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...ani kapku nazmar!

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

www.dotacedestovka.cz

800 260 500

info@sfzp.cz

Zeptejte se,
pomůžeme vám!

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

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

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

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

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

  podejte elektronickou žádost – z pohodlí 
domova a bez front,

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

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

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

 doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace 
žádosti.

Akumulace srážkové 
vody pro zálivku zahrady 

dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

pro stávající domy v lokalitách zasažených 
akutním nedostatkem vody

Akumulace srážkové 
vody pro splachování WC 
a zálivku zahrady 

Využití přečištěné 
odpadní vody s možným 
využitím srážkové vody 

dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím 
srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace 
s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže 
+ 10 000 Kč na projektovou přípravu*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

čištěné odpadní 
ným využitím 
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EDITORIAL

Babí léto je, zdá se při pohledu z ok-
na, už minulostí a podzim nastupuje 
mílovými kroky. Ničeho se nebojme, 
i podzim má své kouzlo a může při-
nášet příjemné zprávy a sdělení.
Například to, že se nám po letech do-
hadování podařilo dotáhnout rekon-
strukci ohavné budovy na Rohožníku 
do úspěšného konce a  v září jsme 
zkolaudovali novou budovu, která 
bude sloužit jako služebna Městské 
policie a klubovna skautů. Stěhování 
do nových prostor proběhne během 
října.
Úspěšně a včas se nakonec podaři-
la dokončit i rekonstrukce podlah 
ve  školní jídelně na druhém stupni 
naší školy, o které jsme uvažovali už 
v  roce 2014, kdy jsme rekonstruovali 
školní jídelnu, ale z důvodu nedostat-
ku finančních prostředků jsme opra-
vu podlah nemohli realizovat. 
O těchto investičních akcích a jedné 
navíc se dočtete více na str. 7. 
Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem z úřadu MČ, kteří se na jejich 
realizaci podíleli za jejich pracovní 
nasazení. 
Z událostí, které nás v Újezdě čekají 
v říjnu, bych vás chtěla upozornit na 
setkání s autorkou projektu skate-
parku v Čentické ulici.

Představí novou podobu multifunkč-
ního hřiště, která vznikala ve spolu-
práci s žáky naší školy a Neposedou. 
Snažíme se o to, abychom celý pro-
stor multifunkčního hřiště mohli vy-
užívat více a aby se zde kromě akcí 
„zaběhnutých“ daly pořádat i  akce 
nové. Co byste říkali letnímu kinu ne-
bo dopravnímu hřišti? Pokud máte 
nápady, přijďte se o ně s námi podě-
lit. Pozvánku najdete na str. 5. 
Další pěknou říjnovou pozvánkou je 
podzimní výstava ovoce a  zeleniny 
újezdského Českého zahrádkářské-
ho svazu, která bude letos již potřetí 
obohacena o výtvarné práce dětí ško-
ly a školek z Újezda a Koloděj. To si 
nenechám ujít a už se moc těším. 
Přijďte se potěšit i vy.
Zajímavý bude jistě i výlov rybní-
ku, na  kterém jsem, přiznávám  se, 
v  Újezdě ještě nebyla, ale letos to 
hodlám napravit.
Všechny pozvánky najdete uvnitř Zpra-
vodaje, včetně té na říjnové oslavy 
a Lampionádu. 
Čtěte pozorně! 
Přeji vám kouzelný 
podzim, milí Újezďáci. 

Vaše starostka, 
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Pozvánka na přednášku

V sobotu 30. září byla ukončena soutěž zaměřená na 
zkrášlování obce. V těchto dnech dochází k vyhodnocení při-
hlášených fotografií. Výherci soutěže budou odměněni, vý-
běr  z oceněných děl najdete v některém z dalších čísel ÚZ.

Martina Vrbková,
odbor životního prostředí a dopravy 

Soutěž „Rozkvetlý Újezd“ skončila

Jeroným Klimeš je uznávaným odborníkem na rodinné vzta-
hy, kterým se jako psycholog věnuje řadu let. Je autorem 
několika knih, které se týkají rozchodů a rodiny: Partneři 
a rozchody, Křesťanství, vztahy a sex a jiných titulů.
Doktor Klimeš ve svých publikacích a přednáškách seriózně 
i s nadsázkou vysvětluje záludné mechanismy rozchodů, je-
jich psychologickou logiku. Zaobírá se i dopadem rozpadu 
rodiny na děti.
Pan doktor Klimeš je újezdským občanem, a tak jsme ho 
požádali, aby se s námi všemi podělil o své poznatky a zku-
šenosti.

oddělení péče o děti

Situace s kynology se komplikuje
Kauza kynologického cvičiště nepře-
stává hýbat opozicí a částí Újezda. ÚZ 
proto na toto téma vyzpovídal sta-
rostku Karlu Jakob Čechovou.

Místní kynologové dostali před půl 
rokem výpověď z nájmu pozemků 
u rybníka, protože odmítli jednat 
o  úpravě svého provozního řádu. 
Jak probíhají další jednání?
Jednání bohužel neprobíhají. Kynolo-
gové na Úřad MČ Praha 21 podali pro-
střednictvím svého právního zástupce 
žalobu o neplatnosti výpovědi nájemní 
smlouvy. Bez toho, aby se s námi poku-
sili setkat. Žaloba nám dorazila poštou.

Proč obec vůbec vyžadovala omeze-
ní provozu? 
Naším cílem nebyla nějaká likvidace 
pejskařů, jak se proslýchá. Kynologo-
vé jsou přece neziskovou organizací, 
takže jak bychom je mohli likvidovat? 
Jádrem problému je, že provoz cviči-
ště za poslední dva, tři roky opravdu 
narostl. Mají mnohem více aktivit, ješ-
tě loni se tam dvakrát až třikrát v týd-
nu cvičili služební psi, což je samo-
zřejmě pro okolí mnohem větší zátěž 
než obyčejný výcvik psů. Proměnila se 
také okolní zástavba. V době, kdy ky-
nologické cvičiště před více než třiceti 
roky vzniklo, bylo v okolí jen pár do-
mů. Dnes je v bezprostřední blízkosti 
celá řada nových objektů. 
Proto jsme chtěli, aby cvičiště fungo-
valo čtyři dny a ne sedm dní v týdnu. 
Výměnou za zkrácení provozní doby 

jsme kynologům navrhli nulové ná-
jemné na pozemcích, které jsou ve 
správě naší městské části. Bohužel 
bez výsledku.

Městská část pronajímá pozemky 
i  jiným spolkům, třeba rybářům 
nebo včelařům. Po nich ale žádné 
omezení provozu nepožaduje. Proč 
potom omezovat kynology?
Zaprvé provoz včelařů a rybářů se 
co se hlučnosti týká nelze srovnávat. 
Za  druhé registrujeme stížnosti ob-
čanů, kteří si všímají nárůstu činnosti 
kynologů. A není to jen radní doktor Je-
níček, který se kvůli tomu stal terčem 
útoků a pomluv. Mrzí mě, že sami pej-
skaři to neuznávají a nebyli ochotní se 
dohodnout. Ruku na srdce – kdo z nás 
by chtěl, aby ho v neděli ráno budilo 
štěkání psů? To není nic proti psům, 
štěkot je jejich přirozený projev. Jde 
ale o to, že pro sedmidenní provoz, kdy 
majitelé svezou své miláčky na jedno 
místo, kde si zaplatí výcvik, je současné 
umístění kynologického cvičiště v těs-
né blízkosti zástavby rodinných domů 
již nevhodné. Já jako starostka hájím 
zájmy hlavně občanů Újezda, a to paní 
jednatelka základní kynologické orga-
nizace není. A z velké části to nejsou 
ani lidé, kteří tam chodí cvičit psy. 

Jak je to s pozemky? Kynologové 
prý ne všechny užívají v souladu 
s územním plánem.
Je to tak. Při revizi smluv jsme přišli na 
to, že jejich plot,  vedení elektřiny a ně-

které osvětlení, kam je zavedena elektři-
na, stojí na lesním pozemku. Něco tako-
vého zákon ani nepřipouští. Magistrát 
hl. m. Prahy nám potvrdil, že pozemek, 
který si od něj kynologové pronajímají, 
není určen k provozování cvičiště.

Jaké záměry má obec s pozemky, 
kde jsou dnes kynologové?
Rádi bychom je zalesnili. To není jen 
slepé naplňování územního plánu. 
V sousedství má vést přeložka silnice 
I/12 a počítá se s vytvořením lesopar-
ku, který by byl bariérou proti prachu 
a hluku. Pás kolem rybníka by na ten-
to lesopark přirozeně navázal.

Roční výpověď vyprší koncem břez-
na 2018. Máte tušení, co se bude dít 
dál?
Výpověď kynologové napadli soudně 
a  musíme vyčkat rozhodnutí soudu. 
Do té doby se však musíme vypořádat 
se zjištěním magistrátu, že městská 
část nemá na svém katastru pozemek, 
na kterém by provoz kynologů nebyl 
v rozporu s územním plánem hl. měs-
ta Prahy. A protože pozemky nepro-
najala pouze městská část, ale také 
magistrát, musíme s ním postupovat v 
souladu. Aktuálně zkoumáme vydané 
kolaudační rozhodnutí na areál. Před-
pokládáme, že stavební úřad bude 
muset reflektovat zjištění magistrátu. 
Možná se ukáže, že situaci bude mož-
né vyřešit až s novým Metropolitním 
plánem. Ale to je běh na několik let…

B. Hruška
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Kalendárium na říjen

4. 10.      Představení projektu nového 
skateparku, Multifunkční 
hřiště od 17 hod.

5. 10.      Srí Lanka – Perla Indického 
oceánu, přednáška SPCCH, 
kulturní sál Masarykovy ZŠ, 
od 15: 30 hod.

6. 10.      Zahrádkářská výstava, areál 
snů, Staroújezdská 495,  
zahájení ve 14 hod.

7. 10.      Újezd na starých pohledni-
cích, vernisáž výstavy Újezd-
ské muzeum, od 10 hod.

12. 10.    Výlet na Mělnicko, pořádá 
SPCCH, odjezd v 7: 30   
od prodejny Lidl

14. 10.   O perníkovém dědkovi, 
veselá pohádka, Dům dětí  
a mládeže od 10: 30 hod.

14. 10.    Bazar podzimního a zimního 
oblečení pro děti, jídelna  
ZŠ Koloděje, od 8: 30 hod.

21. 10.    Výlov Újezdského rybníka  
s prodejem ryb na místě  
od 9 hod.

24. 10.    Oslava 28. října v parku před 
školou ve Staroklánovické ul. 
od 16 hod.

4. 11.     3. Újezdský Strašiles,  
od 16.15, registrace nutná, 
www. rarasek21.cz

5. 11.      Lampionáda, sraz na Psím 
plácku v Hulické ul.   
Od 16: 30 hod.

Koncem dubna byla provedena v kří-
žení ulic Lozická-Zbyslavská a blíz-
kém okolí oprava povrchu vozovky. 
Před domem č.p. 1127 v Lozické je 
kanál, který je po provedené opravě 
o 6 cm pod úrovní nově provedeného 
povrchu. Dodavatel to vyřešit lad-
ným houpákem, který sice auto pře-
koná s prověrkou tlumičů téměř na 
doraz, jízda motocyklem v noci je ale 
velmi riskantní. Jak v této věci bude 
postupovat MČ Praha 21?

Vladimír Vašek
Podnět byl prověřen místním šetřením. 
Nebyl nalezen žádný práh (schod), ani 
výtluk (díra). Popisu se nejvíce blíží za-
puštěná vpusť/ kryt kanalizace, který 
však neohrožuje bezpečnost provozu. 

Jsme si vědomi, že se nejedná o ideál-
ní stav, avšak při opravách komunika-
cí vzhledem k omezenému rozpočtu 
upřednostňujeme opravy nejhorších 
poruch, což není popsaný případ. Bo-
hužel, v Újezdě jsou komunikace i v hor-
ším stavu.
Co se týče zmiňované opravy, nejedna-
lo se o kompletní opravu komunikace, 
ale pouze opravu povrchu. Tedy neza-
hrnovala úpravu nivelity vpustě. Zapla-
tit úpravu výšky vpustě by znamenalo 
neopravit několik skutečně nebezpeč-
ných děr.

Tomáš Gross
technik odboru majetku a investic

Své podněty a tipy na otázky zasílejte 
na redakce@praha21.cz. 

Ptáte se? Odpovídáme

Přijměte pozvání na setkání s projektant-
kou firmy Fiveprojects, která vám před-
staví projekt nového moderního skate-
parku.

Kdy? 4. 10. od 17 hod.
Kde? Multifunkční hřiště v Čentické 
ul.
V případě nepříznivého počasí se setká-
ní uskuteční ve stejném termínu ve velké 
zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 21, 
Staroklánovická 260. 
Na setkání se těší

Karla Jakob Čechová,
starostka

Projekt skateparku

Újezd šetří na energiích
Městská část Praha 21 využila již 
v  roce 2015 nabídku energetické-
ho poradenství společnosti Optimal 
Energy. Díky změně dodavatele elek-
trické energie a zemního plynu si za-
jistila v roce 2016 úsporu v celkové 
výši 195 905 Kč. Letos je předpoklad 
úspory obdobný, v závislosti na spo-
třebě. V roce 2018 bude úspora do-
sahovat částky až 261  641  Kč (opět 
v závislosti na spotřebě). Dodavatele 
změnily i základní škola a mateřské 
školky. Společně s obcí tedy celková 
roční úspora činila v roce 2016 část-
ku 662 080 Kč, v roce 2017 obdobně 
a v roce 2018 bude až 727 816 Kč.
Po několika teplých zimách jsme le-
tos viděli krajinu jako z ladovských 
pohádek. To je příjemné pro oko, ale 
velmi negativně se to dotklo našich 
peněženek. Letošní topná sezóna by-

la 3,2 °C pod průměrem posledních 
tří let. U domácností, které vytápějí 
plynem či elektřinou, se tak zvýšila 
spotřeba o 15 – 20 %. Kvůli teplým zi-
mám však i lidem s nejdražšími tarify 
chodily v ročním vyúčtování přeplat-
ky. I tato skutečnost přispěla k tomu, 
že se lidé o výhodnější nastavení cen 
příliš nezajímali. Vysoké ceny vět-
šina dodavatelů i přes propady na 
energetických burzách nesnižovala. 
Ve  spojení s  chladnou zimou tak li-
dem při letošním vyúčtování radost 
neudělala. Oproti průměrné ceně 
plynu, kterou platí česká domácnost, 
se nejlepší nabídky na trhu pohybují 
o 20 – 25 % níže. U rodinného domu 
tak spotřebitelé mohou ročně ušetřit 
i částky přesahující 10.000 Kč.
Co získáte, pokud se obrátíte na naši 
společnost?

