
ÚjezdskýÚjezdský
zpravodajzpravodajměsíčník městské části 

 Praha 21 - Újezd nad Lesy

ÚNOR 2022

Co se chystá   
v roce 2022?

100 let názvu   
Újezd nad Lesy

Mladí šachisté 
nezahálejí

str. 9-11 str. 15 str. 23

Chcete vědět víc?



2



Milí sousedé,

máme tu únor a s ním nové číslo ÚZ. Naleznete 
v něm kromě jiného i můj rozhovor na aktuální 
témata a také pohled na investiční projekty, které 
pro vás připravujeme. Pojďme se tedy v úvodní-
ku zaměřit na další události, které nás čekají. Jako 
jednu z prvních bych rád představil unikátní mož-
nost být u vzniku koncepce revitalizace našeho 
Rohožníku. Jak jsme vám slíbili, již delší dobu tuto 
věc připravujeme s IPR Praha a nyní již přechá-
zíme do ostré fáze, v níž každý z vás může sdělit názor, jak si Rohožník 
představuje. Co se vám na něm líbí a co byste naopak chtěli změnit. 
Pamatujete ještě na naše téma, že Rohožník není Las Vegas? Teď máte 
tedy šanci změnit jeho tvář. Samozřejmě, že se tak nestane zítra, ale je 
třeba začít a nastavit směr, kterým půjdeme. Podařilo se nám totiž i dojed-
nat odkoupení pozemků od ČD, a tak Rohožník již nebude rozdělený. Toto 
rozdělení bylo i jedním z důvodů, proč někde byla zeleň krásně uklizená, 
zatímco na pozemcích ČD tomu tak nebylo. Velký dík směřuje k magistrá-
tu, který tuto nemalou investici přesahující 60 mil. Kč pro výkup pozemků 
na Rohožníku uvolnil. Mám z toho opravdu radost. Po dokončení trans-
akce jsme ihned připraveni s údržbou „drážní“ části ve stejné kvalitě, jako 
udržujeme část „policejní“. Věřím, že je to naposledy, kdy takto jednotlivé 
části označujeme. Brzy to bude již pouze náš Rohožník. Těším se na vás, až 
se tam spolu potkáme.
Když se podívám do kalendáře, vidím tam mnoho připravených akcí pro 
tento rok. Hned na začátku února to bude oslava 100. výročí názvu obce. 
Kromě jiného pro vás máme připravenou tematickou světelnou show.
Rozjel se nám i další ročník participace. Vy tak budete mít možnost na-
vrhnout svůj projekt do hodnoty 1 mil. Kč, anebo následně hlasovat pro 
projekty navržené. Vítězný návrh a projekt bude rozpracován a realizován. 
Z minulého ročníku vzešlo vítězně Multifunkční hřiště Rohožník, které plá-
nujeme realizovat v první polovině letošního roku.
Letos se opět zúčastníme již tradičního masopustu. Snad nám to situace 
dovolí. Plánujeme mnoho dalších kulturních akcí, které si snad společně 
užijeme a kde se společně setkáme. Některé jsme již oznámili. No a někte-
ré budou takové malé překvapení.
Když jsem přemýšlel, co nám v Újezdě kromě již zmiňovaných silnic a chod-
níků chybí, napadlo mě: A co zastávky MHD? Na mnoha místech chybí pří-
střešky a některé jsou již hodně zoufalé a možná snad i památkově chrá-
něné. To je samozřejmě nadsázka, ale chceme to změnit. Všude tam, kde 
to technicky bude možné, máme v plánu osadit moderní přístřešky, kde se 
můžete schovat před nepřízní počasí. No a Rohožnická a Blatov? Tak ty to 
mají již spočítané. Nebylo by moudré je odstranit bez náhrady, a tak plá-
nem je jejich nahrazení právě něčím čistým, moderním a funkčním. Jako 
bonus bych rád na zastávce viděl ukazatel příjezdů autobusů. Ať je to ces-
tování pro vás zase o něco komfortnější. 
Psí park Z21 – Zbyslavská se finalizuje. Zjistili jsme bohužel, že je v mís-
tě původní navážka všeho možného, a tak sledujte aktuální informace na 

našich sociálních sítích a webu MČ, ať se vám tam 
pejsan nezraní. To by mě velmi mrzelo. Brzy park 
dokončíme a otevřeme. A vy si to společně budete 
užívat. Je to krásný projekt, který zde chyběl.
Přeji pohodový únor a jsem tu stále pro vás.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Během ledna se radní sešli dvakrát 
a projednali následující body. 

Zdravotní středisko Rohožník
Velmi důležitým bodem bylo pro-
jednání oprav ve zdravotním 
středisku Rohožník. Radní schvá-
lili zadání poptávkového řízení na 
projektovou dokumentaci k  pro-
vádění stavby a výkon inženýrské 
činnosti vnitřních rozvodů zdravot-
ního střediska. Pokračujeme tak 
v postupných opravách. 

Oprava v MŠ Sedmikráska
Navazujeme na každoroční opravy 
školek. Letos by během prázdnin 
měla být opravena elektroinstala-
ce v MŠ Sedmikráska. Proto radní 
schválili zadávací dokumentaci na 
poptávkové řízení na tuto opravu.

Revitalizace sídliště Rohožník
Radní vzali na vědomí výstup I. fá-
ze plnění akce „Koncepční rozvaha 
revitalizace veřejných prostranství 
sídliště Rohožník“. Zároveň vás 
chceme pozvat na setkání o bu-
doucnosti sídliště Rohožník dne 
22. 2. – viz. pozvánka na str. 6. 

Park Zbyslavská
Pokračujeme dalšími úpravami 
v  parku Zbyslavská, proto jsme 
schválili realizaci dalších mlato-
vých cest v parku. Další fáze budou 
postupně navazovat. 

Nové přístřešky zastávek MHD
Radní schválili záměr na umístění 
nových autobusových přístřešků. 
Dočká se jich nejen zastávka MHD 
Blatov anebo Rohožnická, ale rádi 
bychom, aby modernější přístřeš-
ky měly všechny zastávky, kde je to 
možné. 

Životní prostředí
Radní schválili návrh komise ži-
votního prostředí na jednorázo-
vou službu štěpkování pro občany 
městské části. V dubnu tak bude-
te mít možnost využít této služby. 
O všem vás budeme informovat 
v březnovém čísle ÚZ a na webo-
vých stránkách. 

Dobrovolní hasiči
Novým velitelem SDH městské 
části Praha 21 byl jmenován Miro-
slav Jasiowka.             

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Jak je na tom městská část s ušetřenými financemi pro letošní rok? Nejprve je 
třeba říct, že jsme přebírali MČ v listopadu 2018 s rezervou z minulých let ve 
výši pouhých 39,5 milionů Kč. A to přesto, že v roce 2017 činila 70 mil. Kč, za 
jediný rok tedy z naspořených peněz ubylo téměř 30 mil. Kč. 
Letos musíme kvůli několika investičním akcím více sáhnout do rezerv vytvo-
řených v minulých letech. Jedná se o výstavbu nové budovy školky, o rekon-
strukci úřadu, opravu elektroinstalace v MŠ Sedmikráska, opravy zdravotní-
ho střediska. Nicméně většina investičních akcí je kryta dotacemi získanými 
z  MHMP, které v  I. čtvrtletí roku 2022 nemohou být zahrnuty v rozpočtu. 
A proto na tyto akce musíme zapojit vlastní úspory.  Většina peněz se však 
vrátí zpět do rezervy ještě v I. pololetí.  Tak jako jsme je vraceli i v minulosti. 
Po vypořádání roku 2021 se tak rezerva z minulých let opět dostala na částku 
34,5 mil. Kč, a to i přesto, že jsme museli pokrýt schodek roku 2022 ve výši 
27  mil. Kč. Letos ještě čekáme další finance z  realizovaných projektů roku 
2021 minimálně ve výši 3,2 mil. Kč, které také přibydou do rezervy.    

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Finanční rezervu stále 
máme

Mobilní očkovací tým dojíždí s vakcínou proti covid-19 přímo k nám do 
Újezda. Očkování ve spolupráci se Zdravotním centrem Jirny probíhá v tělo-
cvičně Masarykovy ZŠ vždy dopoledne od 8:15 do 10 hod. K dispozici je vak-
cína Pfizer/BioNTech. Od listopadu tak už více než 400 lidí ušetřilo spoustu 
času dojížděním a objednáváním do očkovacích center. Pro registraci volejte 
na tel.: 770 197 012. Nejbližší termín je 9. 2.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Očkování bez čekání

Újezd se i letos připojí k akci Ukliďme Česko, a to v sobotu 2. dubna. Pro-
síme všechny organizátory úklidů, aby se do 18. 3. domluvili s Martinem 
Švejnohou z odboru životního prostředí a dopravy (tel. 281 012 943 nebo 
mail  martin.svejnoha@praha21.cz)  na místě úklidu a převzetí pytlů a ru-
kavic. Pokud chcete být uvedeni v  souhrnné informaci v  březnovém ÚZ, 
nahlaste prosím místo a čas srazu do 15. února.
Uklízet můžete i individuálně. Pokud máte někde vyhlédnutý veřejný pro-
stor, který by potřeboval uklidit, budete si moci v den úklidu vyzvednout 

pytle a rukavice i u školy. Také si domluví-
me místo, kde pytle s odpadem zanechá-
te, aby je mohli pracovníci úřadu odvézt. 
Případně mi napište na 
jitka.carbolova@praha21.cz.
Zajímá vás, kde má tato akce své koře-
ny? „Celosvětový úklidový den“  (anglicky 
„World Cleanup Day“) se poprvé konal 
15.  září 2018. V Česku probíhá pod  ná-
zvem „Ukliďme Česko“. Původní myšlenka 
vznikla jako spontánní národní iniciativa 
„Let‘s Do It!“  v Estonsku v roce 2008, kdy 
se 4 % obyvatel aktivně zapojila a  vyčisti-
la celou zemi za pouhých pět hodin. Od té 
doby se myšlenka národních úklidů rozší-
řila do více než 100 zemí všech kontinentů. 
A Újezd je toho součástí!

Jitka Carbolová,
komise životního prostředí

Jarní úklid

mailto:jcar@seznam.cz
mailto:itka.carbolova@praha21.cz
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6. 2. Vycházka Újezdem 6. 2. Vycházka Újezdem 
 a světelná show, a světelná show,
 více na této str. dole.  více na této str. dole. 

7. 2. 100 let názvu 7. 2. 100 let názvu 
 Újezd nad Lesy,  Újezd nad Lesy, 
 vernisáž výstavy, vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum,  Újezdské muzeum, 
 od 17 hod. od 17 hod.

11. 2. keramická dílna, 11. 2. keramická dílna, 
 pořádá DDM, Polyfunkční pořádá DDM, Polyfunkční
 dům, od 17 hod. dům, od 17 hod.

12. 2. družinové dílničky12. 2. družinové dílničky
  v Masarykově ZŠ,v Masarykově ZŠ,  od 9 hod., od 9 hod., 
 více info na str. 20. více info na str. 20.

12. 2. Eliška a jiné královny,12. 2. Eliška a jiné královny,
 hraje divadlo Toy Machine, hraje divadlo Toy Machine,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

16. 2. Procházka Prahou 16. 2. Procházka Prahou 
  s průvodcem, pořádá KAS, s průvodcem, pořádá KAS, 
 více na str. 22. více na str. 22.

19. 2. keramická dílna, 19. 2. keramická dílna, 
 pořádá DDM, pořádá DDM,
 Polyfunkční dům, od 10 hod. Polyfunkční dům, od 10 hod.

20. 2.  Jak se dělá zoo,20. 2.  Jak se dělá zoo,
 beseda s Petrem Fejkem, beseda s Petrem Fejkem,
 Café galerie Zelený dům, Café galerie Zelený dům,
 od 18 hod. od 18 hod.

22. 2. Setkání k budoucnosti22. 2. Setkání k budoucnosti
  sídliště Rohožník,sídliště Rohožník,
 více na str. 6. více na str. 6.

23. 2. vycházka 23. 2. vycházka 
 „Vilové Vinohrady“, „Vilové Vinohrady“,
 pořádá SPCCH,  pořádá SPCCH, 
 více na str. 21. více na str. 21.

26. 2.  Neposlušná kůzlátka,26. 2.  Neposlušná kůzlátka,
 hrají Buchty a loutky, hrají Buchty a loutky,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

26. 2.  výroční členská 26. 2.  výroční členská 
 schůze KAS schůze KAS,,
 více na str. 22.  více na str. 22. 

26. 2. masopust,26. 2. masopust,
 sraz masek v 10:30 hod. sraz masek v 10:30 hod.
 v Dubinské ul., v Dubinské ul.,
 více na str. 2. více na str. 2.

