznáte zralá jablka podle tmavnoucích jader 
a především snadného oddělení stopky od větévky. Po skliz-
ni můžeme udělat částečný průklest koruny. Odstraníme 
nemocné, polámané a suché větve. Množství škůdců zničíte 
i seškrabáním staré borky. Kůru zachytávejte např. na rozlo-
žené noviny a vše spalte, rovněž tak jalovcové větve napade-
né sporami rzi. Listy hrušní postižené rzí už nejsou infekční, 
takže je můžete kompostovat.   
Drobné ovoce: Rybíz, angrešt. Půdu kolem nich odplevelíme 
a zkypříme tak, aby se ke kořenům snáze dostala vláha, nej-
později do konce října je můžeme přihnojit. U maliníku od-
straňte odplozené výhony, obnovte kvůli závlaze mulč, pokud 
jste to neudělali hned po sklizni. K jahodníkům přihrňte půdu 
z kompostu, která rostliny nejen ochrání před mrazem, ale 
dodá i potřebné živiny, abychom si zajistili dobrou úrodu ja-
hod v příštím roce nesmíme zapomínat v suchém podzimu 
na vydatnou zálivku. 
Okrasná zahrada: Zakládáme živé ploty z opadavých listná-
čů, vysazujeme růže, vše dobře zalijeme a po oschnutí přihr-
neme zem. Dokončíme výsadbu cibulovin. Po prvním mrazí-
ku vyzvedneme ze země hlízy jiřinek, begonií, dosen, osušíme 
a uložíme v chladné bezmrazé místnosti. Mělce kořenící pě-
nišníky – rododendrony neobrýváme, poškodili bychom ko-
řeny rostoucí těsně pod povrchem. 
Trávník: Naposledy posekáme trávník, nesmí byt moc nízko 
sestřižen, zimní měsíce by mu uškodily.  Odstraňujeme vrstvy 
listí - ty ho totiž za podzimních dešťů výrazně poškodí. 
Zeleninová zahrada: Sklidíme poslední rajčata, odřežeme je 
i s větvemi a zavěsíme je v teplé místnosti. Po prvních mra-
zících zastřihneme bylinky asi 5 cm nad zemí, kromě stále-
zelených, ty se zastřihují již po odkvětu. V druhé polovině 
října bychom měli sklidit papriky ze skleníků či fóliovníků, při 
nástupu i mírných mrazíků je to jejich konec. Konec října je 
nejlepší čas pro výsadbu česneku. Volíme hlubší hlinitopísčité 
půdy, dobře zásobené živinami a teplou a slunnou polohu. 
Prázdné záhony zryjeme, zarýváme hnůj, listí, zelené hnojení, 
dřevěný popel, hroudy necháme v kusech, usnadní pronikání 
vody do země. Pokud chceme na podzim hnojit, použijeme 

hnojiva obsahující draslík a fosfor. Ještě k popelu: na zahradu 
patří pouze dřevěný popel, ostatní znečišťují půdu. 
Při podzimním úklidu zahrady nezapomeňte ponechat 
na okraji kupku listí, větví či kamenů. Jinak u vás užiteční po-
mocníci nenajdou žádný úkryt k zimování. Pomůžete takto 
ježkům, kterým můžete zhotovit i domek k přezimování, ale 
i rovněž užitečným ještěrkám, čmelákům i beruškám. Pro ty 
můžete zhotovit i speciální zimovací krabičky. Ubytovat se 
u vás můžou i užiteční netopýři.
Kadeřavost listů broskvoní je jejich nejčastější a nejnebez-
pečnější choroba. Způsobuje ji houba puchýřnatka broskvo-
ňová (Tophrina deformans). Její výtrusy přetrvávají volně na 
kmenech i pupenech, ale již na začátku rašení broskvoní vy-
klíčí a vrostou do nejmladších pupenů. Broskvoně ošetříme 
postřikem například 5 % Sulka nebo 0,6 % Kuprikol 50 ne-
bo 0,3 % Novozir MN 80. Aby byl postřik účinný, nesmí pršet 
alespoň 4 hodiny a teplota má být kolem 10 stupňů. První 
postřik bychom měli provést koncem října nebo na začátku 
listopadu. Jarní postřiky musíme také provést, minimálně dva 
do poloviny března. 
Zveme vás na naše stránky https://kvetyujezda.ic.cz, kde je 
vše o nás a také obsáhlejší článek.   
Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Areál zahrádkářů 
150 m od křižovatky směrem na Koloděje

 oznamuje, že 

MOŠTOVÁNÍ JABLEK 
stále  probíhá

každou sobotu od 8 – 11 hod. 
až do odvolání

📞  Kontakt: Ing. Dvořák 
281 971 928, 737 434 226  

UPOZORNĚNÍ: 

Jablka o průměru nad 8 cm rozkrojte, 
drtič je nepojme. 