 ● Srovnání nejnižších cen elektrické 
energie a zemního plynu stabilních 
dodavatelů s platnou licencí pro ČR.

Jaké úspory dosáhneme?
 ● Díky sjednocení objemů v určitém 
charakteru odběrů dosahujeme 
úspor 10 – 30 % v dodávce elektrické 
energie a zemního plynu. Navíc jsme 
schopni ušetřit na distribuční části (re-
gulované položky), kterou nelze ovliv-
nit změnou dodavatele, ale vhodnou 
distribuční sazbou. Zde lze dosáh-
nout úspory až 55 % z distribuce.

Kalkulace úspor je nezávazná a zcela 
bezplatná. Případní zájemci o další 
informace a případnou účast v této 
nabídce nechť se obrátí na  Ing. Alana 
Bališe, tel. 606 141 204, mail: alan.ba-
lis@optimal-energy.cz.

Alan Bališ,
Optimal Energy



Letitá stavba splaškové a dešťové 
kanalizace se blíží ke konci. Zbývá 
dokončit stoku H (ta bude dokon-
čena do konce října 2017) v ulici 
Novosibřinská a stoku B v ulici Sta-
rokolínská. Rozestavěný je úsek 
stoky B (mezi šachtami  Š43 – mezi 
ulicí Ratajská a Ratbořská a Š45 
směrem ke křižovatce s ulicí Sta-
roklánovická). Zbývající část sto-
ky B v délce 132,70 m, směrem ke 
křižovatce s ulicí Staroklánovická, 
a tím i celá stavba, bude dokonče-
na v závislosti na počasí. Budeme 
se snažit, aby to bylo ještě letos.
Tato akce je součástí stavby 
č. 3140 TV (technická vybavenost) 
Újezd nad Lesy a je plně financo-
vána z  rozpočtu hlavního města 
Prahy. Náplní stavby je mimo vý-

stavby vodohospodářské infra-
struktury i rekonstrukce komuni-
kací po výstavbě kanalizace.
Podmínkou pro rozsáhlou akci 
bylo v roce 2015 dokončení mo-
dernizace čistírny odpadních vod 
(ČOV) na Blatově, která spočívala 
v rekonstrukci a ve zkapacitnění 
stávajícího zařízení. Tímto krokem 
bylo umožněno zahájit dostavbu 
splaškové kanalizace v celém ka-
tastrálním území Újezd nad Lesy.
V říjnu 2015 byla ukončena dostav-
ba splaškové kanalizace na celém 
území městské části, a to mimo ulic 
Starokolínská a Novosibřinská.
Výstavba splaškové a dešťové ka-
nalizace v těchto ulicích, v rozsahu 
od ulice Ochozská a Všenská, byla 
zahájena v červenci 2010. Staví se 
při zachování automobilové do-
pravy, i když někdy s určitým ome-
zením. Jedná se o technicky i fi-
nančně náročnou stavbu, která je 
realizována v  pevně daných úse-
cích, jejichž délka je dána propust-
ností jedné či druhé komunikace. 
Průjezd úseky je řízen světelnou 
signalizací, která se plně osvědčila.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Stavba kanalizace finišuje

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

československého státu.

Úterý 24. 10. 2017 od 16 hodin
Místo konání: V parku před Masarykovou ZŠ, Staroklánovická 230

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

 Úvodní slovo paní starostky Karly Jakob Čechové
 Pěvecké vystoupení školního sboru Sovička pod vedením Mgr. Daniely Janoušové

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

Těšíme se na vás.

PRAHA
21

Dalším faktorem, který ovlivňoval časový po-
stup výstavby, byla výše rozpočtu pro celou 
stavbu a pro příslušný kalendářní rok. Z to-
hoto rozpočtu byly financovány i další akce, 
například rekonstrukce komunikace v  ulici 
Hodkovská.

Pavel Přikryl, jednatel ZAVOS s.r.o. 



O letních prázdninách byla zrekonstruována jídelna MZŠ v Polesné. Původně 
mělo jít o  odstranění PVC a výměnu za novou epoxidovou litou podlahu. 
Po odkrytí PVC se ale našly trhliny, povrch byl drolivý, vyskytly se plísně. Sondy 
pak odhalily oxidovaný asfalt, který byl po téměř třiceti letech drolivý a neplnil 
hydroizolační funkci. Po  dohodě s Radou MČ Praha 21 byla proto stará 
podlaha vybourána do hloubky ca 10 cm, byla zhotovena nová hydroizola-

ce, tepelné izolace a  roznášecí 
des ky těžké plovoucí podlahy.
Na doporučení specializovaných 
firem byla pochozí vrstva změ-
něna z  epoxidové na polyure-
thanovou, hlavně kvůli lepším 
akustickým vlastnostem.V os tat-
ních prosto rech byla provedena 
velkoformátová dlažba. Taktéž 
bylo opraveno WC a  úklidová 
místnost, obnoveno venkovní 
schodiště, zásobovací rampa 
i asfaltobetonový povrch záso-

tábor (13 m2), hygienické a technické zázemí. Služebně MP je přiřazena i no-
vá garáž, pro jeden služební vůz, motocykl a jízdní kola. Venkovní parkovací 
stání jsou tři pro skauty a dvě pro policisty. Skauti i policisté jsou od sebe 
odděleni, každý se samostatným vchodem do budovy i na zahradu, která 
je rozdělena plotem (2/3 budou využívat skauti, zbytek MP). Na zahradě 
budou okrasné i užitkové stromy. Kromě javorů, ořešáku, břízy a jabloní 
i jeden kus douglasky, coby připomínka názvu místního skautského oddílu.
Stavba je vytápěna zemním 
plynem, k tomu je navíc v nej-
větší skautské klubovně připra-
ven komín pro krbová kamna. 
Práce provedla firma DAKA Stav, 
projekt byl od firmy BKN. Cel-
kové náklady byly přibližně 
12 mil. Kč (bez nákladů na ná-
kup pozemků a staré budovy), 
z toho 10,5 mil. Kč dotace ma-
gistrátu, zbytek z prostředků 
MČ Praha 21.

INVESTICE

Úřad MČ Praha 21 provedl v posledních 
měsících několik investic do zlepšení zá-
zemí pro skauty, policisty, školáky i děti 
v mateřské školce. Nejrozsáhlejší z nich 
byla novostavba skautské klubovny od-
dílu Douglaska a zároveň služebny Měst-
ské policie (MP) na Rohožníku.
Umístění stavby bylo komplikované 
i kvůli historické zátěži v podobě velkého 
množství sítí a jejich ochranných pásem, 
které pod pozemkem vedou. Ve výsled-
ku se jako jediná možná poloha  ukázalo 
umístění novostavby v půdorysu původní-
ho objektu, který sloužil jako zařízení sta-
veniště v době výstavby sídliště Rohožník.
Jde o zděnou jednopodlažní novostavbu 
půdorysu 59 x 6 m. Pro skauty vznikly tři 
klubovny, dvě menší po 26,3 m2 a jedna 
velká (45,8 m2), sklad vybavení pro letní 

Dočkali se skauti i policisté

Nové podlahy v jídelně
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Taktéž o prázdninách jsme ve MŠ Sedmikráska provedli 
kompletní výměnu rozvodů topné soustavy. Původní rozvody 
ze 70. let minulého století z „černých trubek“ byly nahrazeny 
rozvody z mědi. Doplnili jsme termoregulační hlavice tam, 
kde dosud chyběly (přibližně polovina radiátorů).
Kompletně byla vyměněna technologie plynové kotelny. 
Školka dostala nové kotle, rozváděče, komíny, měření 
a regulace.
Nová je i centrální příprava teplé vody v plynové kotelně, 
včetně páteřních rozvodů s cirkulací. Původní elektrické 
bojlery byly z přibližně 90% spotřeby zrušeny. Zachovány 
byly jen ty, které nebylo možno napojit bez přílišných 
destruktivních zásahů do keramických obkladů. Vyměněn 
byl také nákladní výtah pro dopravu jídel.

Práce provedla firma Barnatherm podle projektu ČKJ 
Projekt. Celkové náklady akce byly přibližně 2,4 mil. Kč.

Tomáš Gross
technik odboru majetku a investic

Kotelna pro školku

bo vacího dvora, včetně souvisejících ob-
rub níků, vrat a  nového přístřešku pro 
popelnice.
Práce provedla firma Jílek stavby, projekt 
zhotovila firma Specta. Celkové náklady 
byly přibližně 6,5 mil. Kč, z toho 4,5 mil. Kč 
dotace magistrátu, zbytek prostředky 
MČ Praha 21.
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VOLEBNÍ SERVIS

V souladu se zákonem 247/1995 Sb., § 15, odst 1 a 2, zveřej-
ňuji informaci o době a místě konání voleb v MČ Praha 21 
– Újezdě nad Lesy.
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikova-
ným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 
20. a 21. října 2017.
Na základě tohoto rozhodnutí oznamuji, podle zákona 
247/1995 Sb., odst. 1 a 2, že v MČ Praha 21 – Újezdě nad 
Lesy, proběhnou volby dne 20.  10.  2017 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 21. 10. 2017 v době od 08.00 hodin do 
14.00 hodin a to ve volebních místnostech níže uvedených. 
Dále uveřejňuji rozdělovník ulic a čísel popisných, přísluš-
ných do jednotlivých okrsků. Každý volič je povinen před vo-
lební komisí prokázat svoji totožnost a státní občanství 
České republiky a to platným občanským průkazem, nebo 
platným cestovním dokladem. Pro případ, že volič v den vo-
leb zjistí, že nemá platný občanský průkaz a nemá ani platný 
cestovní doklad, může se obrátit na odbor občansko správní 
ÚMČ Praha 21, kde mu bude na základě předložení neplat-
ného občanského průkazu a dvou průkazových fotogra-
fií, vystaven občanský průkaz s omezenou dobou platnos-
ti. Do PS Parlamentu ČR volí pouze občané ČR. Voliči, kteří 
nebudou v době voleb v místě trvalého bydliště, si mohou 
vyzvednout voličský průkaz na odboru občansko správním 
ÚMČ Praha 21 a to od 5. do 18. 10. 2017 v úředních hodi-
nách, po předložení dokladu totožnosti.  

Okrsek č. 21001 – nový pavilon ZŠ Polesná 1690, vchod 
z ulice Čentické
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Brzická, 
Budčická,  Čankovská, Čekanovská, Čenovická čp. 138, 190, 
1026, 1027, 1140, 1400, 1445, 1589, 2167, 2316, 2340,2672, 
Čížovská čp. 382, 1211, 1212, 1252, 1253, 1264, 1265, 1503, 
1787, Načeradecká, Načešická, Nahořanská, Nadějovská, 
Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, Netínská, Netušilská, 
Novohradská, Novolhotská, Pilovská čp. 216, 322, 324, 325, 
333, 359, 370, 374, 377, 408, 411, 511, 1256, 1359, 1364, 1405, 
1511, 1557, 1578, 1729, 1730, 1731, 2438, 2547,  Polepká, 
Polesná čp. 181, 195, 197, 264, 265, 1283, Poličanská, 
Starokolínská čp.  302, 306, 308, 309, 312, 313, 314, 321, 327, 
345, 348, 349, 354, 403, 1078, 1143, 1144, 2230, 2685, 

Okrsek č. 21002 – nový pavilon ZŠ Polesná 1690, vchod 
z ulice Čentické
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čelkovická, Čenovická čp. 
2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2144, 2145, 
2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2511,  Čentická, 
Čížovská čp. 35, 145, 159, 193, 199, 255, 990, 993, 1042, 1074, 
1352, 1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 2317, 2603, Dědická 
čp. 34, 205, 211, 212, 240, 243, 287, 293,  483, 987, 1418, 
1455, 1575, Dobrovická čp. 233, 1894, Dobřichovská  čp. 
73, 76, 82, 227, 253, 257, 258,  295, 435, 466, 485, 486, 509, 
1201, 1202, 1203, 1504, 1547, 2543,  Domanovická čp. 39, 
71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 
1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465, 2341, 
2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 2481, Ochozská, Okenská, 
Onšovecká, Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 
2170, 2216, 2245, 2246, 2333, 2349, 2389, 2441, 2545, 2554, 

2614, Pilovská čp. 133,156, 194, 254, 445, 1288, 2026, 
2066,  Plhovská, Podlužanská, Polenská,  Polesná čp. 1690, 
Polešovická, Políkenská, Poříčská,  Račiněveská  čp. 176, 
235, 296, 1329, 2444, 2535, 2536, 2541, 2542, 2544, 2566, 
2567,  Radimská, Ranská, Rápošovská čp. 17, 74, 77, 78, 81, 
88, 110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 1151, 2287, 2350, 2699, 
Ratajská čp.  89, 270, 1254, 1255, 1274, 1276, 1329, 1344, 
1585, 2556, Starokolínská čp. 32, 40, 101, 131, 132, 174, 178, 
183, 192, 220, 238, 242, 292,  311, 315, 317, 407, 425,  1305, 
1488, 1510, 1568, 1685, 2529,

Okrsek č. 21003 – obřadní síň úřadu – Starokláno-
vická 260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 
1572, 1853, 2558, Holšická čp. 262, 288, 290, 477, 1012, 1013, 
1088, 1090, 1171, 1172, 1173, 1244, 1327,1348, 1365, 1372, 1395, 
1403, 1413,2666, Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 547, 1006, 
1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 
1497, 1536, 1558, 1594, 1599, 1803, 2550, č. ev. 183  Hulická 
čp. 241,  271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 
1374, 1449, 1468, 1469, 1535, 1576, 2393, č.ev. 194, Chabeřická, 
Chmelická čp. 510, 578, 579, 580, 581, 601, 613, 614, 615, 619, 
630, 697, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 
2345, Chotěnovská čp. 604, 606, 607, 634, 635, 680, 997, 999, 
1054, 1154, 1155, 1337, 1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 
1441, 1453, 1533, 1543, 1566, 1822, 2526, 2540 Chotouchovská, 
Chvalečská čp. 1258, Novosibřinská čp. 97, 100, 111, 112, 118, 
120, 121, 122, 140, 173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 
596, 1296 , Polesná čp. 90, 2229, Soběšínská, Staroklánovická, 
Starokolínská čp. 48, 84, 85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155, 
162, 182, 189, 482, 2684, Sudějovická čp.  406, 1389, 1399, 2602, 
2640, č.ev. 208, Toušická čp. 569, 572, 573, 574, 575, 1077, 1152, 
2700, 2720, Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Velebného čp. 
1034, 1035, 1036, 1037, 1142, 1821, 2306, 2670, Zaříčanská čp.  
597, 640, 642, 643, 645, 646, 653, 1166