Kalendárium na únorKalendárium na únor

MŠ Sluníčko, kterou během letních prázdnin čeká stěhování do nově postavené 
budovy, uvolní jí dosud užívané prostory ve III. patře Masarykovy ZŠ. Ta zpět zís-
kané prostory využije pro třídy s prvky Montessori a jejich zázemí. Nabídka prv-
ních tříd s prvky Montessori, jejímž základem je individuální přístup ke každému 
dítěti a učení formou „pomoz mi, abych to dokázal sám“, se na naší škole otevřela 
v roce 2019. Děti se učí ve smíšených skupinách, pokrývajících první až třetí tří-
dy. Díky uvolněným učebnám získají Montessori třídy nejen společný prostor, ale 
především se všechny skupiny sejdou dohromady v jedné budově. Výhodou bude 
i potřeba minimálních stavebních úprav při přebudování z MŠ, rekonstruovat se 
totiž budou muset jen toalety. Na základě jednání se zástupci školy proto radní 
schválili záměr na přebudování III. patra pro Montessori třídy. Školu přes prázdni-
ny čeká rekonstrukce, po jejímž skončení budou mít tyto třídy nové, krásné a ze-
jména funkční prostředí. 

Kristýna Kopecká,
místostarosta

Opět jedna významná historická událost místa, ve kterém žijeme, pracujeme, 
potkáváme se - 7. 2. si připomeneme 100. výročí názvu Újezd nad Lesy. 
MČ Praha 21 ve spolupráci s Újezdským muzeem připravila pro újezdskou veřej-
nost na neděli 6. 2., předvečer oslav, lampionovou vycházku pro rodiny s dětmi, 
mládež a dospělé. Start 3 km dlouhé trasy Klánovickým lesem je od 16 do 
17 hod., návrat nejpozději do 17:55 hod., protože od 18 hod. začne v parku 
před Masarykovou ZŠ tematicky zaměřená světelná show. Start i cíl vycházky 
je v parku, k dispozici bude mapa s popisem, na trase proznačené reflexní páskou 
čeká na turisty šest zastavení z historie i současnosti Újezda nad Lesy (doporu-
čujeme vzít si s sebou kromě mobilního telefonu i baterku). Otevřeno pro ve-
řejnost bude od 17 do 19 hodin Újezdské muzeum, kam se na žádost občanů 
vrací výstava ke 100 letům Újezda (oficiální vernisáž bude 7. 2. od 17 hodin s paní 
kronikářkou Marií Tomaidesovou). Součástí oslav bude v parku rozmístěná gale-
rie erbů, které namalovali žáci školy. Autoři třech erbů, které na sociálních sítích 
vybrala hlasováním veřejnost, dostanou odměnu.
Lampióny budou v omezeném množství k dispozici na startu. „Kdo dřív přijde, ten 
dřív svítí!“ Připraveno bude malé občerstvení a drobné upomínkové předměty.

Eva Danielová,
Markéta Slavíková

Škole se vrátí prostory, 
využije je pro Montessori třídy

100. narozeniny Újezda:
vycházka i světelná show

MČ Praha 21 a Újezdské muzeum 

srdečně zvou odvážné děti a jejich rodiče 

na kratší 

VYCHÁZKU STMÍVAJÍCÍM SE ÚJEZDEM 
v předvečer 100. výročí názvu obce Újezd nad Lesy

v neděli 6. 2. 2022
Start v parku před 1. stupněm Masarykovy ZŠ od 16-17 hod.

Za svitu lampionů půjdeme po zpevněných i nezpevněných pěšinkách, 

v cíli bude čekat překvapení.

Sledujte nás na www.praha21.cz, www.facebook.com/praha21 

http://www.praha21.cz/
http://www.facebook.com/PRAHA


TIP
Naskenujte si QR kód a podejte svůj návrh elektronicky. Na webu menimeujezd.cz se také 
můžete podívat na harmonogram letošního ročníku participativního rozpočtu a prostudovat si 
detailní pravidla.

S novým rokem přichází i nové výzvy. Jednou z nich je be-
zesporu i výzva k účasti na participativním rozpočtu s ná-
zvem „Měníme Újezd“.  Přijměte naše pozvání na jeho již 
3. ročník a pojďte společně s námi měnit Újezd. 
Rada MČ Praha 21 pro letošní ročník vyčlenila v rozpočtu 
částku 1 mil. Kč na vaše nápady. Právě vy nejlépe víte, co 
vám v okolí schází, je potřeba vybudovat nebo opravit. Za-
šlete nám svůj návrh nejpozději do 31. 3. 2022 a třeba to 
bude zrovna váš nápad, který začneme koncem roku rea-
lizovat. Jsou to právě občané Újezda, kteří si v rámci hlaso-
vání v termínu od 13. 6. do 10. 7. 2022 zvolí vítězný projekt. 
Pojďte do toho s námi a pošlete nám svůj návrh. V minu-
lých ročnících již šest návrhů získalo dostatečnou podporu 
a byly či jsou realizovány. 
A jaké jsou podmínky pro podání návrhu? Detailněji se 
s nimi můžete seznámit na webu www.praha21.cz nebo 
na webu www.menimeujezd.cz.

Zásadní body z podmínek jsou:
• podat návrh může osoba starší 15 let žijící v MČ Praha 21
• má dostatečnou podporu v okolí – má alespoň tři ga-

ranty projektu starší 18 let žijící v MČ Praha 21 
• zamýšlená lokalita realizace by měla být na pozemcích 

ve vlastnictví či správě MČ Praha 21 a musí být veřejně 
přístupná 

• návrh musí být detailně popsaný, doplněný o fotodo-
kumentaci a vizualizaci, včetně vyčíslení odhadovaných 
nákladů na realizaci

Své návrhy nám můžete zasílat přes www.menimeujezd.cz 
Pokud máte nápady a nevíte si rady, jak nám je zaslat, 
je vám k dispozici naše koordinátorka Helena Gryčová, 
tel: 608 358 759, email: helena.grycova@praha21.cz.

Helena Gryčová,
koordinátorka participativního plánování a MA 21
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Měníme Újezd. Již potřetí a společně
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SETKÁNÍ O BUDOUCNOSTI SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK
Pro sídliště Rohožník se připravuje ideová koncepce, která  se bude zabývat budoucí podobou jeho veřejných 

prostranství. Rádi bychom vás - veřejnost, zapojili do tvorby dokumentu.

zpracovatel koncepce: MCA atelier zadavatel koncepce: městská část Praha 21

jaK SE můŽETE zapOjIT?

setkání se zpracovateli koncepce 

22.2.2022 od 16:00 a od 18:00 v areálu skautské klubovny střediska Douglaska
(Žárovická 2732, Praha 21) 

setkání je možné se zúčastnit jak ve venkovních, tak ve vnitřních prostorách klubovny

vyplnění dotazníku

online: k dispozici na webových stránkách městské části Praha 21 - www.praha21.cz a na adrese: 
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/RevitalizaceRohoznik

(dostupný také přes QR kód níže)

 papírově:  k dispozici v únorovém čísle Újezdského zpravodaje a na těchto sběrných místech: podatelna ÚMČ
(Staroklánovická 260), lékárna Na Rohožníku (Živonínská 1630), Městská knihovna (Staroújezdská 2300),

obchod VitaLen (Staroklánovická 185). Vyplnit i odevzdat dotazník lze také na setkání 22.2.2022

děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi!

mailto:helena.grycova@praha21.cz
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Koruny listnatých stromů bývají tou nejlepší bariérou pro-
ti hluku i prachu, a tak není divu, že jejich výsadba je stále 
populárnější – nejen ve „velké“ Praze, ale i u nás v Újezdě. 
Nejnovějším přírůstkem do souboru vysazených stromů 
je projekt Acer park, který získal jméno po latinském po-
jmenování javoru (Acer, neplést se stejnojmenným vý-
robcem počítačů). Vzniká na Rohožníku, v prostoru mezi 
Rohožnickou ulicí, dvěma bytovými domy v Miletické a hři-
štěm na streetball. 
Acer park vyprojektovala společnost Garden Point jako 
arboretum, které zároveň odstíní plánované multifunkční 

hřiště vznikající na základě vítězného projektu v loňském 
ročníku participativního rozpočtu. Spolu s  již existujícími 
stromy by celá oblast měla podle projektu čítat 29 růz-
ných dřevin, z toho devět druhů javorů a jejich kultivarů. 
Hned za nedalekým bikeparkem najdete další vylepšení: 
polní cesta směrem k Sibřině získala mlatový povrch, a to 
až na hranici katastru Újezda nad Lesy. Pěkné zimní vy-
cházky k našim sousedům!

Blahoslav Hruška

Acer park na Rohožníku

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 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní 

bez DPH 600 Kč, nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč. 

Bližší info: Jaroslava Bendová,tel. 281 012 982, 

jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájem nebytového prostoru
Nebytový prostor o výměře 15,7 m2, 

prodejna nepotravinářského charakteru.
Prostor se nachází na konečné MHD 

Sídliště Rohožník.
Bližší info: Jaroslava Bendová,

tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájmy nebytových prostorů
Úřad MČ Praha 21 

pronajme tyto nebytové prostory: 

• dům Žiželická 1613 – 56 m2 suterén, 
kolaudováno jako dílna a sklady

• Zdravotní středisko Živonínská 1630, 
Rohožník. Prostory je možné využít 
nejen pro ordinace lékaře či alter-
nativní medicíny, ale i za účelem 
poskytování služeb, např. kosmetika, 
pedikúra, manikúra, masáže apod. 

Min. nájemné 1 200 Kč/m2/rok, 

nájem na dobu určitou do 31. 12. 2025.

Bližší info: Jaroslava Bendová, 

tel. 281 012 982
jaroslava.bendova@praha21.cz

mailto:jaroslava.bendova@praha21.cz
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TÉMA

Újezd i letos čeká řada investic. Co se ještě do voleb dá 
stihnout? A jak se podařilo hýbnout s „ležáky“? ÚZ na toto 
téma vyzpovídal starostu MČ Praha 21 Milana Samce.

Minulý rok se rozjela nebo byla dokončena řada inves-
tičních akcí. Jaké jsou podle vás ty nejdůležitější, čeho 
si vážíte?
Osobně si cením toho, že se za Zbyslavskou ulicí začal sta-
vět agility park pro psy. I když není ještě hotový, nejen naši 
pejskaři už tam rádi chodí. Veřejné psí hřiště tu určitě chy-
bělo, navíc se nám podařilo zkultivovat zanedbaný lesík, 
jehož podklad tvoří dlouholetá černá navážka. Právem jsme 
hrdí na stavbu MŠ Sluníčko, to je jedna z největších investic 
za poslední léta, která by měla být hotová letos v červnu. 
Dobrá zpráva je, že všechny termíny zatím stíháme. 
Když zůstanu u škol – otevřeli jsme zrekonstruované tě-
locvičny, které budou plně klimatizované. Pro veřejnost 
jsme vyčistili a zprovoznili venkovní hřiště u školy v Po-
lesné. Mimochodem je to pozemek jako stvořený pro na-
fukovací halu, která by tam v zimě mohla stát. Poptávka 
po sportovním vyžití je velká. V areálu tenisových kurtů 
v Kalské přibyla lezecká stěna kombinovaná s tribunou, 
lidé tam chodí odpočívat, stal se z  toho příjemný kou-
tek. A pak nesmím zapomenout na drobné věci, které 
nejsou investičně náročné, ale potěší. Třeba označníky 
naší městské části při vjezdech do Újezda, pingpongové 
stoly nebo pítka a mlžítka s újezdským znakem, která po 
zimě spustíme. 

Vrátím se k lezecké stěně – ta ve velké tělocvičně ško-
ly nevyhovuje normám a přestala se používat. Kdy se 
to podaří napravit?
Stěna kdysi vznikala svépomocí, úmysl byl dobrý, ale nor-
my tehdy nikdo moc neřešil. Zpracováváme projekt na 
úplně novou lezeckou stěnu, jsme v  jednání s magistrá-
tem, který by ji finančně podpořil. Každopádně chceme, 
aby lezci a lezkyně co nejdřív získali moderní a bezpečnou 
stěnu, kde by mohli trénovat.

Pojďme k újezdským „ležákům“. Co přechod u Penny, 
kdy bude hotový?
Léta se tvrdilo, že vybudovat nejde. Náš odbor majetku a in-
vestic nakonec řešení nalezl. Vyjmuli jsme přechod z pro-
jektu na nové zastávky MHD. Pokud vše půjde dobře, letos 
na jaře bude možné hlavní silnici směrem ke Café Útes bez-
pečně přejít. Vznikne i nová rampa do Plhovské ulice.