Zahrádka v říjnu

Pomoc obětem domácího násilí
Pokud vy nebo někdo z vašich nejbližších zažíváte v rodině násilí, obraťte se na pražské Centrum Locika. 

Nabízíme možnost okamžité anonymní pomoci, přímou podporu pro děti a rodiče, poradenství pro učitele 
a další profese pracující s dětmi.

Volejte na poradenskou linku „Dětství bez násilí“ tel.: 601 500 196 (Po-St 9-11 hod., 15-17 hod.)
Piště na mail: poradna@centrumlocika.cz, chat na webu www.detstvibeznasili.cz 

nebo přijďte k nám na adresu Centrum Locika, Umělecká 6, Praha 7.
Další informace najdete na www.detstvibeznasili.cz. 

Petra Moravcová, Centrum Locika
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k požáru lesního porostu a jehličí v ulici Axmanova. Další členové 
zůstávají v pohotovosti na hasičské zbrojnici v počtu 1+1 s T148 
CAS 32 pro případ posílení na místě události. Po příjezdu byla již 
na místě JSDH Klánovice a prováděla hasební práce 2 C proudy 
a požár měli pod kontrolou. Jednotky na místě JSDH Klánovice, 
JSDH Koloděje, HZS HS-10 a Policie ČR. 

19. 9. jsme se zúčastnili taktického cvičení v dálkové dopravě 
vody v Kolovratech. Účelem bylo 
prověřit schopnost dopravit vo-
du pomocí přenosných stříkaček 
PS12 a automobilových stříkaček 
na velkou vzdálenost 700 m. Cvi-
čení se zúčastnili i okolní jednot-
ky JSDH hl .m. Prahy a HZS Praha.

Lukáš Sady,
velitel družstva 

JSDH Újezd nad Lesy

28. 8. v čase 16:16 hod. ohlášen požár osobního au-
ta v ulici Lozická. Jednotka vyjela na místo události 
s T815 CAS 32, po provedeném průzkumu byl zjištěn 
požár motorové části vozu. Prováděli jsme hasební 
práce 1C proudem a zajistili jsme odpojení baterie. 
Událost po provedených pracích předána Policii ČR 
a HZS hl. m. Prahy. Jednotky na místě společně s na-
ší  jednotkou SDH Úvaly, HZS Praha HS-5 Strašnice, 
KŘ HZS hl. m. Prahy a Policie ČR.

11. 9. jsme se zúčastnili akce Den zdravé Země, kde 
jsme prezentovali prevenci požární ochrany a prová-
děli požární dozor nad akcí.

12. 9. naši hasiči přijali pozvání na oslavy 90. výročí 
od založení SDH Klánovice. Akce jsme se zúčastnili 
s technikou DA Transit, Tatra 148 CAS 32 a Tatra 815 
CAS 32. Děkujeme kolegům z SDH Klánovice za po-
zvání a ještě jednou jim přejeme vše nejlepší k výročí.

15. 9. v 16:36 hod. byl jednotce vyhlášen poplach - 
požár lesního porotu, ulice V Soudním (Klánovice). 
Jednotka v počtu 1+3 s T815 CAS 32 vyjíždí na místo 
události. Po příjezdu byly již na místě jednotky HZS 
Praha HS - 10, JSDH Klánovice, kteří prováděli haseb-
ní páce 2 C proudy. Naše jednotka byla určena ke 
kyvadlové dopravě vody a střídání hasičů na místě 
požáru. Jednotky na místě události s naší jednotkou: 
JSDH Klánovice, HZS Praha HS-10, HZSP Správa želez-
nic, JSDH Běchovice, JSDH Satalice a Policie ČR.

16. 9. v čase 16:26 hod. naše jednotka znovu míří 
do Klánovic v počtu 1+3 s technikou T815 CAS 32 

Hasiči v akci
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V rámci Dne zdravé Země jsme se na 
stánku Místní organizace Českého 
rybářského svazu Újezd nad Lesy po-
tkali se slečnou Kristýnou Kukeňovou, 
vedoucí našeho rybářského kroužku.  
Kristýno, jak dlouho vedete rybář-
ský kroužek a kolik dětí jej aktuál-
ně navštěvuje?
Kroužek vedu od loňského roku, ale 
už dříve jsem s rybářskou mládeží pra-
covala. V současné době má kroužek 
10 dětí. A určitě ráda přivítám nové 
zájemce.
Co se děti v kroužku učí?
Je toho poměrně dost. Samozřejmě 
začínáme nějakou teorií, ať už jde 
o  seznámení se s rybářským řádem 
nebo poznávání jednotlivých druhů 
ryb. Nezapomínáme ani na další život 
kolem našich vod, učíme se poznávat 
i rostliny a živočichy, s nimiž se může-
me u vody potkat. No a v neposlední 
řadě se učíme, jak se správné chovat 
v přírodě, třeba to, že co si do přírody 