Okrsek č. 21004 – mateřská škola – Lišická 1502, 
pavilon I.
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 
1190, 1198, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852, 1856, 2332, 
2405, 2518, 2559, 2572, 2598, č. ev. 81,2711,2682,2704, Holínská, 
Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 
1029, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 1174, 1198, 1332, 1334, 1411, 
1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542, 1551, 1552, 1593,  
2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 2233, 2382, 2518, 2553, 2574, 2594, 
č. ev. 130, 163, 2690, 2715, Hrádková čp. 248, 275, 294, 467, 518, 
536, 549, 1011, 1017, 1095, 1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 
1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 
2169,  2174, 2179, 2247, 2299, 2303, 2362, 2447, 2533,  č.ev. 181, 
Hulická  čp. 246, 279, 456, 494, 515, 516, 517, 977, 980, 981, 
1131, 1153, 1158, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 1297, 1298, 
1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415, 1537,1814, 2360, 2641, 2642, 
č. ev., 190, 194, 410, Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynická, 
Novosibřinská čp. 105, 106, 115, 116,  119, 123, 124, 875, 876, 
877, 878, 880, 882, 884, 885, 978, 1014, 1104, 1229, 1277, 1315, 
1318, 1383, 1467, 1475, 2236, 2361, Sudějovická  čp. 251, 1162, 
1428, 2226, 2353, 2380, 2705, Sulovická, Svojšická, Valdovská, 
Valská, Vanická, Veletovská, Velimská, Veská, Vlkanovská, 
Vranická, Všeňská

Kde volíme v Újezdě
Rozdělení ulic v Újezdě nad Lesy dle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kona-
ných ve dnech 20. a 21. října 2017
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Okrsek č. 21005 – knihovna - polyfunkční dům, 
Staroújezdská 2300
Do tohoto volebního okrsku patří ulice : 
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179, 1534, 
1579, Dobrovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 55, 
Dobřichovská čp. 147, 148, Domanovická čp. 512, 513, 
527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122, 1125, 1126, 1732, 
1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749,1889, 2595, 
č.ev. 405, Donínská, Dražická, Druhanická, Dubinská, 
Hořejšího, Chmelická čp. 75, 92, 552, 553, 556, 1129, 
2473,  Chotěnovská čp. 200, 215, 1484, 1485, 1546, 2546, 
Chvalečská čp. 1259,  Chyjická, Ježovická, Na Božkovně, 
Oplanská čp. 278, 284, 2291, 2339, Račiněveská čp. 1887, 
Rápošovská čp. 108, 979, 1884, 2311, Ratajská čp. 143, 
146, 149, 221, 222, 270, 464, 504, 505, 507, 1267, Ratbořská, 
Ročovská, Rohozecká, Roklova, Rozhovická, Rožmitálská, 
Starokolínská čp. 42, 54, 59, 66, Staroújezdská, Šlitrova, 
Talmberská, Toušická čp. 546, 550, 557, 558, 560, 562, 
564, 565, 566, 1310, 1452, 1473, 2555, č.ev. 248, 256, 
2691,  Velebného čp. 1961, 1962, 1963, 1964, Vobrubova, 
Weissova, Zaříčanská čp. 654, 

Okrsek č. 21006 – mateřská škola – Lišická 1502, pavilon II.
Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803,804, 866, 867, 
869, 870, 1257, 1260, 1270, 2600, 2708, Lánovská, Lišická, 
Lomecká, Lozická, Lstibořská, Lukovská, Luníkovská, 
Lutínská, Novosibřinská čp. 665, 666, 668, 669, 670, 671, 
672, 673, 722, 728, 729, 733, 735, 852, 855, 856, 857, 858, 
859, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 1157, 1245, 1380, 1501, 
2266, Zalešanská, Zámělská, Zápolská, Zaříčanská čp. 
657, 659, 664, 693, 1819, 1866, 2354, 2397, 2398, 2446,  
Zbyslavská, Zbýšovská, Zbytínská, Zlivská

Okrsek č. 21007 – zdravotní středisko  – Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603, 
1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, Žíšovská, Živonínská, 
Žiželická, Žlebská

Okrsek č. 21008 – mateřská škola – Žárovická 1653
Do tohoto volebního okrsku patří ulice : 
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská čp. 
972, Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská

Karla Jakob Čechová,
starostka MČ Praha 21 

Volební manuál

Volební lístky obdržíte poštou na 
adresu svého trvalého bydliště. Líst-
ky musí být doručeny nejdéle jeden 
den před začátkem voleb. V obálce 
dostanete kompletní sadu lístků pro 
hl. m. Prahu, která je pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR samostatným krajem. Celkem se 
o vaši přízeň uchází 29 stran a politic-
kých hnutí.

Pokud svou sadu lístků neobdržíte, 
omylem ji vyhodíte či zapomene, nic 
podstatného se neděje. Stejné sady 
volebních lístků jsou k dispozici v ka-
ždé volební místnosti. 

A jak probíhá samotná volba? Nej-
prve si z výše uvedeného seznamu 
ověřte, kde přesně se volební míst-
nost pro váš okrsek nachází. V Újezdě 
je celkem osm volebních okrsků.

Po příchodu do místnosti vám někte-
rý z členů volební komise zkontroluje 
váš občanský průkaz (či cestovní pas) 
a ověří si, že máte v daném okrsku tr-
valé bydliště. V případě, že chcete vo-
lit jinde, je třeba si nechat vystavit vo-
ličský průkaz (viz informace na str. 8). 

zahajuje provoz 
dětské skupiny v Křenici

MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT od roku 
2010. Výuka dle ŠVP, individuální přístup, 
ZOO koutek, zahradnický koutek, pravidel-
né canisterapie, šachová škola pod vede-
ním reprezentanta ČR, týdenní ruční dílnič-
ky, hry s padákem, divadelní představení, 
logopedická  prevence. Screening školní 
zralosti , přípravka pro ZŠ. Máte dítě s SPU, 
SPCH či zdravotním posti žením? Nebojíme 
se integrace, zkušenosti  máme.

Přijímáme děti  ve věku od 1 roku do 6 let 
věku. Personál je složen z pedagogů, zdra-
votních sester, certi fi kovaných pečovate-
lek pro děti  od jednoho roku.

Školné pro celoměsíční docházku:  

3300 Kč/měsíc pro děti  3 – 6 let
4000 Kč/měsíc pro děti  2 – 3 roky
4500 Kč/měsíc pro děti  1 – 2 roky

Mateřská škola Minisvět U Krtečka
tel.: 736769720, 731182122

e-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz
Web: minisvetukrtecka.cz

Mateřská škola 
MINISVĚT 
U KRTEČKA 

INZERCE

Pak obdržíte obálku a odcházíte 
„za plentu“, tedy za přepážku, kde 
v klidu můžete označit vámi vybra-
ný lístek. Takový úkon samozřejmě 
můžete provést již doma. Důležité 
je, abyste do obálky vložili jen je-
den lístek. 

Kromě výběru lístku s volební stra-
nou máte možnost na lístku strany 
vybírat i konkrétní kandidáty, tedy 
„kroužkovat“. Tento preferenční 
hlas může udělit zakroužkováním 
až čtyřem kandidátům na jednom 
hlasovacím lístku. Díky takovým 
hlasům se může kandidát posou-
vat výše a přeskočit kandidáty 
před sebou.

Neplatné jsou hlasovací lístky, kte-
ré nejsou na předepsaném tisko-
pise, jsou přetržené či nejsou vlo-
ženy do úřední obálky. Jiné písem-
né úpravy lístku, jako jsou různé 
malůvky nebo vzkazy, nemají na 
posuzování hlasovacího lístku vliv. 

O tom, kdo se dostal do parlamen-
tu, bude jasno již několik hodin 
poté, co se uzavřou volební míst-
nosti. ÚZ vám pak v listopadovém 
čísle přinese zajímavé srovnání, 
jak dopadly výsledky parlament-
ních voleb v naší městské části. 

(red)



SOBOTA, 9. ZÁŘÍ
Týden zdraví začal 1. ročníkem turis-
tického pochodu za loupežníkem Dr-
Holcem, jehož organizátory byly KČT, 
odbor pohoda Praha, a Masarykova 
ZŠ. Nově byl pochod zařazen do Po-
hodového trojboje. Za DrHolcem se 
za slunného počasí vydalo 313 turistů, 
nejen z Újezda, ale i ze všech koutů 
Prahy, Liberce, Karlových Varů, Ostra-
vy a Brna. Čekaly na ně čtyři trasy po-
chodu lesem, dobročinný příspěvek 
pro Světlušku, absolventské vizitky 
pochodu, ochutnávka 13 zeleninovy-
́ch a ovocných salátů ze školní jídelny 
(nejvíce hlasů získal sýrový, ovocný 
a těstovinový) a vločkové palačinky.
Pro nejmladší si paní Šebíková z Ro-
mantiky připravila stánek, ve kterém 
si děti mohly pomocí šablony vyrobit 
loupežnické tričko. Již hotová trička 
pro dospělé se dala zakoupit na místě. 
Turisté a organizátoři celé akce pod-
pořili Nadační fond ČRo Světluška. 
Zakoupením propisek, tykadel, peněže-
nek a zubních kartáčků přibylo Světluš-
ce společně s pomocí Raráška 6 220 Kč. 

NEDĚLE, 10. ZÁŘÍ
Ze slunečné a teplé soboty rovnýma 
nohama do deštivé, chladné neděle. 

Peloton dvou elektrokol a dvou kol 
normálních přesto odstartoval vstříc 
dešti a  kompromisním 43 km s otoč-
kou v  Káraném.Vzhledem k tomu, že 
tempo určovala elektrokola, jelo se té-
měř závodně a není zřejmé, zda se cyk-
listi vrátili z  výletu promočeni deštěm 
nebo potem.
Kangsim den pro děti v nedělním od-
poledni na újezdském multihřišti pak 
„chytil“ lepší počasí. Každý z účastníků 
si mohl vyzkoušet být na chvíli bojov-
níkem.

PONDĚLÍ, 11. ZÁŘÍ
Pondělí patřilo především mladým 
sportovcům. Školní sportovní klub se-
známil přítomné se základními atletic-
kými disciplínami přímo ve sportovním 
areálu školy v Polesné ulici, navečer se 
pak fotbalové hřiště zaplnilo mladými 
fotbalisty a všichni se mohli podívat, jak 
vypadá jejich trénink. Počasí se udobřilo 
a den se nakonec obešel bez deště. 

ÚTERÝ, 12. ZÁŘÍ
SPCCH uspořádal odpoledne vycház-
ku po známých i těch méně probáda-
ných zákoutích sousedních Klánovic. 
Ve stejnou dobu proběhl i Vidrholec-
ký orienťák. Tři trasy připravil Jiří Hej-

na, závodník MTBO, který letos získal 
3.  místo v  mistrovství světa Masters, 
společně s Janem Veselým, synem ví-
těze závodu Míru z let minulých Jana 
Veselého st.
Akce za dobrého počasí započala 
v  15  hod. přednáškou o pravidlech, 
orientaci v mapách apod. Závodilo se 
ve třech kategoriích rozdělených po-
dle tříd. Závodu se účastnilo 22 dětí. 
Kolem 17 hod doběhl poslední závodník.
Akce měla velmi pozitivní ohlasy 
a spolek Vamos zvažuje pořádání dal-
šího ročníku, tedy nejen běhu dětí, ale 
i  například orientačního běhu rodiče 
s dítětem.
Osmáci si vyzkoušeli ve škole „klima-
tickou snídani“. V rámci stejnojmen-
ného projektu se učili uvědomit si 
souvislost mezi osobní spotřebou 
potravin a globální změnou klimatu 
a zjistit, jak se na jeho ochraně mohou 
sami podílet.

STŘEDA, 13. ZÁŘÍ
Zatímco senioři pod vedením Evy 
Štrasmajrové trénovali paměť, na mul-
tifunkčním hřišti se malovalo. Přesněji 
řečeno sprejovalo. Akci uspořádal níz-
koprahový klub pro dospívající NZDM 
Autobus. I přes nepřízeň počasí si 
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TÉMA

V zdravém těle zdravý duch. Nejen tímto 
heslem se řídil druhý ročník Týdne zdraví. 
Nabízíme pohled na jednotlivé body někdy 
deštivého, ale zato vždy pestrého a dobře 
zvládnutého programu.

Druhý týden zdraví



sprejování vyzkoušelo několik desí-
tek účastníků, mezi nimiž byly děti 
z  místní školy, koloběžkáři, jezdci na 
skateboardu i rodiče. Připravená pro 
ně byla umělá stěna, na kterou mohli 
bezpečně malovat. S tvorbou graffiti 
jim pomáhal lektor, zkušený writer Dé-
ma. Ten zároveň odpovídal na dotazy, 
vysvětloval techniky malování a popi-
soval, jak celá graffiti scéna funguje. 
Workshop měl i  vzdělávací charakter 
- z infopanelů se účastníci dozvěděli, 
jak graffiti vzniklo, co hrozí za nelegální 
sprejování a kde najdou plochy, na kte-
rých je tvorba graffiti povolená.

ČTVRTEK, 14. ZÁŘÍ
Na čtvrtek byl připraven nohejbalový 
turnaj a cvičení proti bolesti zad při se-
davém zaměstnání. Opět se rozpršelo, 
a tak byl turnaj bohužel zrušen. Druhá 
akce ale proběhla. Seminář o  cvičení 
připravila Mgr. Lucie Jiříková, fyziote-
rapeutka Neurologické kliniky 1. Lé-
kařské fakulty UK a VFN. Během semi-
náře předvedla, jak správně sedět na 
židli, abychom předcházeli bolesti zad. 
Účastníci si vyzkoušeli i různé cviky na 
uvolnění zad a paží.

PÁTEK, 15. ZÁŘÍ
V pátek k nám přijeli představit nové 
posilovací prvky v areálu TJ Sokol ve 
Veletovské ulici borci od firmy RVL 13, 
kteří nám ukázali, jak využívat wor-
koutové hřiště. Po krátké exhibici bylo 
možné si pod jejich vedením posilovací 
prvky vyzkoušet. Vzhledem k plánova-

ným terénním úpravám bude provoz 
workoutového hřiště nicméně dočas-
ně omezen.
Navečer se pak hrál pétanque, a to 
přímo na přírodním hřišti v lesním prů-
seku u Polesné ulice. 