Léta se mluví i o cyklostezce na nádraží a rekonstruk-
ci dolní části Staroklánovické.
Tam je vydáno stavební povolení, je hotový projekt. Re-
alizátorem by měla být městská firma TSK. Snažíme se, 
aby stavba začala ještě letos. Souběžně s tím nevzdáváme 
ani plán na promenádu, která by širokou lesní pěšinou 
propojila Čentickou ulici s nádražím. Tady je ale nejprve 
nutné, aby Lesy hl. m. Prahy směnily pozemky s Lesy ČR 
tak, aby vše bylo v městské majetku, potom se můžeme 
hýbnout kupředu. 

Co projekt parkovacího domu na nádraží, s nímž jste 
šel do voleb?

Postupem času jsem zjistil, že parkovací dům spíš roz-
děluje, než spojuje. Proto jsem pro kompromisní řešení 
v podobě parkování podél kolejí. Máme podaný návrh na 
změnu územního plánu, který by vybudování takového 
parkoviště umožnil. To ale musí jít ruku v ruce s rekon-
strukcí Staroklánovické, kde vzniknou legální parkovací 
místa. Získáme tak možná až 150 stání. A abych předem 
zamezil kritice, že tu budujeme servis pro přespolní, rov-
nou dodávám, že parkování u kolejí podporuje i magis-
trát. 

Nedávno proběhl workshop k  budoucnosti Rohožní-
ku, který má tři tisíce obyvatel, což je taková malá 
vesnice. Máte představu, jak sídliště zrevitalizovat?
V prvé řadě bych zmínil, že se nám loni povedlo přesvěd-
čit hl. m. Prahu, aby vykoupilo pozemky od Českých drah. 
Zmizela tak poslední dělící čára kdysi rozparcelovaného 
sídliště. Jinak k té představě – ta by neměla být nařízená 
shora, ve spolupráci s  Institutem plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy chceme vytvořit pocitovou mapu, na níž by se 
podíleli sami občané. Věřím, že kdo Rohožník zná, ten ví, 
že se mění k lepšímu. Směrem k Sibřině vznikla nová alej, 
vysadili jsme dendrologický parčík přezdívaný Acer park. 
Také jsme nezapomněli na zdravotní středisko. Lékaři 
mají dnes smlouvy na dalších pět let, v objektu chystáme 
rekonstrukci vody, elektřiny a topení. 

Komunální volby jsou letos na podzim. Máte nějaký zá-
sobník projektů, který byste předal svému nástupci? 
Nebo na něm pracoval sám, pokud zůstanete starostou?
Samozřejmě, dobrý politik nepracuje s  vidinou stihnout 
všechno do dalších voleb. A já mám spoustu představ, jak 
udělat život v Újezdě příjemnější. Vím, že Újezďáky trápí 
chodníky a silnice. Máme plán sestavený podle priorit tak, 
aby se i v dalších letech opravovaly systematicky – tedy pře-
devším páteřní komunikace a ulice, kde je hodně chodců. 
Rád bych, aby za Újezdským rybníkem vznikla cyklostezka 
s napojením na polní asfaltku do Koloděj. Ideální by byl 
i vycházkový a cyklistický okruh Ježovická-Na  Skalce-Ko-
loděje-Oplanská, který by nás napojil i na Sibřinu a dru-
hou stranou na Běchovice. Ostatně právě dobré vztahy se 
sousedy jsou jednou z věcí, která se za nás opravdu daří. 
A doufám, že tomu tak bude i po podzimních volbách.

Blahoslav Hruška

Projekty neděláme s vidinou voleb



Když jsem přemýšlel, jak ve stručnosti předat informa-
ce o investičních akcích, které pro vás plánujeme, na-
padlo mě jedno rčení, které jsem si jako starosta velmi 
oblíbil. Kdo se bojí, nesmí do lesa. A protože žijeme 
společně v Újezdě nad Lesy, tak to tematicky pěkně 
zapadá. A nemusí to být přímo les, ale třeba lesík. 

Parčík u Zbyslavské
Jeden takový jsme se rozhodli zrekultivovat u zastávky 
Zbyslavská. Cílem celé akce je vybudování krásného le-
soparku, kam budete rádi chodit a kde se vyřádí i vaši 
pejsani. Celá akce je rozdělena na několik fází. Nyní se 
dokončuje první fáze, a to vybudování cest v  západní 
části s dominantou psího agility parku. Další fáze je vy-
budování východní části s cestami a místy budoucího 
vyžití pro všechny věkové skupiny. V plánu je i osvětlení 
hlavní cesty či dalších míst parku a v poslední fázi vybu-
dování kavárničky s posezením v místě současné mani-
pulační plochy, která tak konečně navždy zmizí. Z toho 
mám velkou radost. Nepatří tam. O vývoji vás budeme 
samozřejmě pravidelně informovat, a to nejen na mém 
facebooku starosty, ale i na stránkách MČ.

MŠ Sluníčko
Jistě jste si už mnozí všimli, že stavíme jednu z  nej-
větších investičních akcí v  našem volebním období. 

Novou mateřskou školku Sluníčko v  areálu Masary-
kovy ZŠ. Újezd tak získá nejen moderní novou školní 
budovu, ale zároveň se nám uvolní i kapacita školy, 
kde nyní Sluníčko sídlí. Pokud vše půjde dle plánu, 
již letošní nový školní rok odstartují naše děti v  této 
nové budově. Držme si palce. Mé velké poděkování 
směřuje i k magistrátu, s nimiž se podařilo tuto inves-
tici ve výši kolem 45 mil. Kč dojednat.

Rekonstrukce ulic
Na plno nám již běží studie, projekce a stavební říze-
ní nových komunikací. Ty nám v Újezdě dlouhodobě 
chybí. Sám jsem nemile překvapený, kolik času, úsilí, 
různých povolení, a především financí je třeba k  vy-
budování či rekonstrukci jedné komunikace. Jako prv-
ní v řadě bude připravena ulice Hulická, která by měla 
mít brzy platné stavební povolení a my se pokusíme 
vyjednat s  magistrátem její brzkou realizaci. Projekt 
komunikací by u nás měl vždy zahrnovat jednostran-
ný chodník, zvýšené křižovatky pro regulaci rychlosti, 
a tím zvýšení bezpečnosti, dostatek parkovacích míst, 
nové moderní osvětlení, a především maximum zele-
ně s  řadou prvků pro dotváření veřejného prostoru. 
Vše navíc bude splňovat nové požadavky na zachytá-
vání vody a její maximální využití v místě. 
Také ulice Nadějovská bude mít již brzy hotový pro-
jekt kompletní rekonstrukce a do studie půjdou i další 

1010

Na Blatově by měl vzniknout nový přechod, který spojí Plhovskou ulici s nákupním areálem.

Co letos chystáme
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Připravuje se rekonstrukce Nadějovské ulice.Stavba nové budovy MŠ Sluníčko je v plném proudu.

ulice především v oblasti Blatova. Opomenuty samo-
zřejmě nezůstanou ani další oblasti Újezda. Ulice Zliv-
ská a Zbýšovská již nyní procházejí studií. O postupu 
vás vždy budeme pravidelně informovat. Tyto inves-
tiční projekty jsou nejen finančně náročné, ale záro-
veň plánované s  přesahem volebního období. Bylo 
by skvělé, kdyby v tomto trendu další vedení radnice 
pokračovalo. My, pokud budeme zvoleni, v tom hod-
láme pokračovat určitě.

Multifunkční hřiště Rohožník
Vzpomínáte si ještě, jak jste si v rámci participace vy-
brali vítězný projekt multifunkční hřiště Rohožník? 
Ihned jsme zahájili všechny potřebné kroky k jeho re-
alizaci. Zohlednili jsme i všechny připomínky místních 
obyvatel, kteří své požadavky přednesli na veřejném 
projednání. Letos by tak měla vzniknout další spor-
tovní volnočasová plocha v Újezdě. Rohožník si ji na-
víc zaslouží. Doufám, že se tam společně potkáme a 
užijeme si nejeden zajímavý zápas či turnaj, který pro 
vás chystáme.

Zdravotní středisko Rohožník 
Zdravotní středisko Rohožník jsme slíbili zachovat. To 
jsme již splnili a naši doktoři mají víceleté smlouvy, které 
jim umožní v klidu provozovat své praxe. Na konci roku 
2021 jsme navíc vybudovali a zprovoznili novou kotelnu 
a letos máme v plánu rekonstrukci páteřních rozvodů a 
oprav společných prostor střediska. Zdravotní středisko 
na Rohožník prostě patří a my ho postupně zmodernizu-
jeme v součinnosti s lékaři a jejich požadavky.
Pustili jsme se i do modernizace našeho úřadu. Pa-
mětníci nám jistě dají za pravdu, že budova má již svůj 
věk. Budeme rádi, pokud se při návštěvě budete cítit 
vždy příjemně a jsem si jistý, že všichni naši úředníci 
vás vždy velmi rádi obslouží a pomohou vám vyřešit 
vaši záležitost, s kterou nás navštívíte. Úřad bude mít 
nově také bezbariérový přístup a výtah, který zde chy-
bí. Poprosím vás tedy o pochopení, že jste nyní lehce 
omezeni probíhající rekonstrukcí. Pokud se vám někte-
rý z projektů líbí, můžete nám o tom dát vědět. A pokud 
se vám něco nelíbí? Tak o tom nám dejte vědět určitě.

Milan Samec,
starosta

Sídliště Rohožník čeká revitalizace. Náměty přijdou 
i od občanů.

Pítka a mlžítka se znakem Újezda začnou fungovat 
na jaře.
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DUB EN

Pasování prvňáčků na čtenáře pro ZŠ

Putovní výstava pro děti Začarovaný hvozd

Tvořivá dílnička Velikonoce

KV Ě T EN
Motivační hry Thovt pro MŠ a ZŠ

Beseda se spolkem Nyctalus pro MŠ

Veřejná sbírka Český den proti rakovině

Č E RV EN

Motivační hry a čtenářské dílny Thovt pro MŠ a ZŠ

Č E RV EN EC

Prázdninová čtenářská výzva pro děti

SR P EN

Prázdninová čtenářská výzva pro děti

ZÁŘ Í
Čtenářská dílna Thovt pro ZŠ

Ř Í J E N
Putovní výstava pro děti - Spolkla mě knihovna 

Motivační hra Thovt pro ZŠ

Tvořivá dílnička Halloween

L I S TOPAD

Putovní výstava pro děti - Spolkla mě knihovna

Čtenářské dílny a motivační hry s nakladatelstvím Thovt pro ZŠ

Beseda se spolkem Nyctalus pro MŠ

Knižní bazar

P ROS I N EC

Motivační hra s nakladatelstvím Thovt pro ZŠ

Tvořivá dílnička Vánoce

L E D EN

Čtenářské dílny a motivační hry s nakladatelstvím Thovt pro ZŠ

ÚNOR

Lovci perel - celoroční zábavná hra pro děti

Motivační hra s nakladatelstvím Thovt pro ZŠ

BŘ E Z EN
Měsíc čtenářů - zápisné na rok zdarma

Knižní bazar

Putovní výstava pro děti - Začarovaný hvozd

Čtenářská dílna s nakladatelsvím Thovt pro ZŠ

Plán akcí Místní knihovny 
pro rok 2022

KULTURA
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Buchty a loutky: 
újezdská premiéra

 Sandra Brown – Lest
 Julie Clark– Otec neznámý
 Leah Montgomery – Hned vedle
 T. A. Cotterell – Co Alice neřekla
 Jonas Charlie – Kočičí kavárna
 Marta Kučíková – Italské 

trojhubky
 Luca Fulvio – Všechny cesty 

vedou do Říma
 Sabine Ebert – Meč a koruna. 

Cena moci

 Ní Doireann – Přízrak v hrdle
 Colleen Hoover – Nelituji ničeho
 Hana Whitton – Zimní královna
 Alison Weir – Princezna Alžběta
 Martin Sabine – Katova schovanka
 Izquierdo Andreas – Stíny světa
 Nick Martell – Království lhářů
 Veronika Bednářová – Tereza 

Maxová
 Lucie Kutrová – 151 dní po 

evropských stezkách

Výběr z nových knih

Přijďte si půjčit 
deskové hry
Kromě audioknih, které nabízíme od 
loňských prázdnin, je nyní nově možné 
v  knihovně zapůjčit si tyto hry pro děti 
a mládež:
 Krtek – Pojď si hrát
 AZ Kvíz Junior
 Noemova archa – hra na cesty
 Catan – Osadníci z Katanu
 Diamantový les – stolní hra
 Monopoly – Česko je krásné
 Po trase – hlavolam
Nabídku společenských a deskových her 
budeme podle zájmu dále rozšiřovat. 
Pravidla půjčování her jsou stejná jako 
u knih, pouze je není možné prodloužit.