přineseme, bychom si měli i odnést.
Pak následuje část, kdy se děti prakticky 
učí věci potřebné k lovu ryb a seznamu-
jí se s jednotlivými technikami lovu. Tré-
nujeme i rybolovnou techniku, což je 
vlastně druh sportu, kdy nejde o vlastní 
lov ryb, ale například o hod na přesnost 
nebo na dálku. Naše organizace má 
v tomto sportu dlouhou tradici, vycho-
vala spoustu úspěšných závodníků a já 
se v tom snažím pokračovat.
Jaké jsou další aktivity kroužku?
Pravidelně se účastníme různých ry-
bářských závodů, včetně Zlaté udice, 
což je celorepubliková soutěž, kde si 
děti mohou porovnat nejen své rybář-
ské dovednosti, ale i teoretické zna-
losti. Samozřejmě, když to čas dovolí, 
chodíme na ryby.
Kdy se rybářský kroužek schází 
a na co byste případné zájemce na-
lákala?
Scházíme se střídavě v úterý a ve stře-
du vždy od 16 hodin v klubovně míst-
ní rybářské organizace u rybníka na 
Staroújezdské. Kromě toho, že máme 
v kroužku bezva partu, tak každé dítě 
po splnění podmínek může dostat svo-
ji první povolenku zdarma. Kontakt na 
mě najdete na internetových stránkách 
naší organizace www.mocrs-ujezd.cz
Děkuji za Vaše slova a přeji Vám 
i Vašim malým rybářům mnoho 
úlovků a pěkných chvil u vody.

Michal Hazdra

Rybářský potěr v Újezdě

Z akcí SPCCH
BESEDA
Jihoafrická republika  „Za velkou 
pětkou do kolébky lidstva“ nás 
svým vyprávěním doprovázeným 
fotografiemi zavede ing. Jitka 
Carbolová ve čtvrtek 8. října 
Akce se koná v divadelním sále 
Masarykovy ZŠ od 15:30 hod.
Srdečně zveme všechny zájemce 
o cestování do země, kam se málokdo 
z nás podívá. 
Pořádá SPCCH a Újezd nad Lesy: 
krajina pro život.

ŘÍJNOVÝ VÝLET 
Národní hřebčín Kladruby nad 
Labem a zámek je hlavním cílem 
výletu, který pořádá SPCCH 15. října 
První zastávkou bude Čáslav. 
Po návštěvě Kladrub n. L navštívíme 
Loretu v Chlumci nad Cidlinou. Cena 
výletu 250 Kč. Odjezd od prodejny 
Lidl v 6.45 hod.
Zájemci, hlaste se u svých 
důvěrnic nebo u Evy Štrasmajrové 
tel. 777 286 672.

MO ČRS Újezd nad Lesy
vás zve

v sobotu 17. 10. 2020  
dopoledne 

na výlov rybníka 
ve Staroújezdské ulici
(prodej ryb z výlovu 

9-13 hodin).

Petrův zdar!

Nejdříve jsme jeli na zámek Libochovi-
ce. Svou dnešní podobu získal koncem 
17.  století, kdy byl přebudován podle 
projektu Antonia della Porty v ranně ba-
rokním slohu, čímž se zařadil mezi nejvý-
znamnější stavby v Čechách. Návštěvní-
kům se nabízí expozice porcelánu, obrazů 
a původních barokních kamen. Roku 1787 
se tu narodil světoznámý fyziolog Jan 
Evangelista Purkyně. Kromě zámku jsme si 
s průvodcem prošli francouzskou zahradu 
a část rozsáhlého parku.
Vodní hrad Budyně nad Ohří byl původně 
dřevěný dvorec v majetku českých králů. 
Přemysl Otakar I. ho na počátku 13. sto-
letí přestavěl v gotickém slohu a Jan Lu-
cemburský Budyni v roce 1336 prodal Za-
jícům z Hazmburka, kteří jej vlastnili skoro 
300 let. Ti jej v 16. století přestavěli v ho-
nosné renesanční sídlo, patřící k  nejvý-
stavnějším u nás. Hrad byl dvakrát výraz-
ně poškozen požárem. Dvě křídla a věž se 
roku 1823 musela zbourat. Expozice Jan-
dova muzea je umístěna v bývalé konírně, 
na kterou navazuje alchymistická dílna a 
laboratoř ze 17. století. Jan Zbyněk Zajíc 

byl vášnivý alchymista, což přispělo k jeho 
úplnému majetkovému úpadku. Budyni 
prodal Šternberkům a svým potomkům 
zanechal dluhy. Prohlídku hradu jsme za-
končili ve Zlatém sále s dobovými malba-
mi ze 17. století a těšili se, jak si v lázních 
Mšené u kafíčka odpočineme. Jenže kvůli 
koronaviru nás do lázní nepustili. Aspoň 
jsme si prohlédli přes plot kulturní památ-
ku a architektonický skvost z roku 1905 – 
secesní pavilon Dvorana. Pan Mach nám 
pak v autobusu povyprávěl o  jejím au-
torovi – architektu Janu Letzelovi, jehož 
nejznámějším dílem je Průmyslový palác 
v Hirošimě. V pořádku jsme dojeli domů s 
pocitem, že to byl moc hezký výlet. Aspoň 
doufám. Za KAS