SOBOTA, 16. ZÁŘÍ
Týden zdraví vyvrcholil na multifunkč-
ním hřišti programem na celé odpole-
dne. Počasí se střídalo, chvilkami prše-
lo, pak zas bylo jen pod mrakem, což 
ovšem návštěvníkům dobrou náladu 
nezkazilo. 
Neziskovka Pestrá společnost, která se 
věnuje výcviku asistenčních a vodících 
psů, ukázala, co je schopen se takový 
pejsek naučit. Své výpěstky přišli uká-
zat újezdští zahrádkáři (kteří si postě-
žovali na letošní podivné počasí během 
celé sezóny), svou techniku předvedli 
i naši hasiči.
Velkou pozornost vzbudili záchranáři, 
kteří do Újezda dovezli figurínu dospě-
lého i malého dítěte, na které demon-
strovali, jak poskytnout první pomoc. 
K  lékařskému programu patřilo i mě-
ření krevního tlaku nebo hustoty kostí, 
na místě bylo možné nechat si vyšetřit 
i  znaménka na kůži nebo se poradit, 
jak bojovat s obezitou a kterým potra-
vinám dávat přednost. V Újezdě měl 
zastávku projekt Střevotour zaměřený 
na prevenci chorob tlustého střeva, 
různá vyšetření nabídla na místě i Hy-
gienická stanice hl. m. Prahy. 
O hudbu se postarali hudebníci z Do-
mu dětí a mládeže, frekventanti studia 

Danceport předvedli moderní tanec. 
V pohybu byli i všichni účastníci Kolo-
dění, které uspořádal Rarášek. Na tra-
su se vydaly nejen děti, ale i maminky 
a tatínkové s kočárky. 
Závěr Týdne zdraví patřil exhibici 
našich taekwondistů z oddílu Kang-
sim Dojang, kteří ve školní tělocvičně 
předvedli celý repertoár sestav, kopů 
a chvatů. Především to ale byla velká 
show a zábava.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Hygienické stanici hl. m. 
Prahy, magistrátu a radnímu pro zdra-
votnictví Radku Lackovi za podporu ce-
lé akce, a to nejen finanční. Děkujeme 
paní Kateřině Blinkové z MČ Praha 21, 
která se do organizace Týdne zdraví 
pustila s nadšením a zhostila se své 
role na výbornou. Dále radnímu Jaro-
slavu Jeníčkovi, místostarostovi Pavlu 
Roušarovi, odboru sociálních věcí MČ 
Praha 21 a zaměstnancům údržby, Pe-
tru Machovi, Vojtěchu Tylemu a dalším 
z DDM, Zitě Kazdové, Kláře Zezulové, 
Evě Danielové, žákyním, žákům a paní 
učitelkám za obětavou organizaci po-
chodu za loupežníkem DrHolcem, mla-
dým dámám z Rarášku, Danceportu 
a všem dalším újezdským sdružením. 
Stejně tak i „přespolním“, kteří k nám 
dorazili. A především návštěvníkům, 
bez nichž by Týden zdraví neměl smysl. 
Za rok na shledanou, snad se dočkáme 
opravdového babího léta! 

K. Blinková, E. Danielová, 
Z. Kazdová, J. Zajpt, B. Hruška
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Pro všechny milovníky starých sním-
ků, ale i újezdské pamětníky, je ur-
čena výstava dobových pohlednic a 

fotografií ze sbírek Vladimíra Bran-
dejse. V Újezdském muzeu potrvá až 
do 15. listopadu. ÚZ vám jako drob-

nou ochutnávku nabízí procházku 
po místech, kde více než před půl 
stoletím snímky vznikaly.

Újezd na starých fotografiích

1

2

3

1

2

3

HISTORIE

4 4
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Pohlednice mám už asi všechny

13

Jak jste se dostal ke sbírání po-
hlednic a fotografií Újezda?
V Újezdě jsem žil do svých dvaceti 
let, než jsem se odstěhoval do 
Nuslí. V  Újezdě mám nicméně 
celou rodinu, rodiče a bratra 
s  rodinou. Asi před pěti lety mi 
jednou maminka ukázala starý 
pohled Újezda a já si hned řekl, že 
by bylo prima získat nějaký jiný. 
A  tím to vlastně začalo. Nejdříve 
jsem sbíral jen pohledy a poslední 
dobou se má sbírka rozrůstá 
i o jiné historické předměty. Velmi 
mě zajímají staré fotografie Újezda, 
ty se mi ale zatím nedaří sehnat.

Jak velká je vaše sbírka a jaká 
pohlednice je nejstarší?

Má sbírka čítá 124 ks pohlednic, 
dopisnic či obálek z Újezda, Bla-
tova a Běchovic. Dále mám něja-
kou sportovní vlaječku, odznáčky, 
stuhu se špendlíkem na oblečení 
z  1.  národní pouti v  roce 1945. 
Dále pak různé obálky prvního 
dne. Poměrně nedávno se mi po-
dařilo sehnat razítko obce baráč-
níků z Újezda.

Nejstarší nalezené razítko na po-
hlednicích je z roku 1908. Jde o po-
hlednici s takzvanou dlouhou adre-
sou. Tyto pohlednice se na našem 
území tiskly asi do roku 1905 nebo 
1906, takže ji měl někdo schova-
nou doma nebo se jednalo o do-
prodej. Takové pohlednice jsou 
zvláštní tím že celá zadní strana je 
určená pro adresu a text se psal na 
přední stranu, většinou tam bylo 
uděláno menší bílé místo pro text.

Nedávno jste získal i klíčenku 
od kabinky na újezdské plovárně. 
Je to největší rarita vaší sbírky?
Raritní pro mě není jen tato znám-
ka, ale třeba také zmíněné razítko 
baráčníku, papírový sáček z ob-
chodu smíšeným zbožím Stanisla-
va Novotného na Blatově – mimo-
chodem v super stavu. Ve sbírce 
mám několik zajímavých kore-
spondenčních lístků, kdy Spor-
tovní klub Újezd nad Lesy zasílá 
potvrzení o konaném fotbalovém 
zápase do Škvorce a na Střížkov. 
Opravdu velkou radost mi uděla-
la stuha 1. národní pouti.

1 Na rybníku stávala plovárna s převléka-
cími kabinami. Snímek je z roku 1938.

2 Křižovatka dnešních ulic Novosibřin-
ská , Staroújezdská a Staroklánovická. 
Nízká budova vpravo se téměř ne-
změnila. Na místě, kde stával hostinec 
U Mrázů je dnes Polyfunkční dům.

3 Výhled zastínily stromy i stavební tech-
nika. Na snímku z roku 1956 je patrná 
hlavní silnice (tehdy Pražská) z betono-
vých panelů. Asfaltový povrch dostala 
až v 70. letech minulého století. 

4 Pohled z místa naproti křižovatce Hod-
kovská-Staroklánovická. Na  snímku 

z roku 1939 je patrné, že cesta byla 
mnohem užší a bez chodníku – auto-
mobilový provoz byl tehdy zanedba-
telný. 

5 Hájovna je dnes zarostlá stromy. 
V  roce 1941 byla ale dominantou 
na jih od nádraží.

LEGENDA

Za laskavé svolení s přetištěním dobových snímků redakce ÚZ děkuje panu Vladimíru Bartejsovi.

Jak získáváte předměty do své sbírky - na 
aukcích, po domácnostech?
V naprosté většině na aukčním portále, na e-
-shopech a dokonce jsem již nějaké kousky do-
stal darem, ne jen zmíněný pohled od matky. 
Nebráním se však ani přímému odkupu.

Je nějaká věc, o níž víte, že existuje, ale ne-
můžete ji do sbírky sehnat?

Vzhledem k tomu že neexistuje žádný katalog 
pohlednic, je těžké říct, co mi chybí. Zejména 
nové pohlednice se shánějí již velmi špatně, pro-
tože už jich naprostou většinu asi mám.
Napadá mě jedna věc, kterou jsem v aukci chtěl 
zakoupit a mrzí mě, že jsem ji nevyhrál. Mám 
ve  sbírce „zpáteční lístek“ - speciální výroba 
mlýnských a  šrotovacích kamenů J.  V.  Hrbek 
- Újezd nad Lesy. Nedávno se dražil podobný 
zpáteční lístek, ten se mi ale vydražit nepovedlo. 

Blahoslav Hruška

O tom, jak se shánějí staré obrázky Újezda a že i sáček z koloniálu je 
dnes sběratelským předmětem, si ÚZ povídal s Vladimírem Bartejsem.

5 5



O´zapft is! Tradičním zvoláním v ba-
vorské němčině začal 16. září legen-
dární mnichovský Oktoberfest. Jen 
týden na to se pivní svátek stěhoval 
do Újezda. 
K originálnímu kroku, tedy víkendu 
ve stylu Oktoberfestu, se rozhodla 
Restaurace Na Hřišti pana Jana Šnitra. 
Ten akci připravil se svým týmem, 
zajistil dostatek piva od čepu, bavor-
ské gastronomické speciality, sukně 
zvané dirndl pro obsluhující dámy 
a kalhoty s laclem pro sebe. A samo-

zřejmě ten správný muzikální dopro-
vod. 
Sám k tomu říká: „Atmosféra svátků pi-
va, rozsah a společenský dopad v Mni-
chově, v Bavorsku, v celém Německu 
a dnes i v Evropě, mi učarovaly. Bavoři 
jsou odlišní od zbytku Německa a dr-
ží se svých tradic. Už nějakou dobu se 
mi honilo hlavou nápad zkusit přenést 
tuto atmosféru k nám, ale správně to 
zorganizovat se nám podařilo až letos. 
Tak doufáme, že se nám to povedlo.“
Oktoberfest se setkal se širokým ohla-

sem a je jen dobře, když naši místní 
podnikatelé ze všech oborů projevují 
svoji invenci a schopnost věci dotáh-
nout do úspěšného konce.

OD ZÁPADU NA VÝCHOD
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Oktoberfest dorazil do Újezda

Jak jste se stal kuchařem pizzy a co 
je na pizze speciálního?
Pizzu připravuji od mládí a stala se 
mou vášní. Specifické na pizze je to, 
že při přípravě „správné“ pizzy se ne-
experimentuje, dodržují se přísně tra-
diční suroviny a postupy.

Jak se tedy mohou nabídky od jed-
notlivých kuchařů lišit?
Recepty na pizzu nejsou tajné a jsou 
stejné, i když o jednom kolegovi se 
říká, že do těsta přidává bujón. Od-
lišná je zručnost při přípravě těsta, 
výběr surovin a, samozřejmě, pre-
zentace.

Jaké jsou vaše úspěchy na soutěžích, 
jichž jste se zúčastnil?
Byl jsem pizzařem roku v roce 1993 
v Itálii a devátý ve světovém hodnoce-
ní prezentace pizzy také v 90. letech.

Jaký máte vztah k Česku? 
Já jsem tu již třetím rokem. Mám hor-
skou chatu v Santa Catharina, a tam 
jsem potkal přátele z Česka. Vyhrál 
jsem v Praze soutěž na festivalu pizzy 
na Karlově náměstí a v říjnu budu pé-
ct pizzu u vás v Café Útes.

Takže, Újezďáci, nenechte si ujít mož-
nost ochutnat pravou pizzu od ital-
ského mistra v Café Újezd/Bistro Co-

ral  od pátku 6. 10. do neděle 8. 10., 
a to po celý den od 11 do 23 hodin.  
Elio zde bude také vařit 2. – 5. 10. obě-
dy v bistru; 1 – 2 hotovky denně, zná-
má italská jídla.

S pizzou se neexperimentuje

Stránku připravil
Pavel Moudrý

Blatovské Café Útes/Bistro Coral se rozhodlo přiblížit nám přípravu pravé 
italské pizzy – a také ji samozřejmě ochutnat. Tento „úkol“ na sebe vzal pan 
Jan Zákostelecký, majitel Café Útes/Bistro Coral. Spojil se s panem Elio Unga-
rem, který peče pizzu již 54 let v oblasti Santa Catharina v severní Itálii. Vyhrál 
několik soutěží v přípravě pizzy a na svém kontě má i akci, která se zapsala 
do Guinessovy knihy rekordů v podobě největšího jednolitého těsta na pizzu.

S panem Ungarem jsem měl možnost se setkat a zeptat se ho na pár věcí: 

Pan Ladislav Marek, majitel restaurace Stodola, se letos ujal 
občerstvení na závěrečné akci Týdne zdraví, která se konala 
16. září na multifunkčním hřišti v Újezdě. Připravili několik 
druhů zeleninových salátů, kuřecích specialit na grilu, dětem 
domácí ovocný koláč a pro „hříšníky“ výborné klobásy. 
Pana Marka, námořního jachetního 
kapitána, jsem se zeptal, proč se zú-
častnil jako spolupořadatel právě té-
to akce a jaký je obecně jeho vztah 
k ochraně zdraví.
„Rád pomáhám dobrým věcem. Když 
mě loni požádali pořadatelé Týdne 
zdraví, neváhal jsem a ujal se občer-
stvení na závěrečné akci. Letos se na 
mě znovu obrátili a jsem tu tedy opět,“  
říká pan Marek.

„Můj koníček plavit se s jachtou po moři vyžaduje 
opravdu dobré zdraví, a to utváří můj vztah ke zdraví 
a  přírodě. Jachting je jeden z nejekologičtějších způso-
bů dopravy a rekre ace. V přírodě jste nepřetržitě celou 
dobu plavby i kotvení, spíte, jíte a trávíte všechen čas 

na lodi. Když zakotvíte v  nějakém 
malebném místě a ochutnáte místní 
speciality z moře, tak vás to inspiru-
je pro práci v pohostinství. A na lodi 
je pohybu ažaž, kormidlujete, tahá-
te plachty, kotvíte, to vše ve slaném 
mořském vzduchu. Chci i  ostatním 
dopřát možnost takového poznání, 
a proto v podpoře Týdne zdraví vi-
dím smysl,“ doplňuje logicky restau-
ratér Marek.

Klobásy od kapitána



DDM
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Je smutné, pane Lameši, že nechápete podstatu 
sporu občanů bydlících v blízkosti cvičiště.

Po přečtení vašeho článku v zářijovém zpravodaji 
mám dojem, že místní občané nemají nárok na klid-
né bydlení a vy, pane Lameši, hájíte zájmy občanů 
z okolních obcí a jdete proti místním občanům.

Za celou dobu co zde žije naše rodina, se nikdo 
nepřišel zeptat na náš názor, ale skoro v každém 
Újezdském zpravodaji a OKU jsme pomlouváni 
a  napadáni. Stále řešíte a napadáte pana Jeníčka, 
který zde také bydlí, a jedná v zájmu občanů žijících 
v této lokalitě. Žijí zde lidé, kteří si nebudou dělat 
zle, a proto k problému mlčí, a lidé, kteří již třicet let 
trpí narůstajícím hlukem ze cvičiště.

Toto cvičiště provozují lidé, kteří nejsou občany 
Újezda nad Lesy. Pan Lameš se v tomto sporu an-
gažuje. Když mu psi nevadí, proč nemá toto cvičiště 
u svého domu?  Jeho určitě žádný pes ještě nenapa-
dl, také plot nemá rozkousaný od psů z ulice, nikdo 
mu neříká, že pes s hlavou v dětském kočárku ni-
komu neublíží a psí exkrementy na chodníku před 
vchodem jsou hnojivem. 