Jitka Kašparová 
a Pavla Jakubcová, 

knihovnice

Legendární soubor alternativního loutkového divadla 
Buchty a loutky loni oslavil své třicáté narozeniny, tepr-
ve letos v únoru si ale odbude svou újezdskou premi-
éru. Přijďte se podívat na klasický kus o neposlušných 
kůzlátkách, v němž si na své přijdou nejen děti, ale i do-
spělí. Přestože jsou Buchty a loutky pravidelnými hosty 
zejména v mateřských školkách, hrají i náročnější kusy 
určené právě pro dospělého diváka. 
Svou stálou scénu mají „buchťáci“ ve Studiu Švandova di-
vadla. Na repertoáru je aktuálně nová hra Detektiv Emil 
a králík s dlouhýma ušima, ale i dva kusy 
hrané podle slavných filmů (Čelisti Reloa-
ded a Psycho) nebo R.U.R. Karla Čapka.
Každopádně nezapomeňte na újezdskou 
premiéru, a to 26. února od 10:30 hod. 
v Polyfunkčním domě.

Blahoslav Hruška

Beseda s Petrem Fejkem 
Přijměte pozvání na talk show s charismatickým mužem, sympaťákem, člo-
věkem, který zmodernizoval a mnoha živočišným druhům zpříjemnil život 
v pražské ZOO. Petr Fejk, bývalý ředitel pražské zoologické zahrady přijal 
pozvání, a vy si v neděli 20. února od 18 hod. můžete v Café Galerii Zele-
ný dům poslechnout dvě hodiny poutavého vyprávění a promítání.
Povídání není jen pro milovníky zvířat a přírody, ale pro všechny, kteří 
mají rádi silné a poutavé příběhy. Petr prozradí mnoho výjimečných zá-
žitků, historek a událostí ze života v zoologické zahradě. 
Petr Fejk prozradí, jak napsal svou první knihu. Prozradí, jak se povedlo 
doslova z trosek vybudovat jednu z  deseti nejlepších a nejkrásnějších 
zoologických zahrad světa. Tento večer bude kniha „Jak se dělá ZOO“ 
k prodeji a vy si ji můžete odnést i s autogramem Petra Fejka.
Doporučuji rezervaci místa a včasnou koupi vstupenek.

Martina Machalíčková, galeristka
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Navazuji na článek pana šéfredak-
tora Hrušky z  minulého zpravoda-
je „Nový památník parašutistům“ 
a sdílím vlastní zážitek přímo z jeho 
odhalení 29. 12. 2021, v den 80. vý-
ročí seskoku parašutistů Josefa 
Gabčíka a Jana Kubiše, díky nimž 
a za podpory domácího odboje 
zemřel na následky zranění 4. 6. 
1942 zastupující říšský protektor 
Reinhard Heydrich. Nový památník, 
jehož autory jsou Ing. Miroslav Ka-
liba, předseda Spolku pro vybudo-
vání památníku J. Horáka a J. Stříbr-
ného v Lidicích, a jeho syn arch. Vít 
Kaliba, je umístěn na volně přístup-
ném pozemku (městys se dohodl 
s původními majiteli na výměně za 
jiný) v  ulici U Hřbitova, osazena je 
zde naučná cedule Památník sesko-
ku operace Anthropoid.

Pod vlajkami České republiky, Slo-
venské republiky a Velké Británie 
byl památník před odhalením za-
kryt padákovou plachtou, čestnou 
stráž drželi zástupci Českosloven-
ské obce legionářské, své místo 
zaujali i „skotští dudáci“. Památník 
ve tvaru padáku se třemi bronzový-

mi pruty (Anthropoid, Josef Gabčík, 
Jan Kubiš) symbolizujícími padáko-
vé šňůry společně odhalili starosta 
městyse Nehvizdy Jiří Poběrežský, 
ministryně obrany Jana Černocho-
vá, velvyslanec Slovenské repub-
liky Rastislav Kačer a zástupkyně 
britského velvyslance Lucy Hughes. 
Slavnostního odpoledního aktu 
a kladení věnců se zúčastnili před-
stavitelé vojenských, veteránských, 
historických, církevních, zájmových 
organizací a spolků, a  obce Lidice. 
Na zemi před hlavním kamenem je 
položeno sedm obdélníkových ka-
menů připomínajících všech sedm 
parašutistů ( J. Gabčík, J. Kubiš, 
J. Valčík, A. Opálka, J. Bublík, J. Hru-
bý, J. Švarc), kteří zahynuli v pravo-
slavném chrámu sv. Cyrila a Meto-
děje 18. 6. 1942.

Odhalení pomníku předcházelo 
15. 11. 2021 zasazení třicátého šes-
tého štěpu hrušně, která je dce-
rou původní Lidické hrušně (od 
roku 2007 památný ovocný strom, 
který jediný přežil vypálení Lidic 
10. 6. 1942). Těmi, kdo štěp hrušně 
přivezli, byli předseda Občanské-

ho spolku Lidice Antonín Nešpor, 
syn lidické ženy Anny Nešporové 
(roz. Horákové), a Ing. Miroslav Ka-
liba. Pietní akt se konal za přítom-
nosti představitelů Nehvizd, uči-
telů a  žáků základní školy. Dětmi 
vyrobení keramičtí motýli popsaní 
jmény lidických dětí, zavražděných 
v  koncentračním táboře Chelmno, 
byli upevněni na kovový model ze-
měkoule, umístěný mezi památní-
kem a hrušní.

Ze statisíců statečných lidí domácí-
ho odboje nelze v  této souvislosti 
nepřipomenout jedno jméno spoje-
né s Újezdem. Pan učitel František 
Kotrba bydlel v  Nové Dubči (dnes 
Běchovice II.) a v  letech1937-1939 
učil na újezdské škole. Běchovický 
sokol, přítel Jaroslava Seiferta, od 
roku 1939 člen 2. redakce časopisu 
V boj pomáhal v době heydrichiády 
ukrývat MUDr. Břetislava Lyčku, na 
kterého byl kvůli pomoci zraněným 
parašutistům vydán zatykač. Po vy-
zrazení úkrytu v Ouběnicích se oba 
zastřelili, paní Marie Kotrbová byla 
popravena 24. 10. 1942 v Mauthau-
senu. Tragický příběh manželů Ko-
trbových zpracovala pro újezdskou 
publikaci 2. světová válka (2015) je-
jich dcera Hana Jírová – Kotrbová. 
K výročí 80 let pro náš národ těžké-
ho období heydrichiády připravuje 
Újezdské muzeum za finanční pod-
pory MČ Praha 21 dotisk doplněný 
o další příběhy spojené s Újezdem. 
Snažíme se stále zaznamenávat ro-
dinné a obecní újezdské příběhy, 
aby „nikdo nebyl zapomenut a nic 
nebylo zapomenuto“. Výstižná slo-
va ředitele nehvizdské školy Luboše 
Rýdla.

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum

Nikdo nebude zapomenut,
nic nebude zapomenuto

HISTORIE



V  loňském roce jsme si 14. srpna připomněli velkou 
venkovní výstavou 100 let samostatné obce Újezd. 
Na čtrnácti panelech byl stručně zmapován vývoj naší 
obce od doby prehistorické až po současnost. Toto vý-
ročí jsme si připomněli i v červencovém ÚZ. Újezd má 
ale ještě druhé sté narozeniny: 7. února 1922 minis-
terstvo vnitra schválilo název obce Újezd nad Lesy. 
Pojmenování naší obce se v  průběhu staletí měnilo. 
V první písemné zmínce z roku 1309 je zmínka o Vjez-
du, roku 1346 najdeme Vgest, 1586 se připomíná Au-
gezt, roku 1720 Aujesd, variantu se z  najdeme roku 
1850. O třicet let později je písemně zaznamenán Ou-
jezd, roku 1900 pak Újezd. Měnili se i jeho majitelé, 
kteří měli obec po staletí v  državě. Každopádně šlo 
o jméno časté, v roce 1895 bylo v Čechách 89 Újezdů. 
Většina Újezdů, které v  19. století vznikaly, vzhledem 
k jejich velikosti patřila pod jiné obce. Náš Újezd nevy-
jímaje, ten spadal pod Koloděje. Po vzniku Českoslo-
venska v roce 1918 musel stát řešit, co udělat s názvy 
Újezdů, které se staly samostatnými obcemi. V době, 
kdy byl vyhláškou ministerstva vnitra oznámen záměr 

odloučení osady Újezda od obce Koloděje, politický 
okres Žižkov, svolává dne 16.srpna 1920 újezdský sta-
rosta Antonín Smolík veřejnou schůzi obecního zastu-
pitelstva za účasti občanstva Újezda i z osady Blatova 
a Nové Sibřiny. 
Jedním z bodů programu byl návrh na nový název obce, 
který by se lišil od ostatních Újezdů. Z návrhů vybírám 
pasáž z obecní kroniky a originál z Protokolu obecního 
zastupitelstva 1910-1921.
„K bodu tomuto rozpředla se velmi živá debata, při 
níž ze stanoviska lokálního, historického i národního 
podány různé návrhy na jméno naší budoucí obce. 
Vyskytlo se mnoho návrhů jako: Újezd Nový, Újezd 
u Koloděj, Újezd u Vidrholce, který byl zamítnut s po-
ukazem, název Vidrholec neodpovídá českému duchu, 
že je to jméno německé. Z dalších návrhů: Újezd u sv. 
Anny, Újezd Zálesí, Újezd V lesích, Újezd nad Lesy, Újezd 
Žižkův, Újezd Husův a další. Pan Dr. Žižka žádá, aby se 
požádal některý z historiků o výklad a vyjádření. Pan 
Sedláček míní, že záležitost tato mohla by se vzhledem 
k významu svému lépe s určitým termínem na uváže-
nou rozluštit. Pan Roháček dává návrh, aby vzhledem 
k  tomu, že není jednotnost názorů, zvolen byl osmi-
členný poradní sbor, jenž vážně otázku tuto probere 
a zastupitelstvu sdělí. Za  tou příčinou žádá o přeru-
šení schůze. Podle hlasování přerušena potom schůze 
místního zastupitelstva. Po přestávce zahájil staros-
ta Smolík schůzi podruhé a  sděluje, že poradní sbor 
z občanstva zvolený usnesl se šesti hlasy ku dvěma na 
názvu Újezd Starý. Pan starosta doporučuje návrh ten 
místnímu zastupitelstvu ke schválení, což přijato jed-
nohlasně. Po odhlasování žádají ještě přítomní občané 
blatovští o pojmenování Újezd-Blatov, neb Újezd bla-
tovský, vzhledem k  tomu, že jako osada stará, zájem 
na pojmenování tomto mají“.
Není známo, jak a podle čeho se Ministerstvo vnitra na-
konec rozhodovalo, ale 7. 2. 1922 schvaluje název obce 
Újezd nad Lesy, současně s vytýčením katastrální hranice 
mezi Sibřinou a Újezdem. Dnes s odstupem času může-
me být s tímto výběrem spokojeni, určitě je sympatičtěj-
ší, než tehdy navrhovaný Újezd Starý. 

Marie Tomaidesová, 
kronikářka
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Kronikář je prastará a vážená profese, která je potře-
ba i v naší překotné době. V Újezdě tuto funkci více 
než deset let vykonává paní Marie Tomaidesová, kte-
rou si řada místních pamatuje také jako dlouholetou 
knihovnici. Co ji vedlo k  tomu, že odešla od dráhy? 
A vydá s  manželem ještě nějakou knihu? O  tom si 
povídala s ÚZ. 

Žijete celý život na Blatově, kdy a jak se tu vaše 
rodina ocitla?
Můj dědeček vlastnil na Blatově několik polí a moji ro-
diče si na jednom z nich postavili v roce 1939 domek. 
Bydlím tu tedy od narození.

Pracovala jste původně na dráze, co vás vedlo 
k tomu změnit profesi a stát se knihovnicí?
Vystudovala jsem dopravní průmyslovku a sedm let 
jsem pracovala na několika stanicích jako výpravčí vla-
ků. Vdala jsem se, narodili se synové, a protože manžel 
měl stejné zaměstnání, nemohla jsem dělat povolání, 
které je také na směny. V roce 1976 se uvolnilo místo 
v místní lidové knihovně, a protože mám ráda knihy, 
byla to pro mě výzva. Ke knihovnické práci jsem pře-
vzala i  místní osvětovou besedu, organizovala různé 
kurzy pro děti i dospělé a starala se o provoz tehdej-
šího kulturního sálu na křižovatce. Tato práce mě vel-
mi bavila, protože pracovat s dětmi i s dospělými čte-
náři je úžasná věc. Abych o své nové práci věděla víc, 
vystudovala jsem ještě knihovnickou školu. V  místní 
knihovně jsem pak pracovala 33 let.

Újezdská kronika existuje od roku 1921, vy jste se jí 
ujala před deseti lety. Jak moc složité pro vás bylo 
doplnit „díru“ od roku 1972, kdy kroniku nikdo ne-
psal? Z čeho jste při zpětném psaní vycházela?
Když jsem byla v roce 2011 jmenována kronikářkou 
obce, bylo mi líto, že od roku 1972 nebyly zazname-
nány žádné údaje o obci. Pokusila jsem se alespoň 
částečně onu „díru“ doplnit. Většinou to jsou údaje 
ze starých Újezdských zpravodajů, které jsou ulože-
ny v Klementinu v oddělení časopisů. Vycházela jsem 
také z výpisů zastupitelstev.