Irena Krajzingrová

Výlet do Libochovic a na Budyni

Pozvánka na zájezd
Klub aktivních seniorů pořádá zájezd 
10. října do Frýdlantu v Čechách, 
Hejnic a Libverdy. Odjezd v 7:00 hod. 
z Blatova a od Lidlu. Cena 350 Kč

Výbor KAS
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Slibná předpověď počasí a radost z po-
hybu přilákaly v době koronavirových 
omezeni na start pochodu za  újezd-
ským loupežníkem DrHolcem 225 tu-
ristů. Startovalo se opět z Újezdského 
muzea, ve kterém si pěší nebo cyklisté 
mohli prohlédnout výstavu ke 30. vý-
ročí obnovení Klubu českých turistů 
(její vernisáž se konala téměř v před-
večer pochodu, a to v pátek 4.9.). Dél-
ky tras zůstaly stejné jako loni - 5, 11, 
25 a 50 km. Cestou byla připravena 
čtyři kontrolní stanoviště, pro děti zde 
byly nachystány pohádkové a zvířát-
kové hádanky, loupežnické puzzle a 
míčové dovednosti. V cíli pak čekala 
razítka, medaile, pamětní list, samo-
lepky a  místo salátů sýr od Madety. 
Po  správném vyluštění dopravního 
kvízu si mohly děti vybrat ještě odmě-
nu z různých reklamních předmětů 
Pražské plynárenské, hlavního partne-
ra akce. 
Letos byla v cíli jedna novinka - pra-
covnice neziskové organizace InBáze 
připravily nejen etno ochutnávku gru-
zínských pokrmů, ale i výtvarnou dílnu 
- velký úspěch měla výroba papírových 
nebo látkových buttonů, které si turis-
té všech věkových kategorií rovnou 
mohli připnout na oblečení nebo ba-

toh. Akce byla již popáté součástí Dnů 
zdraví a finančně podpořena MČ Pra-
ha 21. Zakoupením reklamních před-
mětů bylo možné přispět Nadačnímu 
fondu ČRo Světluška. Děkujeme všem, 
na konto Světlušky přibylo 6 200  Kč. 
Poděkování patří všem loupežnicím 
a  loupežníkům v lese a  cíli a  všem 
dobrovolníkům, kteří ve svém volném 
čase přišli v neděli 6. 9. pomoct. Díky 
těm všem mohli újezdští a přespolní 
turisté strávit slunečný den v Klánovic-

kém lese (dálkaři 25 a 50 km i mimo 
něj). 

Eva Danielová

Podvečerní turistická akce „Od mu-
zea k muzeu“ byla přeložena z jara. 
I na podzim ji pořadatelé zařadili do 
celoročního projektu Prahou turis-
tickou a byla součástí i Dnů zdraví. 
Start pochodu byl 8. 9. v Újezdském 
muzeum a cíl v Uhříněveském mu-
zeu, tak byl opravdu od muzea k mu-
zeu. Akce se zúčastnilo 50 účastní-
ků, kteří zdolali trasu v délce 10 km 
větší částí po turistických značkách.  
V cíli pochodu také účastníci podpo-
řili Nadační fond ČRo Světluška, vy-
braná částka bude přidána k sumě 
získané na turistické akci Za loupež-
níkem Drholcem. 

Klára Zezulová
KČT, odbor Pohoda Praha

Dva tradiční pochody 

 

Po dobu rekonstrukce tělocvičen MZŠ v Polesné ulici jsme 
získali prostory v ZŠ Koloděje a v Běchovicích.
GYMNASTIKA ŽÁKYŇ bude v daném období probíhat 
v tělocvičně ZŠ Koloděje v pondělí od 16. do 19. hod. 
Cvičenky jsou rozděleny podle výkonnosti. Kapacita 
jednotlivých hodin je omezena na 14 dívek. 
V případě zájmu kontaktujte Stáňu Babuškovou, 
tel. 777 865 591.

CVIČENÍ ŽEN bude probíhat v tělocvičně v Běchovicích 
(ulice Richtrova) v úterý a čtvrtek od 17. do 
18.  hod. V případě zájmu kontaktuje Líbu Maškovou, 
tel. 774 214 317.

Cvičení jsou finančně podporována MČ Praha 21. 
Aktuální informace na https://sites.google.com/view/tj-
sokolujezdnadlesy/ sekce Sport pro všechny.