V budoucnu zde povede hlavní tah kolem obce, my-
slím, že by se měly pozemky kolem této komunika-
ce spíš zalesnit a odhlučnit. Nezlobte se, ale musím 
se bránit útokům z řad kynologů.

Libor Minařík

Chtěla jsem poděkovat tomu, kdo navrhl a organi-
zuje akce v Týdnu zdraví. Účastnily jsme se s dětmi 
Výletu za loupežníkem Dr. Holcem v sobotu, v neděli 
dětského dne na hřišti a také orientačního závodu. 
Všechno to byly moc hezké akce, pěkná procházka, 
dětský den výborně organizovaný a orientační běh 
pečlivě připravený s příjemnými lidmi v organizač-
ním týmu. Opravdu na jedničku.

Pro úplnou spokojenost nám zde chybí stálé aktivity, 
jako  in-line dráha a bazén, za kterými musíme do-

jíždět. Myslím, že by to mnoho občanů uvítalo. Když 
vidím, jak velké množství lidí využívá in-line dráhu 
v Zelenči a o kolik více občanů má Újezd, tak si my-
slím, že by se to tady také ujalo a lidé by byli velmi 
rádi. Bazén by byl také velmi užitečný, ten by užili 
všichni od nemluvňat po seniory a hlavně naše nej-
větší škola v České republice by nemusela vypravo-
vat autobusy do dalekých bazénů a rodiče by určitě 
raději platili peníze vlastnímu bazénu zde v Újezdě.

Walterová

Pozval jsem v minulém ÚZ spříz-
něné cyklistické duše na Smíchov 
na svátek Dne bez aut – oslavy se 
konaly 22. září, jejich středem by-
la uzavřená Štefánikova ulice, svá-
tek má celosvětovou tradici a bylo 
tam plno příjemných atrakcí. 

Ale jak jsem byl zaskočen, když 
na vernisáži v Zeleném domě mě 
jinak milá paní, řekla, že je ráda, 
že mě poznává – „aspoň vím, kdo 
napsal takovou blbost – oslavný 
článek na Den bez aut.“

Tak se tedy ještě jednou k oslavě – 
rád – vracím a nejen pro milou pa-
ní by tohle mohl být kousek osvěty: 

jízda na kole v evropských městech 
je do 5 km absolutně rychlejší, nežli 
jízda autem a je zřejmé, že kdyby 
bylo motorových vozidel méně, 
staly by se silnice ještě průjezdněj-
šími (onehdá jsem jel z Újezda na 
metro do Hájů na minuty stejně 
dlouho, jako mě naváděla aplikace 
Pubtran). Motorista stráví za rok 
v dopravních zácpách 8 pracovních 
dnů (hledání parkoviště není kvůli 
různým časům hledání započteno); 
škodlivé zplodiny ohrožují nejen 
motoristy samotné, ale i všechny 
kolem. Snahou je, aby většina cy-
klotras byla vedena mimo hlavní 
tahy, z toho vyplývá i statistika úra-

zů: v roce 2013 byl počet nehod 
u  nemotorových vozidel srovna-
telný s nehodami zaviněných lesní 
a  domácí zvěří; s počtem cyklistů 
samozřejmě celková nehodovost 
úměrně klesá. Nezanedbatelná je 
i  příjemná možnost bližších kon-
taktů s lidmi kolem nás, možnosti 
setkávání, bližšího vnímání okolí, 
učí lidičky sociálnímu chování, je tu 
veselo a tedy i zdravěji – všechno 
to, co vás v uzavřeném autě ne-
potká – něco jako zahrádkaření. 
Mohu potvrdit. 

Petr Mach,
cyklokoordinátor 

MČ Praha 21
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MÁME NÁROK NA KLIDNÉ BYDLENÍ

JEŠTĚ JEDNOU O DNI BEZ AUT

PODĚKOVÁNÍ ZA TÝDEN ZDRAVÍ



Při koaličním jednání K10 (deset koaličních zastupitelů) 
jsem byl už podruhé svědkem téže polemiky: potřebuje 
činnost úřadu naší MČ zlepšení nebo je dobrá? Kolega 
z Otevřeného Újezda kritizoval nesplnění usnesení, od-
kládání důležitých úkolů a nedostatečnou dokumentaci 
rozhodování.  Odpovědí bylo, že to není problém úřa-
du, ale jeho: prý nebude spokojen nikdy. Podle druhého 
místostarosty funguje úřad dobře. Dokladem je spoko-
jenost občanů. Žádní občané si na úřad nestěžují. A to je 
potvrzením, že snahy o zavedení sledování kvality veřej-
né správy, strategického plánování či vyšší transparence 
občany nezajímají a představují zbytečnou zátěž. 
Šlo by nad tím mávnout rukou, kdyby autorem nebyl 
Jan Slezák, místostarosta disponující takovou podpo-

rou ostatních zastupitelů mimo OÚ, že bez něj zatím 
nebylo možné sestavit žádnou koalici. 
Možnost radikálně změnit situaci s trojicí hlasů v se-
dmnáctičlenném zastupitelstvu či jedním hlasem z pěti 
koaličních radních jsou omezené. Podařilo se nám ales-
poň stanovení mantinelů v koaliční smlouvě.
Co z uvedeného plyne?  Chcete-li změny ve fungování 
úřadu, stěžujte si ?! A zvídavá otázka na ideové vůdce: 
jak si stěžovat, aby to tak bylo vnímáno? Petice ke stavu 
školství, interpelace obyvatel Druhanické, kritické novi-
nové články v MF o kanalizaci tekoucí do lesa, ani vnitřní 
kritika ze strany OÚ (druhý největší počet hlasů z mi-
nulých voleb) zatím v koalici, zdá se, jednomyslně jako 
stížnosti na fungování úřadu vnímány nejsou.  

SLOUPKY
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Milí občané, 

svůj sloupek píšu v půlce září. Léto uklidnilo situaci ko-
lem konce školního roku, ale přineslo nám zase řadu 
omezení. Musím za sebe říct, že únava z již několik let 
rozkopaného Újezda je značná. Jako řidič přicházím 
o trpělivost, jako rodič a chodec se obávám o bezpeč-
nost… Často si říkám, jestli na hlavní nehledají poklad 
nebo jestli ještě někdy bude plynovod v cajku. Cesta 
Blatov – Rohožník je dnes za trest. O děravých silnicích 
ani nemluvě. Říkám si, kolik ještě újezdští vydrží.
Chtěla bych ale poukázat na jinou věc – tajemnost ra-
dy. Při přípravě na zastupitelstvo jsem si potřebovala 
dohledat podrobnosti, které schválila rada. Jenže jsem 
v podstatě nic nenašla. Šla jsem na to jako obyčejný ob-
čan. Ale narazila jsem. Nedokázala jsem dohledat pří-

lohy, smlouvy, projekty, návrhy ani důvodové zprávy, 
když mě zajímalo, proč to či ono rada navrhuje a schva-
luje, jaký to mělo důvod nebo jaký byl podklad k roz-
hodnutí. Ani například nic k žádostem o mimořádnou 
dotaci, jak byla odůvodněna atd. Když jsem byla rok 
ve vedení, tak jsem nechápala spoustu věcí, neviděla 
to z  druhé strany, mnoha věcem nerozuměla. Teď to 
vidím z druhé strany a musím říct, že ten pohled je jiný. 
Tohle by bylo přitom tak snadné změnit, jen chtít. 
Rada dnes není transparentní, vaří si pod pokličkou, 
jedná často silou a tajně. Pokud se do vedení po vol-
bách vrátíme, bude tohle jedna z prvních věcí, které 
chci napravit. Poučit se z vlastních chyb a transparent-
nost skutečně nastavit. 

Krásný říjen!

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zeleň na rekonstruované Oplanské
Rekonstrukce této komunikace je v oblasti 
plánování dlouhodobou záležitostí. Co se týká 
dřevin, bylo v  roce 2007 v rámci povolování 
rekonstrukce vydáno pravomocné rozhod-
nutí o  nahrazení zeleně, kterou je nutné ze 
zdravotních či stavebních důvodů odstranit. 
Součástí tohoto rozhodnutí je též povinnost 
náhradní výsadby 43  ks vzrostlých hlohů se 
zapěstovanou korunkou ve výšce min. 2,5 m 
a s obvodem kmínku 12-14 cm v 1,3 m výšky 
oddělující nově zrekonstruovanou komunika-
ci od nového chodníku v souladu s předlože-
nou projektovou dokumentací.

OŽPD

Zkolaudované úseky splaškové kanalizace
Upozorňujeme majitele nemovitostí, které přiléhají 
k hlavní silnici Starokolínská, že veřejné kanalizační řady v 
této komunikaci jsou zkolaudovány v úseku od ulice Račině-
veská (respektive od Bistra Coral – Café Útes) po ulici Ra-
dimskou a stoka v délce cca 90 m v ulici Radimská, která se 
do kanalizace na hlavní napojuje. Projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby těchto kanalizací je k dispozi-
ci na ÚMČ Praha 21 Odboru životního prostředí a dopravy 
– vodoprávní úřad (kancelář č. 7 v 1. patře). Pro vybudová-
ní domovní části přípojky (za plotem) je zapotřebí zažádat 
o územní souhlas na Stavebním úřadu naší městské části, 
Staroklánovická 260. S  případnými technickými dotazy se 
obracejte na společnost PVK, a.s. – zákaznické centrum, 
Dykova 3, Praha 10.
  Jana Gurovičová, OŽPD



Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
7. října     Církvická x Ochozská     Holšická x Sudějovická
21. října     Druhanická x Staroújezdská (hasičská stanice)  Starokolínská (u parku na Blatově)
18. listopadu   Žehušická x Měšínská     Rohožnická (u Alberta) č. 2

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

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od 
nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, vý-
robky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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ulice Toušická – u spořitelny
ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňo-
vány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není 
možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z dů-
vodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj po-
čkat a až poté do něj odložit odpad. 
 Martin Švejnoha, OŽPD

O nedělích ve dnech 15. října, 12. listopadu a 26. listopadu 2017 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod velko-
objemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká  1600 - 1620

4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 1630 - 1650

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

1. křižovatka ul. Načešická x Borovská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Čentická x Polešovická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Hulická x Soběšínská  1600 - 1620

4. křižovatka ul. Novosibřinská x Svojšická  1630 - 1650

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1830 - 1850

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

5. křižovatka ul. Žárovická x Žehušická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Tuchotická x Velebného 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Domanovická x Račiněveská  1800 
- 1820

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A  středa 15. listopadu

Praha 21 - trasa B  úterý 24. října

Praha 21 - trasa C  úterý 14. listopadu

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

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA 
odevzdat tyto odpady: 
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseli-
ny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení 
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 
Informace o celoročním svozu 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 2017“, tuto brožuru najdete ve stojanu 
s letáky v přízemí vedle podatelny úřadu.

Martin Švejnoha, OŽPD



INZERCE

PŘÍPRAVA	NA	PŘIJÍMACÍ	ZKOUŠKY	
PRO	ŽÁKY	5.,	7.	a	9.	TŘÍD	ZŠ		

www.prijimackyujezd.cz	
Výuka	individuálně	nebo	v	malých	skupinkách!	
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• Kvalitní ozvučení a možnost projekční techniky
• Prostor rádi přizpůsobíme vaší potřebě, upravíme 

počet míst a stolů

Doplňkové služby s pronájmem sálu: 
Catering, aranžerské služby, projekční a zvuková technika.

Dotazy a rezervace na tel: 
775 19 52 29

(Jolana Sklenářová)
Restaurace na Blatově, 
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Praha 9, Újezd nad Lesy. 

www.restauracenablatove.cz

Módní přehlídka
Srdečně Vás zvu na
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SECOND HAND U VEVEREK
Eva Kuthanová
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Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy
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celkové rekonstrukce i drobné opravy,  
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malířské, bourací a výkopové práce

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317
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Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 
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VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

Domex Prag sr.o, Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz
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                  Na setkání s Vámi se těší Lucie Dlabačová, Slavětínská 9, Praha 9 - Klánovice.
                                           www.kvetinylucka.cz     tel. 737 481 293 

V pátek        27.10.2017     10.00 - 17.00 hod.
V sobotu      28.10.2017       9.00 - 16.00 hod.

Podzimní výstava se koná:

V pátek         1.12.2017      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       2.12.2017       9.00 - 16.00 hod.
V neděli        3.12.2017      10.00 - 15.00 hod.
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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PRÁZDNINY	V	ÚJEZDĚ	NAD	LESY	2017	

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 
Týden plný her, soutěží a zábavy.  

VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ 
Různé výtvarné a tvořivé techniky. 

PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI 
Velká výprava na Ostrov pokladů! 

SPORTOVNÍ DOVÁDĚNÍ 
Různé druhy sportů, protahování, relaxace.  

INDIÁNSKÉ LÉTO 
Malí indiáni na dobrodružné výpravě. 

MALÝ ZÁLESÁK 
Rozvoj tábornických a rukodělných aktivit.  

TÝDEN PLNÝ POHÁDEK 
Cesta z pohádky do pohádky. 

PŘÍRODA KOLEM NÁS 
Poznávání	přírody	v	jejímž	sousedství	žijeme.	 

PŘÍMĚSTSKÉ	TÁBORY	
PRO	DĚTI	5	–	16	LET	

Cena	2150	Kč		

PŘÍMĚSTSKÉ	TÁBORY	
PRO	DĚTI	2	–	6	LET		

Cena	2500	Kč	nebo	600	Kč/den	

VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ 
Pro děti od 5 do 12 let 

CESTA ČASEM 
Pro děti od 5 do 12 let 

INDIÁNSKÉ LÉTO 
Pro děti od 5 do 12 let 

ZÁLESÁK I. 
Pro děti od 7 do 12 let 

ZÁLESÁK II. 
Pro děti od 7 do 12 let 

OUTDOOR SPORT CAMP 
Pro děti od 12 do 16 let 

TÝDEN PLNÝ HER 
Pro děti od 7 do 12 let 

Cena zahrnuje: obědy, pitný režim, materiál, odměny, odborný dozor 
Místo konání: BC V zahradě, Klánovický les, zahrada Masarykovy ZŠ 
 

Registrace: skolka@vzaharde.cz  

tel. 774 299 992, 777 313 133, www.vzahrade.cz 

3. 7. – 7. 7. 

10. 7. – 14. 7. 

17. 7. – 21. 7. 

24. 7. – 28. 7. 

31. 7. – 4. 8.  

7. 8. – 11. 8.  

14. 8. – 18. 8.  

21. 8. – 25. 8.  

Recepční na poloviční úvazek
přijme Rezidence a Wellness Blatov.
 V případě zájmu zašlete životopis

 na: blatov@kossuth.cz.