Vím o vás, že jste absolvovala i školení kronikářů. 
Co se v takovém kurzu člověk naučí?
Hlavní činností kronikáře je dokumentace současného 
dění v obci. Proto je třeba, aby kronikář věděl, jak kro-
niku vést, co by neměl opomenout a jaké předpisy se 
kronikářské práce týkají. Myslím, že školení bylo velmi 
přínosné.

Kroniky jsou důležitý pramen pro historiky a uklá-
dají se do archivů. Ty újezdské jsou digitalizované, 
kde bychom našli originály?
Protože jsem členkou muzejní rady, při přípravách 
různých výstav je občas používám. Raději mám knihu 
v ruce, než texty na obrazovce počítače. Kroniky jsou 
tedy všechny u mě doma. Letos se je ale chystám ode-
vzdat do archivu Úřadu MČ.

V čem jde dnes, kdy se na nás řítí informace ze so-
ciálních sítí v minutovém rytmu, důležitý  kroni-
kářský zápis?
Důležitý je stále, ani ne tak pro nás, ale hlavně pro 
příští generace. Aby věděly, co se v obci v ten který rok 
událo a jak naši předci žili.

S manželem jste spoluautorkou publikace Střípky 
z újezdské historie, která vyšla roku 2009. Dočká-
me se nějakého pokračování?
Kromě publikace Střípky z újezdské historie jsme se-
stavili ještě knihu starých fotografií „Újezd nad Lesy 
a okolí nejen na starých pohlednicích“. V muzeu máme 
ještě spoustu dokumentů, ale jestli by to vydalo na 
další publikaci, to nevím. Uvidíme.

Blahoslav Hruška
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Mám ráda knihu v ruce

TIP
Kompletně digitalizovanou kroniku Újezda nad Lesy od roku 1921 (od roku 2011 ve formě 
ročních zápisů) najdete na webu: www.praha21.cz/informace/kronika.

Marie Tomaidesová (77) – vystudovala dopravní 
průmyslovku, pracovala jako výpravčí. Od roku 1976 
knihovnicí, v roce 2011 se ujala vedení místní kroniky. 
Působí jako členka Muzejní rady. S manželem Antoní-
nem Tomaidesem sestavila dvě knihy o újezdské his-
torii. V roce 2019 jí byl udělen titul Čestný občan Újezda 
nad Lesy.

http://www.praha21.cz/informace/kronika
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K NOVOROČNÍMU OHŇOSTROJI
„Petardy a ohňostroje způsobují strach, zranění i smrt 
nevinným tvorům,“ píše Český svaz ochránců přírody 
na svém webu Zvíře v nouzi. Ví, o čem mluví. Každor-
očně při a po ohňostrojových orgiích sbírají po kra-
jině volně žijící zvířata zmrzačená, v šoku, nebo nato-
lik zraněná, že nezbývá, než je utratit. Své o tom vědí 
i mnozí majitelé psů a koček.
Hlavní město Praha prolomilo české petardové šílení 
vyhláškou, která stanoví, v jakých lokalitách se pyro-
technika nesmí odpalovat. Dohlížet na dodržování vy-
hlášky má policie. Jaká je realita? Česká. Tedy ostenta-
tivní porušování zákona s vědomím beztrestnosti. Než 
by policie dorazila, je po všem a zbyde jen spiklenecké 
pomrkávání, protože „přece jsme všichni lidi, ne?“
Ano, jsme lidi. A máme lidský rozum a lidskou od-
povědnost za své činy. Na tuto lidskou výsadu hrdi-
nové s petardami rádi zapomínají. A proč také ne, když 
jim příklad dávají třeba zrovna radnice Újezda, Koloděj 
a Běchovic. Literu zákona neporuší, ale ducha zákona 
nechápou. Smyslem vyhlášky o pyrotechnice totiž není 
šikana občanů, ale ochrana prostředí, které k životu 
potřebují všichni, zvířata i lidé.
Uspořádají-li tedy novoroční dělostřelbu kdesi upros-
třed nově vysazeného lesa mezi Újezdem a Běchovice-
mi, vyděsí, zabijí a zmrzačí nejen ptáky a ostatní zvířata 
v lokalitě, kde se „petardy smí“, ale v okolí několika kilo-
metrů. Pokud to není hloupost, je to nemrav.
A za nemravné považuji i peníze, které v obecním 
ohňostroji 1. ledna doslova vyletí komínem.

Zita Kazdová

LISTÁRNA

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)
Vážení spoluobčané, tak už se přehou-
pl další rok. S covidem je to těžké, ka-
ždého omezuje, někoho více, někoho 
méně. I rozumná opatření, například 
testování očkovaných, nás mohou po-
trápit. Ale je pravda, že člověk může 
mít i přes očkování skrytou formu 
a nakazit někoho, kdo to odnese. Jsem 
ráda, že v naší MČ probíhá vakcinace 
(hlásit se můžete u paní místostarost-
ky). Zájem je veliký, podařilo se zajistit 
i testovací místo na Rohožníku. My, 
zastupitelé, jsme těsně před Vánoci 

měli zasedání. Celkem klidně jsme se 
prokousali rozpočty. Uvítala jsem, že 
v rozpočtu na rok 2022 je zařazena ko-
telna a opravy na středisku na Rohož-
níku. Zadrhli jsme se zcela zbytečně 
na jednosměrkách Já osobně jsem asi 
30 let pro přednost zprava, ale chlapi 
to neberou. Dopravní studii v době co-
vidu považuju za ztrátu peněz a času. 
Kdo může, jede autem. Omezuje tak 
kontakty. Navíc od zrušení nejpoužíva-
nějšího a nejpotřebnějšího autobusu 
109 na Palmovku, které zvýšilo mno-
honásobně frekvenci aut, ve mě tiše 

hlodá strach, aby výsledkem nebylo 
zrušení linky 250 nebo 163. Jsem ráda, 
že se rozbíhají aktivity pro seniory: vy-
cházky, cvičení. A naše mládí na atletic-
kém hřišti také nelení.
Našim dvěma, zde opozičním, celo-
státně koaličním zastupitelům, kteří 
povýšili na celostátní úrovni, gratu-
luji. Přeju jim v práci hodně úspěchů, 
moudrosti a dostatečnou míru tole-
rance. A aby je to bavilo. Jenom to, co 
dělám rád, můžu dělat dobře. Tak hez-
ký zbytek zimy a co nejrychlejší návrat 
k normálu.

PODĚKOVÁNÍ 
Srdečně děkuji pracovnicím občansko správního odboru ÚMČ Pra-
ha 21 za milé přání a dárek k mým 90. narozeninám.

Jiřina Vopěnková

V lednu oslavila krásné životní jubileum rodačka z Újezda nad 
Lesy, dlouholetá učitelka a ředitelka školy, paní Jitka Dvornikovo-
vá. Za všechna milá blahopřání, dárky a zpívaná přáníčka, která 
jsme pro maminku přijaly, děkují dcery 

Jana a Iva s rodinami

Rád bych touto cestou poděkoval zástupcům Úřadu MČ Praha 
21 za blahopřání a dárek k mým narozeninám, které jsem oslavil 
v prosinci 2021.

Josef Duffek

Petr Duchek (PATRIOTI)
V minulém ÚZ paní Marvanová uved-
la, že se pan Lameš ve svém článku 
v  ÚZ 12/2021 zmýlil a nepravdivě ji 
obvinil, když uvedl, že nepodpořila 
obchvat, resp. výkup pozemků pro 
„náš obchvat”. Nemýlil se. Jde o kom-
penzační pozemky podél obchvatu, 
které mají pražany izolovat od smo-
gu, prachu, hluku a pí radní pro výkup 
skutečně nehlasovala. Nebo snad 
magistrát změnil pohled na ochranu 
životního prostředí obyvatel a tyto 
pozemky už nechápe jako nezbytnou 
součást výstavby obchvatu?

Dále paní radní uvedla, že „Pokud by 
byl zpracován nový posudek, pak by 
došlo k vykoupení pozemků … levněji 
…“ Paní radní už ví, že by nový posu-
dek určil nižší cenu. Neuvěřitelné.
Pozemky nabyl od státu funkcionář 
bývalého režimu nejspíše šmelinou, 
protože v  katastru chybí relevantní 
nabývací dokument. Paní radní o tom 
ví. Vystoupila i v TV, má nejvíce infor-
mací, přesto jako magistrátní radní 
jednající s  péčí řádného hospodáře 
necítí povinnost podat trestní ozná-
mení. Na pražskou radní a snad i kan-
didátku do Senátu je pouhé mediální 

vystoupení zoufale málo.
A krátce k  hazardu. Nová regulační 
vyhláška obsahuje trojského koníč-
ka hazardního průmyslu. Jestli Praha 
spor s  ÚOHS prohraje, nejvíce bude 
mít co vysvětlovat radní Marvanová. 
Trochu je to podobné zpackanému 
návrhu na regulaci hazardu od pí za-
stupitelky Kučerové. Asi jen náhoda. 
Na webu www.svobodnyujezd.cz je 
ale má tři roky stará koresponden-
ce, kdy se marně snažím sejít s paní 
Marvanovou kvůli hazardu, abych ji 
varoval. Vyhrála stranická příslušnost, 
prohrál občan.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Oznamuji, že dne 21. prosince 2021 
ve věku 85 let zemřela moje drahá 
manželka paní Jiřina Vamberová. Kro-
mě rodiny, kterou milovala, ji těšila 
i  její práce. Povoláním byla stavební 
projektantka. Tuto práci vykonávala 
do pozdního věku. Poslední půlrok 
svého života bojovala s oslabeným 
srdcem. Děkuji všem, kteří se s ní přiš-
li rozloučit a zároveň děkuji za četné 
projevy soustrasti, které jsem s rodi-
nou obdržel. S úctou

Rudolf Vambera

http://www.svobodnyujezd.cz
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Petr Říha
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Na druhém jednání zastupitelstva 
v tomto volebním období, v prosinci 
2018, jsme odhlasovali zadání úkolu 
radě městské části zajistit aktualiza-
ci dopravního generelu z roku 2013. 
Termín splnění byl stanoven do kon-
ce roku 2019. Radním a gestorem 
dopravy se stal p. místostarosta Rů-
žička (ANO), který měl celý rok na 
promítnutí současné situace do ge-
nerelu. Po třičtvrtě roce, v září 2019 
byl úkol zastupitelstvem na návrh 
p.  Růžičky zrušen s  odůvodněním, 

že vypracování zbrusu nové koncep-
ce dopravy a pohybu cyklistů v naší 
městské části má větší smysl. Nut-
no podotknout, že s  tímto návrhem 
jsme neměli zásadní problém a jako 
opozice jsme jej podpořili. Jenže, co 
se dělo dál? V  únoru následujícího 
roku 2020 požádal p. místostarosta 
Růžička o prodloužení úkolu do kon-
ce roku 2021, tedy prakticky o další 
dva roky (!). 
Asi vás nemusím nechat hádat, co 
se stalo, opět nic (pardon, anketu 
mezi lidmi „tak jak byste to chtěli“ 
nepokládám za příliš kvalifikovaný 

přístup). Uplynuly další více než dva 
roky, ocitli jsme se na konci 2021 
a  na prosincovém zastupitelstvu se 
v  programu objevila nová žádost 
o  prodloužení termínu o dalšího 
půl roku. To už pro nás bylo hodně 
za čárou, výmluvy na covid jsou jen 
výmluvami. Suma sumárum, během 
tří let se uvolněnému, tj. placenému 
místostarostovi p.  Růžičkovi (ANO) 
nepodařilo začít řešit nejpalčivější 
místní problém, a  to ani studií, kte-
rou lze celkem snadno zadat osvěd-
čeným expertním organizacím, do-
pravou se dlouhodobě zabývajícím.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V prosinci koalice ODS/ANO schváli-
la rozpočet MČ Praha 21 na rok 2022 
se schodkem 27 mil. Kč. Očekávaná 
skutečnost roku 2021 je schodek 
ve výši 79 mil. Kč. To jsou alarmují-
cí čísla a lze jen doufat, že podobně 
jako v minulých letech skutečnost za 
rok 2021 i 2022 bude lepší. Ale opa-
kovaný nesoulad mezi rozpočtem 
a skutečností signalizuje možnost 
chyb v rozpočtu.  V roce 2022 oče-
káváme značné rozkolísání zejmé-
na běžných výdajů na provoz v dů-
sledku energetické krize a inflace, 

je tedy žádoucí sestavovat rozpočet 
s velkou obezřetností a maximální 
snahou o udržení finančních rezerv. 
Bohužel proti tomu jde rozhodnutí 
koalice zrušit fond rezerv a  rozvo-
je a rozpustit cca 15 mil. Kč rezerv, 
vytvořených v minulých letech, do 
běžného účtu. 
Každá ekonomická jednotka, ať jde 
o domácnost, firmu nebo obec si ve 
vlastním zájmu a podle svých mož-
ností vytváří rezervy oddělené od 
běžného hospodaření. Cílem těch-
to rezerv je mít k dispozici finanční 
prostředky na větší investice nebo 
nečekané výdaje. Jakmile se rezervy 

převedou do běžného účtu, o kte-
rém primárně rozhoduje jen rada, 
existuje riziko, že se prostředky v ti-
chosti utratí. Pokud rada potřebuje 
akutně uvolnit prostředky z fondu 
rezerv, např. financování nutné in-
vestice, není problém se souhlasem 
zastupitelstva finance z fondu uvol-
nit a současně stanovit, jak budou 
finance po přidělení očekávaných 
dotací do fondu navráceny.  Zrušení 
fondu snižuje transparentnost hos-
podaření a  zvyšuje riziko finanční 
nerovnováhy. Proto navrhujeme ob-
novení fondu rezerv a jeho doplnění 
na přiměřenou výši. 