Cvičení TJ Sokol 

SPORT
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Letošní soustředění proběhlo poslední týdnu prázdnin, 
opět v krásném prostředí Jizerských hor v Josefově Dole 
v penzionu Ráj, kam se rádi vracíme. V týdnu před sou-
středěním jsme uspořádali kemp pro děti na antuko-
vém hřišti v tenisovém areálu Veletovská, kde jsme se 
věnovali všem příchozím a všem věkovým kategoriím.
Na soustředění jsme vytvořili dvě tréninkové skupiny, 
jednu ze skupiny hráček přihlášených do soutěže žákyň 
a kadetek, včetně jediného zástupce mužského pokole-
ní Tomáše. Druhou skupinu vytvořila přípravka a začí-
nající děvčata.
Ani nám se nevyhnuly organizační problémy spojené 
s  Covid-19. Hlavní trenér Petr Plzenský musel na po-
slední chvíli zůstat doma v karanténě. Takže jsme na 
soustředění odjížděli pouze ve složení dvou trenérek 
a jedné zdravotnice. Petr posílal mailem z domova tré-
ninkový plán a prořídlé trenérské řady jsme postupně 
doplňovaly. V úterý nám přijel na pomoc Jarda Petro-
vický, voják z povolání, který se věnoval mladším dě-
tem a uspořádal pro všechny běžecký závod s tajenkou. 
Ke konci týdne dorazila aktivní volejbalistka Olina Pře-
chová, která připravila děvčatům vynikající trénink.  

Myslím, že nakonec vše dobře dopadlo, počasí nám přá-
lo a soustředění dalo děvčatům i Tomášovi dobrý zá-
klad pro nastávající soutěže, které nás čekají v podzimní 
části. Činnost oddílu je finančně podporována MČ Pra-
ha 21, další informace na tel. 777 636 210 nebo emailu 
plzenskab@seznam.cz.

Barbora Plzenská

Volejbalové soustředění v Ráji

I když to nikdo ještě před třemi měsíci nečekal, vyrazili 
kangsimáci druhý týden v srpnu do Malých Svatoňovic na 
každoroční letní soustředění, celkem nás letos bylo 80.
Současná situace není jednoduchá, museli jsme se všich-
ni řídit danými hygienickými opatřeními, ale to nás  ne-
zastavilo od zábavného, dřinou naplněného soustředě-
ní. S plným nasazením jsme absolvovali všechny denní 
aktivity - ranní běhání i tři další tréninky, různě zaměře-
né ať už na sestavy, zápas, kondiční přípravu či přípra-
vu na zkoušky a při tom všem nám zbýval čas na hraní 
celotáborové hry. Letos prokázali kangsimáci schopnost 
přežití na Divokém západě, konkrétně v městečku Svato-
ňoville (jakákoliv podobnost s Malými Svatoňovicemi je 
čistě náhodná). Celé se to tam hemžilo bandity, indiány 

a greenhorny a všichni také prokázali dovednosti ve sta-
vění svých osad. 
V úterý jsme se tentokrát nevydali na žádný výlet, ale od-
počinek rozhodně nechyběl. Během dopoledne i odpo-
ledne jsme sbírali body do celotáborové hry v podobě 
různých volnočasových aktivit a her. 
Celý týden nás při našich aktivitách doprovázelo sluníč-
ko, a tak jsme si ve Svatoňoville užívali každé chvíle. V pá-
tek odpoledne se již tradičně pořádaly zkoušky. Všichni 
taekwondisté uspěli a tak se barevná škála Kangsimu 
opět rozšířila o nové přírůstky. 
I když byl celý týden hlavně ve znamení dřiny a potu vě-
řím, že na něj všichni vzpomínají v dobrém.

Marek Doxanský

Kangsim ve Svatoňoville

Letní sezóna hraní na dvorcích pod ši-
rým nebem ve Veletovské ulici se po-
malu chýlí ke konci a my jsme rádi, že 
budeme pokračovat i v zimě. Od po-
loviny října by měla začít fungovat 
nová nafukovací hala, která vyroste v 
prostoru kurtu č. 1 a 2. Přijďte si za-
hrát! Už nyní si můžete hodiny v hale 
rezervovat, čekáme velký zájem hlav-
ně o odpolední a večerní časy. Rezer-
vační systém a ceník najdete na na-
šem webu tenisujezd.cz. 
Od května, kdy jsme provozování 
areálu převzali, se toho událo dost. 

Na  kurtech probíhaly nejen tréninky 
dětí, ale také dospělí si mohli zdoko-
nalit svoji techniku nebo se tenis na-
učit od základů díky našim milým tre-
nérům. V létě jsme pořádali také kemp 
závodních hráčů, kteří budou náš od-
díl Tenis Újezd reprezentovat na poli 
závodního hraní pod záštitou Českého 
tenisového svazu. Oddíl pravidelně 
pořádá tenisové turnaje čtyřher pro 
nezávodní páry, kde si tenisté užili ne-
jen dobrou a přátelskou atmosféru, 
ale také výbornou kuchyni a pivečko v 
místním Bistru na kurtech. Na kurtech 

jste mohli vidět nejen žlutý, ale i ten se-
šívaný míč. Turnaj v nohejbale byl další 
z mnoha akcí, které jsme první starto-
vací sezonu stihli zorganizovat a byly to 
příjemné chvíle strávené při sportu.