Česko-anglická MŠ Fialka Klánovice 
je MŠ s dvojjazyčným vzdělávacím 

programem pro děti od 2-6 let.

Zápis od 15. 3. 2017 – kapacita je omezená.

Kontakt: Jana Lightburn 775 614 778
www.fialka-klanovice.cz

EL BIO obchod se zdravou výživou 
a biopotravinami v Újezdě nad Lesy přijme do 

svého týmu kolegyni - prodavačku se zkušenostmi 
v prodeji, znalostmi a zájmem z oboru zdravé 

výživy a bio. Kontakt: Hana Koštialová, 
email: hana@elbio.cz

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

smluvní dokumentace, insolvence, rodinné 
právo (rozvody, jmění manželů, děti). 

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728230831 J. Vrbka

Pomůžu Vám s řešením  
problémů Vašich pejsků.

www.vycvik-psu-brettan.cz 
tel.604308059 

VÝCHOVA A VÝCVIK PSŮ U VÁS DOMA,
NEBO NA PROCHÁZKÁCH



KULTURA

V úterý 5. 9. se konala v Újezdském muzeu 
vernisáž fotografické výstavy Tererife a Gomera, 
kterou pro újezdskou veřejnost připravil pan 
Václav Vícovský z Úval. O hudební část vernisáže 
se postarali Vícovští sami - jednu španělskou a dvě 
anglické písně zazpívala s vlastním kytarovým 
doprovodem vnučka Veronika Vícovská. Poté se 
slova ujal sám autor výstavy. Seznámil přítomné 
s historií, přírodou a běžným životem Kanárských 
ostrovů, podělil se o své vlastní zážitky z cest. Velké 
poděkování patří paní Vícovské, která doladila 
nejen detaily výstavy, ale zajistila i občerstvení - 
sladký moučník a  španělské ptáčky. Děkujeme 
všem místním a  mimoújezdským návštěvníkům 
muzea, kteří úterní podvečer strávili ve společnosti 
manželů Vícovských.

Eva Danielová,
Újezdské muzeum

Výstava úvalského fotografa 

  Ann Granger – Trosky
  Emil Hakl – Umina verze 
  Leila Meacham – Titáni
  Taylor Stevens – Maska
  Kate Morton – Ztracený slib
  Sandra Byrdová – Růže mají trny. Román o Alžbětě I.
  Jenny Colgan – Léto s vůní čerstvého chleba 
  Georgina Guthrie – Láska podle Shakespeara.  
   Sen noci univerzitní
  Linda Higgins – Dokonalá partie
  Linda Howard – Co přede mnou tajíš?
  Michaela Klevisová – Zmizela v mlze
  Peter May – Hadohlavec. Čínské thrillery
  Irena Obermannová – Dobré duše
  Pavel Oliva – Osudy mé rodiny
  Rick Riordan – Magnus Chase. Thorovo kladivo
  Nora Robertsová – Pošetilý sen
  Inna Rottová – Třicet sezon lásky
  Sára Saudková – Zpocená záda
  Ruta Sepetys – Sůl moře
  Tomáš Sterneck – Smrt budějovického hejtmana
  Vlastimil Vondruška – Vzpoura goliardů

Nové knihy
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UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
V pátek 20.  10.  2017 bude Místní knihovna z důvodu 
konání voleb po celý den uzavřena.V pondělí 23. 10. 2017 
bude knihovna otevřena od 13 do 18.30 hodin. 
Výpůjční doba bude čtenářům automaticky prodloužena 
do středy 25. 10. 2017. Děkujeme za pochopení.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová,
 knihovnice

34. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva 

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva

6. 10. 2017, !! 18.00 h. !! Aula MZŠ
Černobílý film z r. 1959 podle předlohy 
Karla ČAPKA – PRVNÍ  PARTA
Zapomínaný Mistrův román o lidské 
solidaritě, povýšený Režií Ot. Vávry.

Hrají: M. Hynková, M. Tomášová, 
Ed. Cupák (v hl. roli), J. Vojta, R. Dejl ml., 

B. Záhorský, Fr. Vnouček a další…
HOST: dr. Pavel TAUSSIG

Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

MUZEJNÍ RADA ÚJEZDSKÉHO MUZEA 
SPOLU S ÚMČ PRAHA 21,

 ZVOU  VŠECHNY OBČANY NA VÝSTAVU

Újezd nad Lesy a okolí
na starých pohlednicích a 

fotografiích

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ SE KONÁ
7. října 2017 v 10.00 hod. v muzeu

Újezd nad Lesy a okolí
na starých pohlednicích

a fotografiích

Výstava potrvá do 15. listopadu 2017



Mezi literaturou a filmem
XXII. Újezdská Akademie přichází 
s podzimním tématem „Filmové sku-
penství českých spisovatelů“. Lek-
torem bude dr. Pavel Taussig. Téma 

cyklu bylo už před akademiky pře-
třásáno a našlo si své natěšené pří-
znivce. Pan doktor začal splétat naše 
přání se svou představou o nosné 

dramaturgii a o možnostech přidat 
k  jednotlivým kapitolám i kousek ži-
vého promítání. Už je hotovo a může-
me se těšit: 

 PROGRAM:
06. 11. – Karel Čapek (krátké ukázky budou z filmů Kraka-

tit a Bílá nemoc
13. 11. – Bohumil Hrabal (Skřivánci na niti a Postřižiny)
20. 11. – Jan Drda (Hrátky s čertem a Němá barikáda)
27. 11. – Vladimír Vančura (Rozmarné léto a Před maturitou)
04. 12. – Ivan Olbracht (Prstýnek a Marika nevěrnice)
11. 12. – Jaroslav Žák (Škola základ života a Cesta do hlubin 

študákovy duše)

A protože následující akademický kalendář bývá v tom-
-hle podzimo-zimním období tradičně narušen vánočními 
i novoročními prázdninami, bude možná potřeba lednová 
data následujících dvou besed doladit až při společném 
setkání. Budou se týkat Jana Procházky (Naděje a Kočár 
do Vídně) a Arnošta Lustiga (Transport z ráje a Modlitba 
pro Kateřinu Horovitzovou).
Přihlášky budou tradičně na podatelně Úřadu MČ od polovi-
ny října a rádi bychom je od vás přijali do začátku listopadu. 
Za Komisi volnočasových aktivit  

Petr Mach

Září uteklo díky zařizování školních pomůcek, nákupu 
bačkůrek a obalování učebnic jako voda a podzim nám 
začíná obarvovat zahrádky na zlatočervenou. Venku nám 
přibývá dnů na rychlé procházky a dlouhé vysedávání 
v  teple u kávy nebo horké čokolády s dobrou muzikou, 
knihou anebo nejlépe s dobrými přáteli.
V Café Galerii Zelený Dům bude i v říjnu živo.
První týden, 4. 10. v 18 hod. vás zde přivítáme na vernisáži 
dvou skvělých malířek, matky s dcerou.
Akademická malířka Helena Hrušková-Štefková se věnuje 
převážně malbě olejem na plátno. Okouzlí vás svými luč-
ními květy, lesy v různých ročních dobách, portréty… Její 
maminka Helena Hrušková Slavíková nacházela inspiraci 
v Praze a Orlických horách, kde se její svébytné pojetí mal-
by vytříbilo v mistrovskou techniku akvarelu.
Vzhledem ke stavebním úpravám u mě doma, jsem byla 
nucená probrat se hromadou tašek, krabic a pytlů…a ej-
hle! Hned na mě vykouklo pár adeptů na avizovanou bur-
zu. Ty věci jsem nepoužila opravdu několik let. Jenomže 
jsou krásné, jsou nové… a nelze je vyhodit!
Vlastně by byl hřích se jich jen tak zbavit. Mrkněte také 
do svých „depozitů” a objevte nějakou tu perličku, přines-
te ji na naši zahradní burzu, ať si ji může koupit někdo, kdo 
z ní bude mít radost a bude ji dál používat. Burza vypukne 
v neděli 15.10. od 14 hod. Domluvit si prodejní místo nebo 
přinést věci k prodeji, ale raději nenechávejte na poslední 
chvíli a stavte se přímo v kavárně pro všechny potřebné 
informace minimálně týden předem.
Na čtvrtek 19.10. jsem si pro vás přichystala opravdovou 
lahůdku. V naší Café Galerii od 18 hod. vystoupí skvělý 

kytarista a zpěvák Justin Lavash. Matka Irka, otec Američan, 
perské příjmení a britské občanství, adresa pražská… Justin 
patří k našim nejlepším kytaristům. Spolupracuje s Monikou 
Načevou, Lenkou Dusilovou či Vladimírem Mertou. A to už 
je důvod zarezervovat si co nejdříve vstupenku na koncert.
No a kdo se nestihne zastavit tento měsíc, nemusí věšet 
hlavu. I v listopadu nás čeká pár zajímavých akcí. A pokud 
půjdete okolo jen tak, zastavte se na dortík, vafli se švest-
kami nebo horkou čokoládu. A k tomu dobrou muziku, 
knihu, dobří přátelé.

Martina Schiffmannová,
galeristka

Podzimní Zelený dům

Helena Hrušková Štefková, Rozzářený den (60x80 cm).

INZERCE
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FITNESS CLUB

UJEZD
www.fitnessclubujezd.cz

Zavedený autoservis 
v Praze-Běchovicích hledá ASISTENTKU

Náplň práce: Objednávky materiálu,vedení pokladní 
knihy, fakturace, komunikace s klienty

Požadujeme: Základy práce s počítačem: Word, Excel, 
aktivní přístup, spolehlivost

Nabízíme: Dobré finanční ohodnocení, pružnou 
pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku 

Více info na www.autowolf.cz, tel.: 608 330 050
Váš životopis zašlete na autowolf@seznam.cz
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

 

  Jazykové kurzy 
  pro každého  
   
 

    
 
  Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice: 
   11., 13., 18., 20., 26. 9. 2017 vždy 17-19h 
 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,  
  FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, 
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 
 
 

 
 

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

Nově otevřené KADEŘNICTVÍ 
v Újezdě nad Lesy, Kynická 1285 

(vchod z ul. Vlkanovská)
kontakt: 733 131 316

VOLEJTE MAKLÉŘE
Martina Kozová

777 263 316, www.kozova.eu

Prodej krásného domu 5+1 se zavedenou 
vzrostlou zahradou v Újezdě nad Lesy!
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Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Zkušená lektorka nabízí výuku 
angličtiny a ruštiny pro Čechy i cizince. 

wellness.lea@centrum.cz 
tel. 721 041 330.

INZERCE
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Letošní prázdniny jsou již bohužel za 
námi, ale vzpomínky zůstanou. A to 
díky cestovním deníkům, do kterých si 
děti, nejen z 2. D, o prázdninách psaly 
a kreslily své zážitky. Všichni se těšíme 
na další příspěvky.

V září se v Masarykově ZŠ rozběhla nejen výuka, ale také 
většina kroužků. Škola nabízí celkem 33 různých aktivit pro 
děti od 1. do 9. třídy. Nechybí češtinářské kroužky, několik 
úrovní angličtiny, pokračují tradiční výtvarné dílny i pěvec-
ký kroužek Sovičky. Na své si přijdou i malí vědci a zájemci 
o elektrotechniku, na škole funguje i filmový kroužek, kde 
se děti naučí základům střihu videa. Vlastní nabídku má 
i  školní sportovní klub, který pro děti připravil atletiku, 
sportovní lezení na umělé stěně v tělocvičně a výrazový 
tanec. Kompletní nabídku najdete na www.zspolesna.cz. 

Žáci naší školy se v září zúčastnili Týdne zdraví projek-
tem Zdravá svačinka. Zdravou stravou žila celá škola. Žáci 
a paní učitelky se proměnily v kuchaře a kuchařky, kteří 
se snažili připravit co nejchutnější ale zároveň i zdravou 
svačinu. Velké poděkování patří i obětavým a ochotným 
rodičům, kteří se na projektu také aktivně podíleli.

Ve středu 13. září naše třída 5. D navštívila Betlémskou kap-
li. Podívali jsme se na místa, kde kázal Mistr Jan Hus. Kaple 
je opravdu veliká, vejdou se do ní až tři tisíce lidí. Akustika je 

tam taky úžas-
ná. V  loňském 
roce jsme se 
naučili písničku 
Husita od Jaro-
míra Nohavici, 
kterou jsme za-
zpívali rodičům na vernisáži výstavy Toulky českou minulostí. Právě tuto píseň 
jsme si mohli zazpívat v Betlémské kapli. Obecenstvem byly paní průvodkyně 
a třída středoškoláků, od kterých jsme si vysloužili veliký potlesk.

V pátek 15. září proběhla v parku před Masarykovou ZŠ již tradiční ce-
lodružinová akce „Malování cestičky do školy“. Letošním tématem by-

lo stavitelství, takže chodníky 
před školou zaplnily rozmanité 
domečky, hotely, kostelíky, pa-
neláky i věže, a park se dětský-
mi kresbami celý rozzářil.

Ve čtvrtek 21. září se pak i rodičům 
představila nově zrekonstruovaná 
jí delna. Dospělí mohli ochutnat 
polévky ze školní kuchyně. Výběr 
byl pestrý – podávala se mrkvová 
s těstovinou, kuřecí se zavářkou 
a zeleninou, gulášová, hrstková se 
zeleninou, rajská s rýží, květáková, 
česneková s bramborem, čočko-
vá, rybí se zeleninou a cizrnová.

Alena Hanzlíková, 
Lenka Klupáková, 
Alena Řeháková,

Klára Stáníčková (5. D), 
Guillermo Teillier (5. D)

ŠKOLY A ŠKOLKY

Co nového v Masarykově ZŠ
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úterý 31. 10.  7:15 - 8:30
středa 1. 11. 15:00 - 17:00
čtvrtek 2. 11. 15:00 - 17:00

Den bez aut je mezinárodní a panevropský den, který se 
slaví každoročně 22. září. Akce má poukázat na přijatelnější 
způsoby dopravy a podpořit omezování městského auto-
mobilismu. K Magistrátu hl.  města Prahy, zaměstnancům 
ÚMČ Praha 21 se přidali žáci, rodiče a pedagogové Masa-
rykovy ZŠ. Kdo mohl, přišel pěšky, přijel na kole, koloběžce, 
nebo použil MHD a školní autobus. Jak si představují Den 
bez aut v okolí školy žáci?