12. února Církvická/Ochozská   
  Holšická/Sudějovická

26. února Čenovická/Pilovská
  Lomecká/Zaříčanská

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a li-
nolea, 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, rozpouštěd-
la, motorové oleje a obaly od nich), biood-
pad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
výrobky podléhající zpětnému odběru (např. 
vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Praha 21 - trasa A
sobota 26. února 
1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská   800 - 820

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická   830 - 850

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká    900 - 920

4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 930 - 950

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická  1000 - 1020

6. křižovatka ul. Velimská – Klešická  1030 - 1050

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1100 - 1120

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská  1130 - 1150

Praha 21 - trasa B
středa 16. února 
1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická  1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská  1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická  1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková  1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická  1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská  1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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Nápad paní asistentky Blanky Fišerové se setkal s velkým 
úspěchem. Spolu s paní učitelkou Zuzkou Vopálenskou 
a dětmi 2. C připravily výzdobu přízemních oken školní 
budovy ve Staroklánovické k blížícímu se kulatému výro-
čí Újezda nad Lesy. Ze šesti „infocedulí“ se kolemjdoucí 
dozví to nejdůležitější z historie 1309-1922. Děkujeme!
Se 100 lety názvu Újezd nad Lesy se pojí ještě jedna 
aktivita - veřejnost se může těšit na erby žáků naší ško-
ly, které budou od předvečera oslav 6. 2. minimálně 
po dobu jednoho týdne vystaveny ve venkovní galerii 
v  parku. S předstihem budou erby zveřejněny na so-
ciálních sítích, aby právě veřejnost mohla rozhodnout 
o třech vítězných, jejichž autoři pak budou vedením 
městské části odměněni. Děti se do erbů pustily s vel-
kou chutí od Staroklánovické, přes Čentickou až do Po-

ŠKOLY A ŠKOLKY

Erby k výročí

S novým rokem začínáme v naší jazykové škole nové pro-
jekty a pokračujeme i v těch tradičních. Po loňské online 
výuce se opět těšíme, že můžeme být konečně všichni 
spolu tzv. „face to face“ a užívat si cizí jazyky naživo.
V  adventním čase jsme se opět po dvouleté přestávce 
pustili do zpívání vánočních koled v angličtině a němčině. 
Děti byly tak nadšené, že Jingle Bells chtěly zpívat i v lednu.
V prosinci jsme vyhlásili soutěž o adventního krále/krá-
lovnu. Na začátku adventu obdrželi naši žáci adventní 
kalendář v angličtině, kde si mohli každý den otevřít jed-
no okénko a naučit se něco nového v  angličtině, ti po-
kročilejší si přečíst zajímavost z vánočních reálií. Na Tři 
krále se soutěžilo a adventní královnou Happy School se 
zaslouženě stala Lucka Kaněrová.
V tomto roce slaví jazyková škola Happy School 10. výročí 
od svého založení. Studenti nám dorůstají a naší velkou 
radostí je připravovat je na mezinárodní zkoušky Cam-
bridge Exams. Někteří z nich je budou skládat již v létě, 
proto držme všichni palce našim mladým Újezďákům. 

Němčináře čekají v  dalším pololetí některé zajímavé 
projekty. Máme naplánované setkání s  rodilou mluvčí 
z  neziskové organizace TANDEM, která hravou formou 
přibližuje němčinu dětem. Zároveň se snaží o zlepšení 
česko-německého porozumění. Dále nás čeká projekto-
vá hodina „Lecker und Lehrreich“ – „Chutně a naučně“, 
kde si budeme povídat s rodilou mluvčí o jídle a dobrých 
receptech v německy mluvících zemích.
Už teď se těšíme na Velikonoce v Happy School, kde by-
chom rádi opět navázali na naši tradici Easter Eggs Hun-
ting, hledání velikonočních vajíček. Starší děti si tento 
zvyk pamatují z  minulých let. Poslední dva roky se nás 
ptaly, kdy budeme opět hledat vajíčka. Pevně věříme, že 
nám to toto jaro opět vyjde. Závěrem bychom rádi podě-
kovali všem našim studentům, malým i velkým, za jejich 
velkou snahu a nadšení pro jazyky a vám, rodičům, za 
podporu a motivaci. Těšíme se na spolupráci v  novém 
roce.

Eva Stejskalová,
Happy School

Co nového 
v Happy School?

lesné, a vyjadřují se tím k místu, ve kterém žijí, chodí do 
školy, nebo obojí.

Eva Danielová
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Výroční členská schůze, přednáška 
Vážení přátelé zahrádkáři, 

každý rok začátkem března jsme se scházeli na 
naší výroční členské schůzi. Letos, tak jako loni, ne-
můžeme nic plánovat, vše záleží na tom, jak se vy-
vine situace s pandemií. Jsme prakticky všichni ve 
skupině ohrožených občanů a nechceme jít nákaze 
naproti. Jakmile se stav stabilizuje, stanovíme da-
tum a všechny vás pozveme. O to raději se všichni 
sejdeme. 

I termín přednášky o nejnovějších chemických 
prostředcích bude zvolen operativně.

Blanka Exnerová

Únor, podle meteorologů nejstudenější měsíc, den se již pro-
dlužuje, vždyť na Hromnice o hodinu více. Pokud se nám uká-
že sluníčko, již má také svoji sílu a nás láká zahrada na první 
jarní práce. Kdo se zahradě věnuje ví, že se vše každoročně 
opakuje, a tak pouze krátce.
Kmeny ovocných stromů natíráme vápenným mlékem, mno-
hem větší účinek má obalení kmenů, zejména peckovin, 
ochranným obalem z chvojí, slámy, rákosu, balícího papíru. 
Zamezíme tím praskání kůry, tvorbě mrazivých trhlin při tep-
lotních rozdílech mezi dnem a nocí. Koncem února, kdy již 
podle předpovědí víme, že pominuly silné mrazy, řežeme 
révu vinnou, u které začíná proudit míza velmi brzy, proto 
nesmíme s řezem čekat dlouho, jinak bude z řezných ploch 
vytékat míza. Na řez jádrovin jsou různé názory, někdo začne 
s řezem již v únoru, další čeká na březen či duben, zásada je, 
že pomalu rostoucí stromy řežeme dříve a ty, které mají velké 
přírůstky, řežeme i s malým olistěním. Když chceme stromy 
jabloní či hrušek zmladit, je únor na jejich řez nejvhodnější. 
Pokud se nám na jabloních objevilo padlí, projevuje se bílým 
povlakem, odstraníme řezem až do zdravého dřeva a spálí-
me, nesmíme dávat do kompostu nebo rozdrcené jako mulč, 
tím bychom chorobu šířili. U angreštu ostříháme šedavé kon-
ce větví napadené hnědým – americkým padlím. Ani tyto vět-
vičky nepatří do kompostu.   
Opětně připomínáme postřik broskví proti kadeřavosti – ko-
nec února, při minimální teplotě 8-10 °C je správný čas pro 
jeho aplikaci. Přípravky i způsob byl již několikrát popisován.
Je nejvyšší čas vysít semena zeleninové papriky pro předpěs-
tování sazenic.
Časně rašící keře chráníme před možným poškozením mra-
zem pokrývkou z chvojí.
Za teplejších dnů vysadíme do volné půdy odkvetlé cibulovi-
ny, které nám zdobily interiér bytu.
Také doma si můžeme připravit předčasné jaro. Vyséváme 
řeřichu setou, stačí na kousek savého papíru v jedné vrstvě 
nebo proužek vaty nasypeme semínka, podklad  udržujeme 
stále vlhký. Umístíme na světlé místo a výsev opakujeme ve 
čtrnáctidenních intervalech. Další vhodná rostlina na tako-
véto přirychlení je kerblík třebule, u toho dáváme přednost 
zemině a způsob pěstování je totožný.    

Řádění krtků na zahrádce moc rádi nemáme a přeci od nich 
malá pomoc je. Než krtiny zašlapete, můžete z nich odebrat 
zeminu právě pro vysévání a výsadbu, je totiž provzdušně-
ná a  lehká, stačí ji prosít a můžete plnit květináče a  truh-
líky  na okně. Vše o nás a veškeré informace hledejte na 
https://kvetyujezda.ic.cz.
Za újezdské zahrádkáře     

Blanka Exnerová

Zahrádka v únoru

SPOLKY

Akce SPCCH
VYCHÁZKA  „Vilové Vinohrady“
ve středu 23. 2.
sraz v 10.00 hod na zastávce tram č. 10, 16 
„Vinohradská vodárna“
Doporučená doprava: Újezd nad Lesy, bus 163 
v 9.00 hod., přestup Malešická továrna, tram. č. 16 
v 9.32 hod., výstup zastávka Vinohradská vodárna 
v 9.48 hod.

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
plavání vždy v úterý, od 1. 3. do 3. 5.
plavání a cvičení vždy v pátek, od 5. 3. do 6. 5.
zájemci, obraťte se na paní Tomaidesovou, 
tel. 775 377 769

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
v sobotu 19. 3.

REKONDIČNÍ POBYTY
pro diabetiky: 7. 5. - 14. 5., 
hotel Koliba, Vrbno pod Pradědem

pro kardiaky: 3. 8. - 20. 8., 
Motel Příchovice

Bližší informace nejenom o plánovaných pobytech 
budou podány na výroční schůzi

Zájemci, sledujte aktuální epidemiologická a do-
pravní opatření.

https://www.magazinzahrada.cz/rady-a-tipy/co-sazet-na-zahradku-v-kvetnu.html
https://www.magazinzahrada.cz/rady-a-tipy/vylepsene-kvetinace-darek-ktery-potesi.html
https://kvetyujezda.ic.cz
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Před rokem a půl jsme ve zpravodaji přinesli informaci o ša-
chovém klubu (hlavně) pro dospělé. Dnes můžeme s potěše-
ním informovat, že Újezd má také kroužek pro děti. 
Tréninkovým a hracím dnem je každý čtvrtek. Dospělí se 
scházejí od 18 hod. a zahrát si naživo může přijít i ten, kdo 
není členem klubu. Odpovídajícího soupeře v něm najde jak 
věkem, tak i výkonností. 
Více informací získáte na: sachy.ujezd@seznam.cz.
Nejmladší šachisté ale začínají už od 16:30 hod. a právě s ni-
mi jsem se zúčastnil jedné čtvrteční šachové edukace.
Zhlédnout rozrůstající se šachovou základnu přicházím právě 
včas. Před budovou I. st. ZŠ jsou už skoro všichni. Za chvíli 
míříme po schodech do druhého patra. Jak stoupáme, dozvě-
děl jsem se, že klub má dva nové hráče, studenty VŠ, a ti bu-
dou o kroužku točit reportáž. Skvělé, klub bude prezentován 
i v internetovém videoprostoru!
Přicházíme k malé místnosti vedle divadelního sálu. V ní se 
mladí i staří šachisté nyní scházejí. Je jejich dočasným, avšak 
poněkud stísněným útočištěm. Kvůli rekonstrukci budovy 
úřadu, který potřeboval náhradní prostory v DDM (Polyfunkč-
ní dům), kde mají šachisté jinak svůj krásný domov. Soutěžní 
domácí zápasy proto klub hraje v reprezentativním divadel-
ním sále díky rozhodnutí rady MČ. 
Ale. Šachy nejsou jenom hrou a soutěží, mohly by být do-
konce zařazeny i do školních výukových plánů jako volitelný 
předmět. Tahle možnost není moc známá.
Po probrané teorii jsem se přítomných deseti kluků různého 
věku na pár věcí zeptal. Zde jsou odpovědi, jak jsem si je stačil 
zaznamenat.