Filip Laža,
TK Újezd nad Lesy

Nová nafukovací hala 
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Zastupitelstvo města Úval schválilo „Zásady pro poskytování 
příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastruk-
turu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území 
města Úvaly”. Tyto zásady stanoví pravidla, podle nichž 
budou Úvaly a budoucí investoři uzavírat dohody o po-
skytnutí finančního příspěvku spojeného s realizací no-
vých stavebních projektů.
Cílem je, aby město Úvaly bylo schopno zajistit takový roz-
voj základní technické a sociální infrastruktury města, kte-
rý umožní všem jeho stávajícím, ale také novým občanům 
a podnikajícím subjektům kvalitní život a výkon podnika-
telské činnosti. Základní pravidla jsou následující: výše fi-
nančního příspěvku je stanovena v rodinném domě, byto-
vém domě nebo jiné stavbě, ve výši 450 tisíc Kč za každou 

bytovou jednotku. Výše finančního příspěvku v  případě 
objektu s nebytovými prostory je 500 Kč za každý, byť za-
počatý m2 podlahové plochy.
Nárok na slevu ve výši 80 % má stavebník, který je fyzic-
kou osobou s trvalým pobytem (bydlištěm) v městě Úvaly, 
vyjma trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo 
adrese sídla zvláštní matriky, nejméně posledních 5 let 
a současně si do tří měsíců od kolaudace nově vzniklé by-
tové jednotky nebo od oznámení o jejím užívání (co na-
stane dříve) v této bytové jednotce zřídí trvalý pobyt. Více 
informací najdete na www.mestouvaly.cz. 
Převzato z Života Úval 09/2020, kráceno. 

Petr Borecký,
starosta Úval

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Poplatky pro developery
ÚVALY

BĚCHOVICE
Kobra Bar, Za Poštovskou zahradou 
HUDBA
10. 10., sobota, od 20 hod. 
Iron Maiden Revival
17. 10., sobota, od 21 hod. 
Metalový večer
Nightwish Tribute, Serpencia

KYJE
KD Kyje (žs. t. Kyje)

POHÁDKA
11. 10., neděle, od 15 hod.
Král Sedmilhář
Pyšná kněžna, chytrý Martin, intriky a omyly. 
Hraje Nezávislé divadlo. 

FILM
14. 10., středa, od 19 hod. 
Havel
Nový český životopisný snímek od režiséra Slávka 
Horáka. V hlavních rolích Viktor Dvořák, Anna Geislerová, 
Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Stanislav Majer, 
Jenovéfa Boková, Adrian Jastraban a Jiří Bartoška. 

HUDBA
21. 10. středa, od 19 hod.
Jiří Schmitzer
Oblíbený herec a písničkář. Stavte se na jeho humorném 
a osobitém vystoupení, které pobaví všechny generace.

HORNÍ POČERNICE
DIVADLO
24. 10., sobota, od 15 hod.
Pohádka o třech námořnících
Hraje Divadlo Láryfáry
Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379

Kulturní akce 
u našich sousedů

Soukromá mateřská  
školka Andělská

Email:  
info@andelska.cz
Telefon:  
777 515 515
Adresa:  
Čenovická 1085,  
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Poskytujeme individuální výuku 
vedenou profesionálními lektory  
s mnohaletou praxí s důrazem na 
laskavý přístup k rozvoji talentů 
každého jednotlivce.  

Příjemné prosluněné prostory v rodinné 
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického 
lesa s velkou klidnou zahradou  
a vlastním dětským hřištěm poskytují 
harmonický rámec pro výuku v naší 
Soukromé mateřské školce s prvky 
výuky lesní školky. Vyučujeme v malých 
skupinkách - třídy po 4 - 6 dětech. 

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

INZERCE
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                  Na setkání s Vámi se těší Lucie Dlabačová, Slavětínská 9, Praha 9 - Klánovice.
                  www.kvetinylucka.cz       tel. 737 481 293          Květiny Lucka Klánovice

V pátek    23.10.2020    10.00 - 17.00 hod.

V sobotu   24.10.2020     9.00 - 15.00 hod.

Podzimní výstava se koná:

V pátek    27.11.2020     10.00 - 17.00 hod.

Na výstavách bude k vidění i zakoupení velký výběr dušičkových a adventních 
aranžmá, věnců a dekorací ze suchých květin.
 

Lucie Dlabačová a ČZS ZO Újezd nad Lesy                 
Vás zvou na tradiční podzimní a adventní prodejní výstavy v areálu zahrádkářů,
Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy. 200 m za křižovatkou, směr Koloděje.