Monika Bártová, Natálie Vamberová, žákyně 6. A

Vzdělávací kavárna 

Ze školní poezie

Od září začala fungovat nová kavárna. Jmenuje se Edu-
coffee a funguje jednou měsíčně v prostorách Café Útes. 
Cílem Educoffee, která vznikla jako součást projektu P21-
-MAP, je setkávání s aktéry vzdělávání, tedy s pedagogy, 
rodiči, dětmi, zástupci zřizovatelů a také s pořadateli vol-
nočasových aktivit pro děti. Každé setkání je zahájeno 
přednáškou na aktuální téma o dětech a záležitostech 
spojených se školou. Následná diskuze přináší mnoho 
podnětů, které následně zaneseme do dokumentů MAP. 
Během setkání spojujeme příjemné posezení u kávy 
s možností načerpat nové znalosti. Doufáme, že zejmé-
na rodiče využijí možnosti, budou k nám chodit na kávu 
a přitom se dozvědí, jaká problematika se řeší ve školách 
a  lépe si představí, jaké prostředí spoluovlivňuje jejich 
ratolesti. Pro všechny skupiny aktérů je Educoffee víta-
nou příležitostí k neformálnímu setkání a vzájemnému 
poznávání i v jiných kulisách, než je škola.
Kromě Educoffee  jsme v září zorganizovali tematické setká-
ní vedení škol správního obvodu Praha 21 se zástupci České 
školní inspekce. Ředitelé škol a školek se dozvěděli kritéria, po-
dle kterých inspekce hodností, zda je jejich škola kvalitní či ne.

V říjnu se koná:
10. 10. Řídící výbor – zasedání řídícího výboru MAPu
Educoffee  - v druhé polovině října plánujeme další kavá-
renské posezení, pozvánky včas zašleme.
Bližší informace o aktivitách a termínech, a také prezen-
tace z již uskutečněných setkání, můžete najít na naši 
webových stránkách www.praha21.cz/map.
Zveme všechny, kdo chtějí být aktivní a užiteční k aktivi-
tám MAPu, věříme, že i s vaší pomocí bude vzdělávání u 
nás radostnější.

Lucie Černá, koordinátorka projektu

Zmatek u babičky
Hlemýžď leze pomalu
babičce na podlahu.
Slimáci tam lezou taky,
sysel ten měl velké vaky,
v podzemí má uličky
jak sklep naší babičky.
Ve stodole dovádí
kobyla a ovádi.
Myška má chuť na kus sýra,
místo toho vidí výra,
výr se za ní rozletěl,
do okna však naletěl.
Z výra je teď placička,
myška našla vajíčka.
Tohle bude asi vše,
je to velký zmatek, že?

Básnička vznikla v hodině českého jazyka Vyjmenovaná slova hrou.

 Antonín Donát a Adam Vanoušek, VI. A
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Sběr papíru

Den bez aut 

Karolína Štětinová, Andrea Jeřábková, žákyně 5. D

Auto nemám rád,
všude víří prach.
Autobus je našlapaný,
radši půjdu s kamarády.

Koloběžkou nebo kolem,
hlavně už ne za motorem.
Rádi čisté prostředí
všichni lidé ocení.

Tradiční podzimní sběr papíru se koná ve dvoře I. stupně Ma-
sarykovy ZŠ, vjezd do dvora z Čentické ulice. Prosíme, aby byl 
papír svázaný, zvážený a zbavený plastů. Děkujeme.



Říjen je sice prostřední z podzim-
ních měsíců, ale již nám dává jasně 
najevo, že zima se blíží. Však také 
pořekadla vážící se k tomuto měsí-
ci ledaco napoví: „Svatý František 
zahání lidi do chýšek“ nebo „Svatá 
Terezie zasazuje zimní okna“, Říjen 
nás může překvapit i krásnými dny 
a na to je pořekadlo „Září víno vaří, 
říjen hrozny dopeče“. A tak si může-
me říci, že se jedná o měsíc podob-
ný jarnímu dubnu, každý si vybere.
A co nás v říjnu na zahrádce čeká? 

VÝSADBA
Říjen je měsíc výsadby stromů a to 
jak ovocných, tak i okrasných.  Nutné 
je mít vždy připravenou jámu a  pří-
slušný substrát. Hloubka výsadby 
musí být stejná, jako když stromek 
rostl ve  školce. U ovocných strom-
ků je to těsně pod místem, kde byl 
štěpován. Pokud zasadíme hlouběji, 
stromek roste pomaleji, špatně kve-
te a dokonce i je náchylnější k cho-
robám. Při nákupu dbáme na nejen 
pěkný tvar, ale hlavně na kořeny. Do-
ma odstřihneme poškozené kořeny 
až na živé dřevo a postavíme kořeny 
stromku na několik hodin do vody. 
Před výsadbou do jámy zatlučeme 
kůl, a pak teprve sázíme. Opakova-
ným nadzdvihováním stromku a po-
třásáním dostaneme zeminu mezi 
kořeny a zaplníme dutiny. Po dopl-
nění zeminy do jámy opatrně přišláp-
neme ze všech stran, ještě doplníme 
zeminu, uděláme zalévací mísu a zali-
jeme 10-15 litry vody. Po vsáknutí mí-
su zakryjeme mulčem, zabraňujeme 
tím vysychání, necháme volné místo 
na šířku dlaně kolem krčku stromku, 
abychom zabránily infekci kůry. Stro-
mek přivážeme.  Řez provádíme až 
na jaře.

PŘEZIMOVÁNÍ MUŠKÁTŮ
Vybíráme to nejsvětlejší místo v chlad-
nější místnosti s teplotou 10 - 12° C, 
zaléváme méně a častěji. Přemokře-
ná půda, třeba pouze nárazovitě, ve-
de k hnilobě. Ale slyšela jsem názor, 
že když nemáme podmínky pro pře-
zimování je lépe si každý rok koupit 
rostlinky nové. Je pravda, že každý rok 
se objevují nové barevné varianty. 

OKRASNÁ ZAHRADA
Děláme poslední tvarovací řez živých 
plotů, zejména u dřevin, které vytvo-
řily během druhé poloviny vegetace 
delší přírůstky. 
Po prvních mrazících vyryjeme i hlí-
zy jiřin, očistíme od zeminy, stonky 

zkrátíme na 10 cm a otočíme hlízami 
nahoru. Po oschnutí teprve uklízíme.  
Naopak sázíme veškeré cibuloviny, 
o jejich výsadbě jsme již několikrát 
psali. Mělce kořenící pěnišníky – ro-
dodendrony neobrýváme, poškodili 
bychom kořeny rostoucí těsně pod 
povrchem. O půdu u nich pečujeme 
tak, že ji nasteleme směsí polorozlo-
žené borové hrabanky a nevápněné 
listovky nebo kompost a kyselou ra-
šelinu. U trvalek odstraňujeme suché 
části a odkvetlé květy, ale u listopa-
dek, které mají zelené stonky, je ne-
cháváme, lépe přečkají zimu. Plochy 
zarostlé vytrvalými plevely ošetříme 
totálním herbicidem Roundupem. 
Za sucha zaléváme všechny potřebné 
rostliny zvláště stále zelené, a pokud 
byly vysázeny od konce léta. 

UŽITKOVÁ ZAHRADA
Maliník, ostružiník – odstraňujeme 
odplozené výhony nad zemí a také ty 
nové, na kterých vidíme bouličky, jsou 
napadené bejlomorkou a také slabé, 
většinou napadené virózou. 
Ze zahrad pomalu sklízíme veškerou 
úrodu, a to jak z ovocných stromů, 
hrozny révy vinné i zeleninu, která 
nám na záhonech zbyla, mimo té otu-
žilé jako je růžičková kapusta, kadeřá-
vek, zimní pór, špenát a černý kořen. 
Pomalu vše připravujeme na zimu.  

VINNÁ RÉVA
Stále více se na zahrádkách, i těch 
malých, objevuje vinná réva a říjen je 
čas na její výsadbu. Pro pěstování na 
zahradách se doporučují tzv. interspe-
cifické odrůdy - Vostorg, Krystal, Nero, 
Prim, které jsou odolné vůči houbovi-
tým chorobám. Révu vinnou pěstova-
nou ve skleníku vydatně zavlažíme.

OŠETŘENÍ BROSKVONÍ 
PROTI KADEŘAVOSTI
Kadeřavost listů broskvoní je jejich 
nejčastější a nejnebezpečnější choro-
ba. Způsobuje ji houba puchýřnatka 
broskvoňová (Tophrina deformans). 
Její výtrusy přetrvávají volně na kme-
nech i pupenech, ale již na začát-
ku rašení broskvoní vyklíčí a vrostou 
do  nejmladších pupenů. Broskvoně 
ošet říme postřikem například 5% 
Sulka nebo 0,6% Kuprikol 50 nebo 
0,6% Champion 50 nebo 0,3% No-
vozir MN 80. Aby byl postřik účinný, 
nesmí pršet alespoň 4 hodiny a tep-
lota má být kolem 10 stupňů. První 
postřik bychom měli rovést koncem 
října nebo na začátku listopadu. Ale 

jarní postřiky musíme také provést, 
ty by měly být minimálně dva a to 
nejpozději do poloviny března.  

Blanka Exnerová
Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Újezd n. L.

Zahrádka v říjnu

SPOLKY
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MOŠTOVÁNÍ JABLEK
pro malý zájem 

(nejsou jablka) již skončilo
Pokud máte dostatečné             

množství, rádi zmoštujeme! 
Kontakt pro zájemce:  

Ing. Dvořák 
tel. 281 971 928, 737 434 226 

 UPOZORNĚNÍ!
Prosíme, abyste jablka 

o průměru nad 8 cm rozkrojili, 
neboť je drtič nepojme. 

AKCE ZAHRÁDKÁŘŮ
v areálu zahrádkářů, 
Staroújezdská 495
Podzimní výstavy 
ovoce a zeleniny

čtvrtek 5. 10. 2017 
14.00 – 17.00 hod. 
příjem exponátů

pátek 6. 10. 2017 14.00 hod.  
slavnostní zahájení  

sobota 7. 10. 2017 výstava 
neděle 8. 10. 2017 14,00 hod. 

ukončení výstavy
Každou sobotu 

od 8.00 – 11.00 hod. 
pro zájemce moštujeme 

až do odvolání
Podzimní dušičková prodejní 

výstava
pátek 27. 10. 2017 10- 17 hod.
sobota 28. 10. 2017 9 - 16 hod.



Rekondičního pobytu kardio od 2. 9. 
do 9. 9. v Albrechticích nad Vltavou 
v areálu Nová Louka se zúčastnilo 
30  osob s  postižením civilizačními 
chorobami. V den příjezdu nás če-
kalo ubytování, následně oběd a lé-
kařská prohlídka, která nás rozdělila 
do dvou skupin. Odpolední čas jsme 
věnovali prohlídce okolí. Každý den 
nás čekal program, který začínal roz-
cvičkou před snídaní. Poté s  jednot-
livými skupinami pracovaly školené 

cvičitelky Soňa a Jana a lektorka Eva. 
Po obědě byl polední klid. 
Po odpočinku následoval společný 
program. Jednalo se o vycházky po-
dle skupin s holemi na severskou 
chůzi – rozhledna Vysoký Kamýk, Al-
brechtice nad Vltavou (kostel a hřbi-
tov s rekonstruovanými malbami 
kapliček), okolní lesy. Vycházky byly 
proloženy cvičením v přírodě. Také 
společné výlety – elektrárna Temelín, 
Týn nad Vltavou a Protivín. Po večeři 

byly každý den přednášky týkající se 
zdravotních problémů, stravování se-
niorů, trénování paměti a cestování. 
V den odjezdu jsme navštívili ještě 
zámek Kratochvíle, kde se všem moc 
líbilo. Počasí nám přálo, všichni byli 
spokojení s programem, ubytová-
ním i stravou a domů jsme se vrátili 
s´úžasnými zážitky. Děkujeme všem, 
kteří se o nás starali, cvičitelkám, lé-
kařce a velký dík hlavní vedoucí Evě. 

Růža Řezáčová

Český rybářský svaz v Újezdě nad Lesy pořádá v sobotu 21. října 
2017 výlov Újezdského rybníka s prodejem ryb občanům. Pro-
dej se uskuteční od 9 do 12 hod. téhož dne. 
V loňském roce bylo sloveno 2800 kilogramů ryb. Z toho jsme 
prodali občanům  u stánku dva metráky . Výtěžek z prodeje byl 
věnován na činnost mládeže , která  k naší radosti má o rybaření 
velký zájem. Registrujeme 67 dětí pro které pořádáme dva závo-
dy,jarní a podzimní , kde se mohou zúčastnit všechny děti, tedy 
i ty neregistrované. Někteří navštěvuji rybářský kroužek a závodní 
družstvo nás reprezentuje na závodech mládeže.

Václav Melichar,
předseda Českého rybářského svazu v Újezdě n. L.

Výlov rybníka

Za pohodou a zdravím do jižních Čech
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Praha 21 - ÚJEZD NAD LESY
VÝSTAVA 2017 

„OVOCE A ZELENINA“
srdečně zveme naše členy, občany i přátele,  
k účasti i návštěvě tradiční podzimní výstavy  

letošních výpěstků (i nezdařilých pro poučení).

PŘÍJEM VÝPĚSTKŮ: každý je vítán !
čtvrtek 5. 10. od 14 – 17 hod.

VÝSTAVA SE KONÁ  
v prostorách klubového „AREÁLU SNŮ“ 

– Staroújezdská 495,
150 m od křižovatky směrem na Koloděje. 

Program:
pátek 6. 10. dopoledne 8-12 h. pro děti ze škol

pátek 6. 10. od 14 – 17 hod. (pro veřejnost)
sobota 7. 10. od 8 – 16 hod.

neděle 8. 10. od 10 – 14 hod.
 … neděle od 14 hod. výdej exponátů… 

Výstava dětských prací
Ve spolupráci s místními školami bude na naší výstavě 

opět probíhat prezentace dětských výtvarných děl. 

Výtvarná soutěž 2017
Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 25. ročník výtvarné 

soutěže na téma „Zahrádka pro všechny generace“.

 Těšíme se na vás!

Petice na podporu varianty přeložky I/12 v původní vari-
antě se 6 sjezdy, tj. i se sjezdem na Květnici, byla ukon-
čena a předána na Ministerstvo životního prostředí.
Petice vzbudila v Újezdě velký ohlas, podepsalo ji 1 060 
občanů nejen z Újezda, ale i okolních obcí. Jsme rádi, že 
lidem není budoucnost lhostejná, a děkujeme všem, kteří 
se na sbírání podpisů podíleli.
Budeme se snažit dále jednat a prosazovat tuto variantu. 
Také bude důležitá vaše účast na veřejném projednávání, 
o kterém vás budeme informovat na našem Facebooku 
Újezd nad Lesy: krajina pro život, z.s. a webu krajinapro-
zivot.webnode.cz.

Vladimír Klepetko, Jitka Carbolová, Marcel Marek
Újezd nad Lesy: krajina pro život

Ukončení petice k obchvatu



SPORT
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Jak bývá zvykem, i tento rok v první polovině srpna vyrazila 
výprava 89 kangsimáků na soustředění a již po šesté do 
Malých Svatoňovic v Podkrkonoší. Letošní rok byl rekordní 
počtem účastníků, avšak naplánovaný program tréninků, 
her, výletů a zábavy byl dodržen a vše se vydařilo na jed-
ničku. 