Kdo (nebo co) vás přivedl k šachům? 
Očekávané odpovědi byly: 
babička, děda, máma, táta, spolužáci. 
Jednoho malého šachistu ale hra zaujala u kamaráda a na-
šel si cestu do klubu sám.

Co se vám na šachách líbí? 
Hledat možnosti, jak se dostat z šachu (pozn. - tah, kterým je 
napadena figurkou soupeře nejdůležitější figurka hry – král). 
Vybírání z mnoha řešení, dobří trenéři, dají se hrát kdykoliv 
a kdekoliv i to, že s figurkami se netáhne stejně, ale různě.
Co bych ovšem nečekal od malých kluků, byla tahle odpověď: 
„Jde o logickou hru, která připomíná život. Pořád je naděje 
dostat se ze svízelné situace.“ 
Že by budoucí velmistr?

Chybí vám něco na kroužku?
Pití, když si ho zapomenu doma... 
Tak u téhle odpovědi jsme se zasmáli.

Jak dlouho už hrajete?
Krátce, pár měsíců či let. 
Nejdéle hrající hráč se dopočítal až k číslu 9 (let).

Chtěli byste, aby do kroužku chodila i děvčata? 
A nastalo veselé dohadování. 
Néé! Jóó! Nevím. No šlo by to. To by teda nešlo. A nebo jó, šlo… 
Prostě páni kluci.

Čeho byste chtěli v šachách dosáhnout?
Být mistrem republiky. 
Porazit mistra republiky nebo kandidáta mistra. 
Naučit se dobře hrát, klidně jen pro radost. 
Dát mat trenérovi, nejlépe tzv. „šustrmat“ (pozn. - rychlý mat 
čtvrtým tahem na začátku hry, který dostalo už několik gene-
rací začínajících šachistů, ovšem dát ho zkušeným trenérům 
se asi nepovede).
A pak už jsem si střídavě povídal s trenéry (celkem jich je 5). 
O tom, co bude dál a také jsme mluvili o zahraničních filmech, 
ve kterých jsou vidět na promenádách, nábřežích a korzech, 
ale i v parcích pevné stoly na deskové hry. A třeba ve filmu 
„Den nezávislosti“ na nich hrají hlavní představitelé šachy. 
Shodli jsme se, že jednou tady třeba taky budeme mít po-
dobné šachové zátiší s lavičkami…

Petr Duchek

Šachový kroužek 
pro děti

Akce KAS
PROCHÁZKA PRAHOU S PRŮVODCEM
16. 2.
Naším cílem je Kampa a okolí. Sraz na Klárově 
(metro A stanice Malostranská). Valdštejnská ulice, 
Malostranské náměstí, Pražské Jezulátko, případně 
muzeum trikových filmů a Kampou k  Werichově 
vile (zde vstup 60 Kč).
Doporučená doprava: autobusem 163 na 
konečnou – Depo Hostivař, odtud Metro A na 
stanici Malostranská. Sraz v 8: 40 hod. na stanici 
Újezd nad Lesy, ti kdo pojedou individuálně v 10.00 
na Malostranské.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
26. 2. od 14 hod.
v jídelně ZŠ Polesná ul. (vstup z Čentické)

platba členského příspěvku na rok 2022 od 14 hod., 
zahájení schůze v 15 hod.

Budou dodržena hygienická opatření platná v den 
setkání.
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V lednu začala druhá fáze revitalizace lesíku za sídlištěm Ro-
hožník. Dlouhodobě neudržované zarostlé neprůchozí místo 
plné odpadků se revitalizací vyčistí a prosvětlí. Dojde k od-
stranění napadených, nemocných a neperspektivních dřevin, 
čímž se dá šance perspektivním dřevinám, které budou v pří-
padě potřeby řádně ošetřeny.
Ve spodní části směrem k poli bude zachován stávající pás 
husté zeleně s několika průchody. Středem lesíka povede 
cesta vysypaná štěpkou. Budou vysazeny nové ovocné stro-
my, přidána krmítka a pítka a cedule o druzích ptáků, kteří se 
na nich mohou vyskytovat.
Rostlinný odpad bude využit na místě, částečně rozdrcen 

a využit na vysypání cesty a částečně rozřezán pro využití na 
přilehlém veřejném grilovacím místě. Ostatní odpad bude 
odevzdán ve sběrném dvoře.
Revitalizaci severní části zajišťuje městská část, jižní části spo-
lek Újezd nad Lesy: krajina pro život, který realizoval již první 
část revitalizace s kruhovou lavičkou. Ohlasy na provedenou 
revitalizaci byly kladné a při jednání v místě 5. 3. 2020 jste 
vyjádřili přání pokračovat ve stejném duchu. Umožní se tak 
rekreační využití celého lesíka pro vycházky a odpočinek. Pro-
jekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 
Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život

Jitka Carbolová

Revitalizace lesíku za Rohožníkem pokračuje

Loňský rok nebyl lehký a díky všelijakým lockdownům by-
ly naše cyklovyjížďky hodně omezené. Zatím neexistuje lék 
stoprocentně účinkující na covid, ale podpůrnou medicínou 
může být naše kolo. Naše kola se proto musí točit dál, covid 
necovid. Cyklisté z Újezda a blízkého okolí se nikdy nevzdáva-
jí, a proto jsem po covidové odmlce opět uskutečnil naši tra-
diční novoroční vyjížďku. Tentokrát to nebylo na rozhlednu 
Doubravka, letos jsme se rozhodli dobýt východní pól Prahy. 
Východní pól Prahy leží v Klánovickém lese kousek od Úval. 
Naše trase vedla oklikou po bývalé cyklostezce do Koloděj, 
dále měla cesta pokračovat přímo do Sibřiny, ale zde nastala 
moje malá chybka, zakufroval jsem, a do Sibřiny jsme se do-
stali přes Královice. Trochu zajížďka, ale krásná cesta. A dále 
rovnou přes Dobročovice, Úvaly přímo do lesa Vidrholec. Vý-
chodní pól v lese jsme našli docela rychle, nachází se totiž cca 
50 metrů od zelené turistické značky v hustém mlází. 
V  zimě je pól – patník vidět, ale v  létě to nebude asi úplně 
jednoduché. Jeden pól jsme tedy dobyli, a tak se příště vydá-
me za dalším. Covidová doba dopadla asi i na naše sousedy 
– česnečka v Kolodějích se nekonala. Jaká by to byla však no-
voroční vyjížďka bez česnečky? Proto jsme se rozhodli skon-
čit v soukromém klubu spolku VAMOS 66 - Garage club. Pro 
„účastníky zájezdu“ byla připravena silná novoroční česneč-
ka, grog, svařák, čaj a pivko ze sedmého schodu. 

Snad se mi v té vlekoucí covidové mizérii podařilo vás trochu 
povznést na duchu a přivést některé z  vás zpět do pedálů 
svých bicyklů. Přátelé, brzy se uvidíme jako dobyvatelé zatím 
jen jednoho pražského pólu na dalších dobyvatelských ces-
tách. Ještě nás čekají tři póly a jeden střed Prahy. Máme se 
na co těšit.

Jan Veselý,
cyklokoordinátor

Novoroční šlápnutí

Spolek OKO vstoupil do nového roku s rozhodnutím, že i přes 
nepříznivou dobu „covidovou“ nepoleví ve svých aktivitách 
a nadále bude pracovat ve prospěch občanů Újezda. Ne vždy 
je to však snadné, jak by se mohlo zdát. Například na poli 
kultury jsme v tomto nečase zprostředkovali koncertní show 
s Elvisem Presleym, recitál několikanásobného bronzového 
„slavíka“ Petra Kotvalda a v obou případech do akcí vzácně 
shodně a výrazně zasáhla den před konáním platná mimo-
řádná opatření (roušky, očkování atd.).
Na letošek připravujeme další akce a do třetice už doufáme, 
že se nám uvedená omezení vyhnou. O všech akcích bude-
me včas informovat. Připravujeme se nyní na tradiční úklid 
Klánovického lesa (akce „Ukliďme si Česko“), která proběhne 
2. 4. a tímto jste na ni srdečně zváni. Obnovujeme také sbírku 
knížek „Edice OKO pro naši knihovnu“ (viz náš web) a prosíme 
vás o zapojení se do projektu.
Prosincová členská schůze spolku přijala novým předsedou 
(P. Duchek) představené další směřování, spolek se otevře 

občanům. Nově je možné stát se registrovaným příznivcem 
spolku (nikoliv členem) a podílet se na jeho činnosti. O při-
jetí rozhoduje rada spolku. Členství ve spolku bude pečlivě 
zvažováno, neboť je spojeno s „vlastnictvím“ spolku. Chceme 
spolek ochránit před střety zájmů a předat jej těm, co přijdou 
po nás, jako zdravý subjekt.
Dobu „covidovou“ jsme také využili k předělání našeho spol-
kového webu, který zásluhou našeho předsedy dostal „mo-
derní kabát“. Je i přehlednější a uživatelsky příjemnější. Intui-
tivně se tak můžete seznámit s celou činností našeho spolku 
od jeho prvopočátku. Možná si i poprvé všimnete, že Spolek 
OKO není jen Magazín Oko. Zhlédnout také můžete sestřihy 
ze všech uspořádaných koncertů, seznámit se s přednáškami 
či dalšími akcemi. Bylo jich hodně. Nový web nám také umož-
nil opustit sdílený web svobodnyujezd.cz, který byl využíván 
pro mediálně větší soubory.
Myslíme si, že přichází ten pravý čas sledovat web 
www.spolekoko.cz.

Jiří Lameš

OKO v novém

http://www.spolekoko.cz
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Rok 2021 jsme zakončili posledním turnajem sezóny v se-
stavách, a to konkrétně na Mělníku. Naše výprava čítala 
celkem 31 závodníků.
Pro závodníky vyšších kategorií se jednalo o Mistrovství 
České republiky, tedy nejprestižnější turnaj sezóny. Na na-
šich závodnících však nervozita z tak důležitého turnaje 
nebyla vůbec znát a mnozí zacvičili i své nejlepší sestavy 
tohoto roku. I díky tomu si Kangsim odvezl do Újezda dvě 
zlaté, šest stříbrných a tři bronzové medaile. Co je ale nej-
důležitější, v kategorii týmů jsme se umístili na 2. místě 
a domů putoval i cenný pohár. 
Díky výsledku intenzivního tréninku a odhodlání nyní v na-
šich řadách stojí dva mistři ČR v poomsae za rok 2021. 
Adam Papež závodící v seniorech do 30 let a Adam Brůček 

v kategorii juniorů, který potvrdil svoji dominanci, během 
celého pololetí nenašel přemožitele a zaslouženě získal 
zlato právě i na MČR. 
Turnaj byl poslední soutěží sezóny a uzavřel tak i taek-
wondo ligy v sestavách. Celkově jsme obsadili druhé místo 
v Extralize poomsae za minulý rok. A k tomu máme i dva 
vítěze za celý rok. Opět se jedná o Adama Brůčka a Adama 
Papeže. Věříme, že letošní rok bude ještě úspěšnější než 
ten minulý. Velké díky patří také našim partnerům, kteří 
nás dlouhodobě podporují. Těmi je především generál-
ní partner, společnost Abak, provozovatel sítě Újezd.net, 
a hlavní partner, Obchodní akademie Praha.

Martin Horák,
Kangsim Dojang

SPORT

Dva tituly mistra ČR 
pro újezdské taekwondo

Náš atletický oddíl ŠSK Újezd nad Lesy má řadu nadějných běžců, 
kteří nás reprezentují na nejrůznějších závodech. Jedním z těch tra-
dičních jsou přebory Prahy v přespolním běhu, které se konaly na 
sklonku loňského listopadu, tentokráte v krásném a netradičním 
prostředí Chuchelského závodiště. A i přes to, že velká část mladých 
atletů onemocněla anebo byla v  karanténě, byla naše „zelená vý-
prava“ úspěšná. Opravdu všechny děti bojovaly a nenechaly sou-
peřům nic zadarmo. V kategorii mladších žáků naši kluci ukázali, že 
pokračujeme v tradici skvělých běžců a tři se umístili v první pětce! 
Titul přeborníka Prahy získal zaslouženě Adrian Hromek (bude tedy 
reprezentovat Prahu i v celostátním finále), Jonáš Jelínek pak obsa-
dil místo třetí a na krásném pátém místě se umístil Patrik Hromek. 
Terén na závodišti byl opravdu náročný, a proto všem závodnicím 
a závodníkům patří velký obdiv, že nevzdali a doběhli i tak náročný 
závod. Velké díky patří i rodičům, kteří své děti na závod doprovo-
dili a poskytovali jim spolu s trenéry podporu. Přebory pro nás byly 
úspěšným vyvrcholením sezóny. Jsme rádi, že i přes náročnost tré-
ninků v této době se našim dětem i nadále daří podávat stabilně 
dobré výkony.