                    
                     

             Adventní výstava se koná:

V sobotu   28.11.2020      9.00 - 15.00 hod.

                       

SERVIS, REVIZE 
PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB 

STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY 

SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

INZERCE

Zavedená účetní firma 
rozšiřuje své kapacity.

Komplexní zpracování účetnictví,
daňové evidence, DPH, 

daňových přiznání… 
T: 777 928 990 

nebo e-mail: MynarovaJ@seznam.cz 

https://dumfinancesro.eu

REZERVACE OD 10. ŘÍJNA

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané

Nízké ceny. Možnost dopravy.
Tel.: 602 248 464

Email: kcrt@seznam.cz



Když chcete víc než

FITNESS 
        KLUB

 

„Klub Park Holiday jsme objevili v roce 2015 
a brzy se stal pevnou součástí našeho života. 

Oslovily nás zdejší široké možností sportovního 
vyžití, ale především klidná klubová atmosféra, 

která je protipólem všech masových zařízení. 
To oceňujeme zvláště v současné době 

koronavirové infekce.

Jako členové klubu si užíváme wellness s bazénem, 
rádi si zahrajeme badminton a zacvičíme si ve 
fitness, jehož vybavení a špičkové technologie 

po nedávné rekonstrukci předčí vše, 
s čím jsme se dosud setkali. V Parku Holiday 

se cítíme opravdu skvěle“

Proč jsme členy klubu

klubparkholiday.czBenice

AKCE

P
LATÍ DO 31. 10. 2020

Vyzkoušejte si

MĚSÍC 
ZA PŮLKU! 

Zaregistrujte se na 
klubparkholiday.cz

SPORTUJEME BEZPEČNĚ
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, 

Nové rodinné bydlení v Ujezdě 
nabídne ojedinělý koncept 
Ve Staroújezdské ulici už několik měsíců vzniká nový 
rezidenční projekt nazvaný Domy pod lípou. Na 
pozemku po bývalém statku vznikne celkem 16 
menších rodinných domů, které budou rozmístěny tak, 
aby mezi nimi vznikla náves. Právě tento společný 
komunitní prostor osázený stromy projekt na první 
pohled odlišuje od ostatních. 

„ V dnešní době obvykle vznikají spíš solitérní stavby. My 
však chceme vytvořit víc než soubor několika samostatných 
domů. Ve spolupráci s vyhlášeným architektem Pavlem 
Hniličkou jsme proto do projektu zakomponovali dříve 
tradiční prvek české vesnice, který moderní architektura 
opomíjí. Náves jednotlivé domy přirozeně propojí a jejich 
obyvatelům poskytne bezpečný prostor k vzájemnému 
setkávání. Současně každá rodina získá dostatek 
soukromí díky vlastní zahradě," přibližuje vedoucí 
projektu Ing. Jiří Hamberger. 

Domy pod lípou představují ucelený obytný soubor, opticky 
rozdělený do dvou částí. Ze Staroújezdské ulice, kde se 
obnoví původní lipová alej, bude vidět osm menších domů. 
Za nimi vznikne dalších osm samostatně stojících budov, 
které orámují společný prostor zastíněný korunami lip 
a sakur. 

Promyšlený interiér i exteriér 

Zájemci mohou vybírat ze tří typů dvoupodlažních domů o 
podlahové ploše 98 až 144 m2. Interiér je vždy členěný do 
dispozice S+kk, přičemž přízemní části dominuje velkoryse 
řešený obývací pokoj s kuchyňským koutem. Doplňuje ho 
jedna další místnost a samostatné WC nebo koupelna, 
případně u větších domů i technická místnost a sklad. 

V patře se nachází klidová zóna se třemi prostornými pokoji 
a koupelnou. Majitelé největších domů si navíc budou moci 
užít i samostatnou šatnu. I menší domy jsou však řešeny 
tak, aby nabízely dostatek úložných prostor. 

U každého domu je samozřejmostí venkovní terasa 
přístupná z obývacího pokoje velkými francouzskými okny. 
Obklopuje ji zahrada o výměře 201 až 745 m2

• Vstup před 
domem navíc zdobí ještě malá předzahrádka.

Venkovní část počítá s jedním až dvěma krytými stáními 
pro auta a jedním až dvěma dalšími parkovacími místy na 
zpevněné ploše před domem. 

Praktická řešení šetrná k přírodě 

Právě zpevněná stání ukrývají další specialitu tohoto 
projektu - retenční nádrže na dešťovou vodu. 

INZERCE
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Před každým domem se nachází rezervoár o objemu 4 až 8 
m3, který díky ponornému čerpadlu poslouží jako praktický 
zásobník k zalévání zahrady. Každý déšť nádrž doplní, 
a zeleň tak bude možné zalévat takřka zadarmo.