I letos byl denní program náročný. Začínal ranním během, 
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Barbora Bíbová, 
Kangsim Dojang

Letní soustředění újezdských taekwondistů

Výběr zápasů FK Újezd

Modře označené 
zápasy probíhají 
na domácím hřišti, 
ostatní pak na hřiš-
tích soupeře. Kom-
pletní rozvrh zápasů 
dorostu, žáků a  pří-
pravek naleznete na 

www.fkujezd.cz. 
Přijďte fandit újezd-
ským borcům!

Datum Den Muži "A" Přebor - A1A 11 Muži "B" I.A třída - A2A 12

1. 10. Ne 16:30 D TJ PRAGA

7. 10. So 10:30 V SK Hostivař

8. 10. Ne 16:00 D Horní Měcholupy

14. 10. So 15:30 FK Union Strašnice

15. 10. Ne 15:30 V FK Motorlet Praha "B" UMT

20. 10. Pá 19:00 V SK Viktoria Štěrboholy

22. 10. Ne 15:30 D SK Třeboradice

28. 10. So 14:30 D FK Slavoj Vyšehrad "B"

29. 10. Ne 14:30 V SK Zbraslav

4. 11. So 14:00 V SK Čechie Uhříněves UMT

5. 11. Ne 14:00 D FK Admira Praha "B"

11. 11. So 10:15 V ČAFC Praha UMT

12. 11. Ne 14:00 D Sokol Kolovraty

17. 11. Pa 13:30 D SK Ďáblice

19. 11. Ne 13:30 V TJ Čechie Dubeč
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FITNESS CLUB

UJEZD
www.fitnessclubujezd.cz

Zavedený autoservis 
v Praze-Běchovicích hledá ASISTENTKU

Náplň práce: Objednávky materiálu,vedení pokladní 
knihy, fakturace, komunikace s klienty

Požadujeme: Základy práce s počítačem: Word, Excel, 
aktivní přístup, spolehlivost

Nabízíme: Dobré finanční ohodnocení, pružnou 
pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku 

Více info na www.autowolf.cz, tel.: 608 330 050
Váš životopis zašlete na autowolf@seznam.cz
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

 

  Jazykové kurzy 
  pro každého  
   
 

    
 
  Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice: 
   11., 13., 18., 20., 26. 9. 2017 vždy 17-19h 
 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,  
  FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, 
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 
 
 

 
 

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

Nově otevřené KADEŘNICTVÍ 
v Újezdě nad Lesy, Kynická 1285 

(vchod z ul. Vlkanovská)
kontakt: 733 131 316

VOLEJTE MAKLÉŘE
Martina Kozová

777 263 316, www.kozova.eu

Prodej krásného domu 5+1 se zavedenou 
vzrostlou zahradou v Újezdě nad Lesy!
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Zkušená lektorka nabízí výuku 
angličtiny a ruštiny pro Čechy i cizince. 

wellness.lea@centrum.cz 
tel. 721 041 330.
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Nový interiér a nová sezóna v Danceportu
Taneční a pohybové studio Dance-
port 11. září odstartovalo další sezó-
nu – a  zcela v novém kabátě. Nový 
moderní interiér, nové cvičební po-
můcky, novinky na baru. Nechybí 
ani nové kurzy pro děti a mládež 
(taneční průprava, roztleskávačky, 
latina, standard nebo MTV style), 

latin dance pro ženy nebo večerní 
taneční pro začátečníky.
Od září se nám rozrostla soutěžní vý-
běrová skupina MTV – holky nelenily 
a už první tréninky věnují přípravě no-
vých choreografií pro jarní soutěže.
Celá podzimní sezóna bude nabitá 
i nejrůznějšími tanečními workshopy, 

semináři a večerními akcemi.
Přijďte si zacvičit a zatančit. Veškeré 
informace najdete na webu www.
danceport.cz

Karolína Venkrbcová

přijímáme děti i mládež 
Děvčata a chlapce od ročníku 2009 a starší 
do  skupiny Sovy a Sovičky, trénujeme 2x týdně, 
ve  středu od  16:00 a v pátek od 15:00, sraz 
čtvrt hodiny před začátkem ve  sportovní hale 
v Běchovicích ul. Richtrova 536.

Mládež trénuje v tělocvičně v Újezdě nad Lesy 
ul.  Polesná 1690, ve středu a  v  pátek od 19:00. 
Sraz čtvrt hodiny před začátkem.

Těší se na Vás trenéři: 

 Petr Plzenský  Barbora Plzenská
 tel.: 732 954 394  tel.: 777 636 210
 plzenskyp@seznam.cz  Plzenskab@seznam.cz

NÁBOR 
volejbalového oddílu 

SK JOKY 

PŘIJMEME MECHANIKA 
DO PROVOZOVNY 

V PRAZE 9 - ÚJEZD NAD LESY
HPP NEBO BRIGÁDA, NÁSTUP IHNED

I BEZ PRAXE V OBORU
TEL.: 776 106 557

PNEUSERVIS 



V neděli 22. října odstartuje již třetí ročník Klánovického půlmaratonu. 
Jde o  závod terénního charakteru – většina trasy se běží podzimně 
vybarveným Klánovickým lesem. Jako v minulých ročnících se paralel-
ně běží ještě „desítka“, tedy závod na 10 kilometrů. Nebudou chybět 
ani dětské závody (trasy 400 metrů, 1 km a  2 km na kole) a na své si 
přijdou i ti, kteří si chtějí zaběhat se svým psím parťákem. Délka tak-
zvaného canicrossu je 5,1 kilometrů.
O den ve znamení běžeckých soutěží, na němž se finančně podílí i MČ 
Praha 21, je rok od roku větší zájem. Svědčí o tom i fakt, že hlavní závo-
dy, tedy půlmaraton i desítka, jsou již obsazené a zbývá tak jen šance 
zapsat se na listinu náhradníků. 
Fanoušků a podporovatelů půlmaratonu se ale kolem trasy vejde stá-
le ještě dost. Přijďte se podívat, zda padne loňský rekord. Ten s časem 
1 hod 11 min 10 sec drží Martin Kučera z klubu VSK Univerzita Brno.

(red) 

Stalo se již dobrou praxi posledních let, že Běchovice 
začínají investovat získané prostředky do zkvalitnění a 
zkrášlení svého životního prostředí. Rekonstrukce Staré 
pošty byla zahájena již v druhé polovině loňského roku a 
vzhledem k rozsahu prací budou pokračovat práce mini-
málně do poloviny roku 2018. 

V letošním roce bychom rádi zahájili již avizovanou rekon-
strukci původní požární nádrže v samotném centru MČ. 
Rybník jako takový byl naposledy dílčím způsobem opra-
vován okolo roku 2000. Od té doby se objevila řada vad, 
které více či méně ohrožovaly životnost celého vodního 
díla. Rada na mnoha svých jednáních projednávala roz-
sah případných oprav.
Po konzultacích s architekty a vodohospodáři jsme se při-
klonili k rozsáhlejším opravám hrází, stavidla i zevrubných 
úprav okolí, břehu i cest. Kompletní rekonstrukce bude 
vyžadovat také více času, počítaného minimálně na měsí-
ce. Realizaci plánujeme zahájit v průběhu podzimu letoš-
ního roku. Dokončena by měla být v roce 2018. Městská 
část obdržela na akci dotaci od HMP ve výši 11 milionů Kč.

Ondřej Martan,
starosta

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Přijďte fandit na půlmaraton
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Klánovice

Rybníček projde rekonstrukcí
Běchovice



KULTURA
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VÝSTAVA MĚSÍCE
MARTINA TÓTHOVÁ: ŽENA V JAZYCE 
SYMBOLŮ
„Uvolnění, zklidnění, načerpání ener 
gie… to vše Martina Tóthová už léta 
nalézá ve vesničce Ban Nabua na se-
verovýchodě Thajska. V malém chrá 
mu utopeném v zeleni posledních 
zbytků džungle, kam ji náhodou od-
vezli na první společnou meditaci 
místní, začala kreslit sérii ilustrací 
pro booklet Meditace Mettá. 
Vernisáž se koná 3. 10. v 19:00.

FILMOVÝ KLUB 
2. 10. pondělí, 20:00
Členové filmového klubu mohou vy-
bírat mezi A, O TĚLE A DUŠI nebo B, 
PO BOUŘI

BĚH
4. 10. středa, 17:30 Běh
PROBĚHNUTÍ 10 KM TRASY - KLÁ-
NOVICKÝ 1/2MARATON. Přijďte si 
vyzkoušet část trasy připravovaného 
KLÁNOVICKÉHO 1/2MARATONU.
Poběží se mimo jiné s Jitkou Farono-
vou, zkušenou trenérkou a vodičkou. 
Rozdělení do 2-3 skupin, aby každý 
mohl běžet svým tempem. Možnost 
uschování věcí a občerstvení v KC No-
vá Beseda.

KINO
6. 10. pátek, 19:00 - Kino
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR - Druhá 
kapitola rodinné kroniky Zahradnictví 
se odehrává na pozadí převratných 
událostí v letech 1947-1953. Hlavní 
postavou je majitel noblesního kadeř 
nického salonu Valentino v  centru 
Prahy Otto Bock a jeho rodina. 
ČR, SR / 2017 / drama

KINO
8. 10. neděle, 16:00
LEGO® Ninjago® film - Ve filmovém 
dobrodružství ze světa Ninjago se 
mladý Lloyd, známý také jako Zelený 
Nindža, společně se svými přáteli, taj-
nými bojovníky a držiteli titulu LEGO 
Master Builder, zapojí do bitvy o Nin-
jago City. USA / 2017 / animovaný, akč-
ní, komedie / 97 min

KINO
9. 10. pondělí, 20:00 - Kino
PO STRNIŠTI BOS - Film čerpá ze vzpo-
mínek na dětství, které prožil Zdeněk 
Svěrák za války na venkově. Svým ná-
mětem zapadá do řady filmů Obecná 
škola, Kolja a Vratné lahve. ČR, SR, Dán-
sko / 2017 / drama, komedie / 111 min

PŘEDNÁŠKA
10. 10. úterý, 19:30
Další z cyklu přednášek Vlasty Červa.

KINO
11. 10. středa, 20:00
BLADE RUNNER 2049 - Tento film pro 
Vás do programu vybral „startér“ To-
máš Studeník. Film po 35 letech naváže 
na jedno z kultovních děl světové sci-fi 
klasiky. USA / Kanada, VB / 2017 /sci-fi

KONCERT
12. 10. čtvrtek, každý 2. čtvrtek 
v měsíci, 19:30 
BLUE JAM SESSION je akce pro všech-
ny, kteří mají chuť si zahrát se spříz-
něnými dušemi bluesové standardy.

KINO 
16. 10. pondělí, 20:00 - Kino
WIND RIVER - Drsná krimi, jež získa-
la cenu diváků na letošním karlovar-
ském festivalu. Kanada, Velká Británie  
/ 2017 / krimi, mysteriózní, thriller / 107 min

KINO 
18. 10. středa, 20:00
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR - Druhá 
kapitola rodinné kroniky Zahradnictví 

se odehrává na pozadí převratných 
událostí v letech 1947-1953. Hlavní 
postavou je majitel noblesního ka-
deřnického salonu Valentino v centru 
Prahy Otto Bock a jeho rodina. 
ČR, SR / 2017 / drama

FANDÍME
22. 10. neděle, 10:00-16:00
KLÁNOVICKÝ 1/2MARATON 
Třetí ročník terénního půlmaratonu 
+ 10 km závodu + 5 km canicrossu 
(běh se psem) v Klánovickém lese.

DIVADLO
22. 10. neděle, 19:30 - Divadlo
TURECKÁ KAVÁRNA - Zdánlivě vše-
dní situace ze zdánlivě všedního dne 
se odehrávají v útulné pařížské kavár-
ničce. Postavy jsou napsané brilant-
ně a s velkou láskou. Hrají: V. Vydra, 
N. Konvalinková, J. Boušková, M. Há-
dek/M. Kubačák, M. Davídek

KINO
24. 10. úterý, 20:00 
ČERVENÁ - Celovečerní dokumen-
tární film Olgy Sommerové o světo-
vě proslulé operní pěvkyni a herečce 
Soně Červené je příběhem ženy, jejíž 
malé dějiny byly ovlivněny velkými 
dějinami Evropy 20. století. 
ČR, SR / 2017 / dokumentární / 80 min

KINO
26. 10. čtvrtek, 20.00 
PO STRNIŠTI BOS - Film čerpá ze vzpo-
mínek na dětství, které prožil Zdeněk 
Svěrák za války na venkově. Svým ná-
mětem zapadá do řady filmů Obecná 
škola, Kolja a Vratné lahve. ČR, SR, Dán-
sko / 2017 / drama, komedie / 111 min

DIVADLO PRO DĚTI
29. 10. neděle, 16:00 
a 30. 10. pondělí, 10:00
ČERVENÁ KARKULKA - Malíři poko-
jů přijdou do daného prostoru toliko 
vymalovat a k práci si jednoduše za-
pnou rádio. Ovšem pohádka v rádiu 
je jaksi popletená… Hrají: Karel Zima 
a Jarmil Škvrna - Karkulka, Vlk a další

KINO
30. 10. pondělí, 20:00 
SNĚHULÁK - Nejčtenější detektivní 
série současnosti konečně v kinech! 
USA, VB, Švédsko / 2017 / krimi

BĚH S BESEDOU 
- Každou středu a sobotu

PROGRAM říjen 2017

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

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

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha 
a MČ Praha 21 za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, 
divadelních představení pro děti i dospělé.

http://www.kcnovabeseda.cz/
mailto:info@kcnovabeseda.cz


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

*Uvedené ceny s DPHwww.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  

NOVÉ GENERACE NGA od 399,- Kč*

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí, 
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím, 
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými 
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v 
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také 
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY. 
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet 
kvalitní produkt, ten my máme. 

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,  
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

NGA (new gneration access) - přístup k internetu pomocí moderních technologií  
s nízkou agregací, vysokou dostupností služby a nízkým poměrem stahovaní a nahrávání dat.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.  
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky. 



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

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 212 m2, pozemek 618 m2,
Sedmikrásková ul., Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 182 m2, pozemek 532 m2,

Úzká ul., Nehvizdy

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

Poslední pozemek
v projektu v Kolodějích

947m2

www.kolodeje-pozemky.czPRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,

Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

cena 8.400.000,-Kč

cena 7.490.000,-Kč cena 8.490.000,-Kč

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

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

Cena 14.900.000,-Kč

r e z e r va c e