Zuzana Olšanová,
Karolína Hanáková

Přeborník Prahy v přespolním běhu
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Zimní příprava v plném proudu

Baví tě fotbal? 
Pojď hrát za Újezd! 

Do kategorie starší přípravky hledáme 
fotbalisty narozené v roce 2012. 

V případě zájmu kontaktujte trenéra této kategorie 
Petra Foltmana na tel. č. 773 600 876.

Starší žáci hledají do svých řad chlapce 
ročníků 2008 a 2009. Zájemci, volejte trenérovi 

Tomáši Novotnému na tel. č. 720 125 824.

V  našem klubu FK Újezd nad Lesy hrajeme i  v  zimě a zod-
povědně se připravujeme na jarní část mistrovské sezóny 
2021/2022.
Dvě nejmladší kategorie, předpřípravka (ročníky 2015 a mlad-
ší), a mladší přípravka (ročníky 2013-2014) využívají v tomto 
období především tělocvičnu ZŠ v Polesné ulici. Během zimy 
se postupně zúčastní turnajů v Kolodějích, na Hájích a v Bě-
chovicích. Předpřípravka se v  lednu zúčastnila turnaje na 
umělé trávě v Kolodějích, kde se kluci střetli se stejně starými 
týmy FA Praha, Sokola Kolovraty a AFK Sadské. Újezd vybo-
joval krásné 3. místo. Kategorie mladší přípravky s ročníkem 
2014 byla na stejném turnaji a skončila ještě o stupeň výše, 
na výtečném druhém místě. Celý turnaj vyhrálo mužstvo 
Žamberka. Dále jsme se utkali s Vinoří a Kolínem. Z turnaje 
jsme si však přivezli individuální ocenění – cenu pro nejlepší-
ho střelce turnaje vyhrál Eliáš Pták.
Starší přípravka se připravuje 3x týdně. Po jednom tréninku 
absolvují na umělce na Blatově a v Klánovicích a v tělocvičně 
ZŠ v Polesné. Starší přípravka odehraje během zimy dva tur-
naje, oba na umělé trávě. První na Hamru v Braníku a druhý 
v Uhříněvsi. 
Mladší žáci trénují dvakrát týdně na umělých površích na Bla-
tově a v Klánovicích a jednou týdně využívají sportcentrum 
Plechovka v Dubči pro fyzickou přípravu. Od poloviny ledna 
pak mají naplánováno každých 14 dní turnaj v hale ve Zbuza-
nech a přátelská utkání se sousedními týmy Běchovic, Dubče 
a Klánovic. Starší žáci využívají ke svým tréninkům CrossFit 
zónu v Plechovce v Dubči a umělé povrchy na Blatově a v Klá-
novicích. Během zimy se zúčastní zimní ligy v Šeberově a ha-
lového turnaje v Říčanech.
Starší dorost trénuje třikrát týdně. Využívá CrossFit zónu ve 
sportcentru Plechovka v Dubči a umělé povrchy v Klánovicích 
a na Blatově. V  rámci zimní přípravy odehraje dorost dva 

halové turnaje v  Říčanech a dvě venkovní přátelská utkání 
s Újezdem Praha 4 a Juniorem Praha. 
Oba týmy mužů trénují společně třikrát týdně. Postupně se 
připravují v CrossFit zóně v Plechovce v Dubči a na umělkách 
na Blatově a v Uhříněvsi. Spojené týmu mužů čeká zimní tur-
naj v Kyjích, kde sehrají celkem 5 utkání. Ve třech zápasech ve 
skupině nastoupí postupně proti Xaverovu, domácím Kyjím 
a Dolním Chabrům a následně odehrají dva zápasy o koneč-
né umístění. 
K prvnímu mistrovskému zápasu nastoupí náš A-tým o ví-
kendu 19. – 20. 3. Béčko s dorostem začnou sezónu o týden 
později. Starší žáci, mladší žáci a starší přípravka startují své 
soutěže o víkendu 2. a 3. 4. Nejmladší kategorie - mladší pří-
pravka odehraje první mistrák o víkendu 9. – 10. 4. Věříme, 
že budeme fanouškům přinášet jen samou radost nejen vý-
sledky, ale i předvedenou hrou a hlavně, že se mládež bude 
neustále zlepšovat.

Michal Krejčí
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Masopust je dobou reje a zábavy, ten 
loňský, již tradičně pořádaný spolkem 
Sosák, byl ale kvůli koronavirovým 
restrikcím o dost smutnější. Soutěž 
o nejlepší masku proběhla ještě před 
masopustem, tradiční koblihové klání 
online. Letos snad již vše proběhne 
naživo tak, jak jsme byli zvyklí. 
Samozřejmě za dodržení všech 
epidemi o logických nařízení. 
A na co se můžete těšit?  V pěti obcích 
se sejdou jako vždy maškary v daný 
čas a na určeném místě srazu. Každá 
obec (sousedského masopust se 
účastní Sibřina, Dobročovice, Sluštice, 
Květnice a samozřejmě také Újezd) 
bude mít oproti jiným ročníkům 
již zvolenou královnu. Spolu s ní 
účastníci požádají svého starostu 
o masopustní právo, zorganizují 
koblihovou soutěž a vydají se na cestu 
k pomníku padlým v Sibřině. Cestou 
přednesou vinše u dveří sponzorů 
a podporovatelů masopustu, kteří 
se do průvodů připojí. Za pomníkem 
padlým v Sibřině bude čekat Půst 
(loutka a chůdaři), jenž si za manželku 

vybere jednu z královen. Nebo snad 
všechny? Svatebním pochodem se 
pak zamíří do SOSákova, kde bude 
připravena další masopustní zábava. 
Ještě dodejme, že tématem letošního 
masopustního reje je sousloví „ženy 
vs. muži, muži vs. ženy“. A těšit se 

můžete samozřejmě také na nabídku 
pochutin, zejména těch pekařských 
a řeznických. Více informací najdete 
na www.sosakos.cz. 
S využitím materiálů spolku Sosák 
sestavil.

Blahoslav Hruška

Sousedský masopust

BESEDA
vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu       Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

únor 22

13/210/2

13/2  čtvrtek   KINO  19.30   ULIČKA PŘÍZRAKŮ režie: Guillermo del Toro

16/2  neděle  KINO PRO DĚTI  16.00  ENCANTO režie: Jared Bush, Byron Howard

18/2  úterý   TÝMOVÁ HRA  19.00  NA KVÍZ, vědomostní soutěž týmů, 
       rezervace: www.nakviz.cz

19/2  středa   TALKSHOW  19.30   Ivo a Libor Šmoldasovi

10/2  čtvrtek  KINO  19.30   MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST režie: Jiří Havelka

13/2  neděle  KINO PRO DĚTI  16.00 GUNDA režie: Viktor Kossakovsky

17/2  čtvrtek   KINO  19.30  MOONFALL režie: Halle Berry, Patrick Wilson

18/2  pátek   FILMOVÝ KLUB  19.30  C´MON C´MON režie: Mike Mills

19/2  sobota  PŘEDNÁŠKA S BESEDOU  18.00  Petr Havlíček – O zdravém životním stylu

20/2 neděle  DIVADLO PRO DĚTI  16.30   ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA režie: Víťa Marčík

22/2  úterý   TÝMOVÁ HRA  19.00  NA KVÍZ, vědomostní soutěž týmů, 
       rezervace: www.nakviz.cz

23/2 středa   BIO SENIOR  14.00  PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL režie: Patrik Hartl

                         JAM SESSION  19.00    Hudebníci všech žánrů, spojme se! 

24/2 čtvrtek  KINO  19.30    VEM SI MĚ režie: Cat Coiro

27/2 neděle   Klánovický MASOPUST 12.00  začíná v zahradě Besedy, hostina, průvod, tancovačka

SOUSEDÉ

VÝSTAVA
Myši patří do nebe
Výpravná výstava kulis, scenérií, rekvizit i půvabných lou-
tek z  animovaného filmu Myši patří do nebe nabízí ná-
vštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotli-
vé scény i dekorace prohlédnout. Nejmenší děti si výstavu 
mohou užít i díky zábavné mapce, která jim poslouží ja-
ko interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. 
Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí 
také film o filmu v zámeckém minikině.
Zámek Chvaly, denně 9-18 hod., www.chvalskyzamek.cz

DIVADLO
Besídka divadla Sklep
Svérázný smysl pro humor a nasazení interpretů dělají 
Besídky divadla Sklep jedinečnými. Pásma scének, ske-
čů, písní a tanců se staly tradičním pořadem, se kterým 
přijíždí všem dobře známé tváře i tentokrát. A jako vždy 
s novými scénkami a hudebními čísly.
Divadlo Horní Počernice, 14. února od 19:30 hod. 

KONCERT
Samson Lenk
Dvouhodinový koncert s přestávkou, spojený vtipným 
mluveným slovem. Přehršel hitů z vlastní i „hoptropác-
ké“ tvorby, ze spolupráce s Vlastou Redlem, Žalmanem, 
včetně písniček z večerníčků (Méďové, Vydrýsek, Ježci …) 
jejichž je autorem, jsou zárukou perfektního koncertu.
Sál Kvapík U Antošů, Jirny, 25. února od 19 hod., 
www.ziji.cz

http://www.sosakos.cz
http://www.chvalsyzamek.cz
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Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

 

AKREDITACE

MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělání s m

ožností rozvoje osobnosti, přijďte se in
fo

rm
ov

at
 d

o 
na

ší
 š

ko
ly

. T
eš

ím
e 

se
 na vás. 

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

celoroční program

„učíme se venku“

Přijďte se k nám 

kdykoli podívat.

angličtina, španělština 
s rodilými mluvčími 

a němčina  

Inzerát 2021 183x132.pdf   5   07.12.2021   22:01
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Objednávejte na inzerce@praha21.cz
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                                                tel.: 606 900 600

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00           Křemínská 153                                         
SO:        09.00–13.00                                   282 01 PŘIŠIMASY

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT              
Likvidace autovraků všech značek                              
Pneuservis bez čekání

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

Odpolední úklid 16 tis. Kč/měsíc
úklid skladů a výrobních hal, 

práce se strojem na podlahu, 

4,5 hodiny denně, z Úval BUS 423

pracoviště: Přišimasy, Hradešín, 

sklady Marca, tel. 728 995 839

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: +420 608 153 818

Mgr. Renata Prihoda, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 
dokumentace, nemovitosti, insolvence, rodinné právo 
(rozvody, jmění manželů, děti), obchodní společnosti. 

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

INSTALATÉRSTVÍ A KOMINICTVÍ 
JAKUB HORA

NABÍZÍ: INSTLATÉRSKÝ BYTOVÝ SERVIS
 KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH 

CEST (dle vyhlášky 34/2016)
Tel.: 724 970 717

29
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Soukromá mateřská  
školka Andělská

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

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

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

andelska_89x132.indd   1 20.02.2021   18:24
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Přijďte si vyzkoušet lekci do studia 
Yoga Klánovice, Lovčická 974

 

Ranní jóga 
od 3. 1. 2022 otevřené lekce 

pondělí a středa 8:30 – 9:40
Permanentka 10 lekcí / 1600,- Kč nebo jednotlivá lekce: 200,- Kč

Vinyasa Flow
Kurz 6. 1.  – 16. 6. 2022 

čtvrtek 18:30 – 19:40 
21 lekcí / 2900,- Kč

Vinyasa je spojením dechu a pohybu, není tedy třeba 
se nechat odradit divně znějícím názvem. 

Přijďte vyzkoušet mírně dynamičtější variantu jógy. 

Individuální lekce – po domluvě

Více info na www.yoganapohodu.cz

Jóga jako bezpečný a zdravý pohyb, cesta ke koncentraci 
a důkladné relaxaci. Nabízím jemné i dynamičtější cvičení, 

létající jógu v závěsných sítích pro dospělé i děti i individuální 
lekce přizpůsobené na míru podle Vašich potřeb.

Ilona Větrovská 
tel.: 777 660 953 

vetrovska.ilona@seznam.cz



PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah, 
podlahová plocha 578 m2, pozemek  

1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek

PRONÁJEM – samostatný domek 20 m2  
k bydlení i podnikání,  

Starokolínská ul., P9-Újezd n.L

DOPRODEJ  
nových bytů  
v Klánovicích

cena 49.000.000,-Kč

         Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk 
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2, 

Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

P R O D Á N O

PRONÁJEM – byt 1+kk, 40 m2,  
Starokolínská ul., P9 – Újezd n.L.

PRONÁJEM – hezký RD 4+kk/G, podlahová 
plocha 160 m2, zahrada 580 m2,  

Kopretinová ul., Šestajovice

P R O N A J A T O

P R O N A J A T O

REZERVOVÁNO

  www.utrativodu-klanovice.cz

Ceny od  
20.455.000,-Kč

PRODEJ ZAHÁJEN

30 let zkušeností  
v realitách

INZERCE
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