Důraz na udržitelnost je znát i u dalších použitých 
technologií. Například všechny větší domy jsou vybaveny 
tepelným čerpadlem vzduch-voda, které je napojeno na 
komfortní teplovodní podlahové vytápění. To speciálně 
ocení ti, kdo doma rádi chodí naboso, a nepochybně 
i všichni rodiče malých dětí. Díky vyhřívané podlaze jim 
rozhodně nebude hrozit, že by od země nastydly. 

Dalším plusem tepelného čerpadla je i ohřev teplé užitkové 
vody. ,, Využití tepelného čerpadla je nejen ekologické, ale 
i ekonomické. Nikde žádné zplodiny, minimální údržba 
a vysoká efektivita. Právě s touto filozofií přistupujeme 
k celému projektu. Snažíme se klientům zajistit moderními 
technologiemi maximální komfort, který zároveň při provozu 
domu nezatíží jejich peněženku ani životní prostředí," 
komentuje Jiří Hamberger. 

Úsporám energie nahrává i kvalitní zateplení fasád a použití 
sedmikomorových oken s trojskly. V létě interiér před 
přílišným ohříváním ochrání elektronicky ovládané 
venkovní žaluzie. Těmi jsou vybavena všechna přízemní 
okna, která zároveň fungují i jako praktický bezpečnostní 
prvek. 

Na dosah velkoměsta a pár kroků od přírody 

Ohromnou výhodou projektu Domy pod lípou je jeho 
lokalita. Újezd nad Lesy je místo s dlouhou tradicí, perfektní 
infrastrukturou a komplexní občanskou vybaveností. 
Pošta, zastávka autobusu, supermarket, restaurace, 
mateřské školky i základní škola - to vše se nachází 
prakticky za rohem pár korků od hranice pozemku našich 
domů. 

Zároveň není problém dostat se kdykoli do centra Prahy, 
kam se dá do půl hodiny pohodlně dojet autem, prostředky 

MHD i vlakem. Není tedy třeba dělat 
kompromisy mezi bydlením ve velkoměstě a na 
periferii - v Domech pod lípou se snoubí obojí. 
Navíc stačí projít jen dvě ulice a vilovou 
zástavbu střídá Klánovický les - největší 
pražská přírodní rezervace. Kilometry 
a kilometry cest, kterými je protkán, nabízející 
téměř nekonečné množství  možností  
k volnočasovým aktivitám. 

Domy se zahradou za cenu bytů 

Za kolik se dá bydlení v Domech pod lípou 
pořídit? ,,Porovnáme-li ceny našeho projektu 
s jinými developerskými projekty, které aktuálně 
v Praze vznikají, ukazuje se, že náš prostorný 
pětipokojový dům s vlastní zahradou cenově 
odpovídá středně velkému třípokojovému bytu 

v centru Prahy. Ceny v našem projektu zacmap na 
necelých 9,5 milionech korun," přibližuje vedoucí prodeje 
a spoluautor projektu pan Jaroslav Dobrev. 

Konkrétní parametry, dispozice i ceny všech domů jsou na 
webu www.domypodlipou.cz, kde už se spustily rezervace. 
Výstavba celého projektu by měla být dokončena v závěru 
roku 2021. Domy tak budou k nastěhování začátkem roku 
2022. 

„ Věříme, že se nám podaří vytvořit místo, které svým 
charakterem přirozeně naváže na okolní zástavbu a na 
které budeme právem pyšní nejen my, ale především 
obyvatelé Újezdu nad Lesy. Za dočasná omezení, která 
výstavba přinese, se omlouváme. Vynasnažíme se, aby 
jejich dopady byly co nejmenší," uzavírá JUDr. František 
Scholz, jednatel společnosti. 

INZERCE
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PRODEJ – luxusní novostavba RD 5+kk,
garáž, 2 terasy, užitná plocha 200 m2,

pozemek 680 m2, Potoční ul., Šestajovice

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy.

PRODEJ – hezký byt 4+kk, podlahová plo-
cha 106 m2, garážové stání, předzahrádka
274 m2, Donínská ul., Praha 9 – Újezd / Lesy

PRONÁJEM – atraktivní byt 3+kk/balkon,
garáž, sklep, podlahová plocha 86 m2,
ul. K Palečku, Praha 9 – Horní Počernice

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

& 603 280 220
Makléř roku 2015REMAXČR

Ing. Zdirad Pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

cena 40.000,-Kč/měsíc + energie
+ odstupné

zdirad.pekarek@re-max.cz
www.zdiradpekarek.czmarketa.vecernikova@re-max.cz

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

P R O D Á N O

PRODEJ –
novostavba RD
5+kk/3G, podlahová
plocha 240 m2,
pozemek 1060 m2,
Barvínková ul.,
Květnicecena 12.750.0000,-Kč

PRODEJ – RŘD - 4+kk, podlahová
plocha 100 m2, pozemek 161 m2,

Zbytinská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

REZER
VACE

cena 8.750.000,-Kč 20.000,-Kč/měsíc + poplatky


