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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
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1  jímání šedé vody 
2  čištění šedé vody 
3  akumulace přečištěné šedé 

vody
4  řídící jednotka – přepínání zdrojů

5  voda na splachování WC
6  voda na zálivku
7  zachytávání srážkové vody
8  fi ltrace srážkové vody
9  akumulace srážkové vody

1  zachytávání srážkové vody 
2  fi ltrace srážkové vody 
3  akumulace srážkové vody
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Únor bílý, pole sílí, praví lidová 
pranostika.
Jestli bude únor bílý, to neví 

nikdo z nás. Co však víme, že v úno-
ru budou mít naše děti jarní prázd-
niny. Důvodem k únorovému veselí 
může být masopustní rej masek – již 
tradiční průvod z Rohožníku do Květ-
nice a  dále na Sibřinu. Letos se ho, 
bohužel, nezúčastním, ale už se tě-
ším na fotoreportáž, kterou přinese-
me v  březnovém vydání Zpravodaje 
a  samozřejmě i na webu. O dalších 
akcích, které nás čekají v únoru, se 
dočtete na str. 5 v Kalendáriu. 
Ráda bych se podívala na to, co nás 
všechny v Újezdě čeká a na co by-
chom se měli připravit v březnu. 
O tom, že je s podivem, že se za po-
slední desítky let u nás nepodařilo 
dostavit splaškovou kanalizaci, se 
popsala už spousta papíru a já se po 
důvodech, proč tomu tak je, nechci 
pídit. Co je důležité, že se konečně 
blížíme do finále a že nás čeká po-
slední etapa výstavby. Bez doprav-
ních omezení se neobejde, takže od 
začátku března – přesné datum a tra-
su objížděk upřesníme na webových 
stránkách úřadu – se připravme na 
omezení dopravy. Povolenky jste si, 
doufám, ponechali od loňského roku, 
jak jsme upozorňovali ve Zpravodaji. 
Situace se zkomplikuje ještě stavbou 
v Běchovicích, kde bude také od za-
čátku března probíhat rekonstrukce 
a snižování nivelity Českobrodské uli-
ce. O tom, jak a kudy budou vedeny 
objížďky, probíhají v době, kdy úvod-
ník píši, jednání s  Technickou sprá-
vou komunikací hl. m. Prahy. Tyto 
dvě stavby nám všem zkomplikují ži-
vot, a jak jsem psala na začátku, jsem 
si vědoma toho, že dopravní omezení 

se stavbami spojená, 
nebudou pro nikoho 
z nás nic příjemného. 
Při jednáních se sna-
žíme, aby dopady ob-
jízdných tras byly pro 
naši městkou část co 
nejméně obtěžující. 
Vyřešení dopravních omezení a objíž-
děk nenabízí mnoho variant a dokon-
čení kanalizace je potřebné. Nejdůle-
žitější je v tuto chvíli vědomí, že jde 
o finální dokončení stavby kanalizace 
na hlavní!
Na str. 8-9 věnujte prosím pozornost 
článku, který se týká (nejen) zdra-
votnického střediska na Rohožníku. 
Možná jste někteří z vás zaregistro-
vali podpisovou akci organizovanou 
zastupitelem Duchkem a spol. proti 
stěhování zdravotnického střediska. 
V článku přinášíme informace, které 
jistě při sbírání podpisů z úst aktérů 
nezazněly (úmyslně?), byť jsou pod-
statné. Diskuzi nad podobou nové 
polikliniky v Újezdě a budoucností 
zdravotnického střediska na Rohož-
níku uspořádáme, jakmile bude ho-
tová její studie. 
Nakonec bych ráda pozvala újezdské 
ženy 7. 3. 2018 od 18 hod., v předve-
čer Mezinárodního dne žen, do diva-
delního sálu naší školy na divadelní 
představení Někdo to rád horké. Mu-
ži jsou samozřejmě vítáni také.
Nejdříve ale hurá na prázdniny! A ješ-
tě, než vyrazíme, nezapomeňme na-
še ratolesti podle zásluhy ocenit za 
pololetní vysvědčení.  A pokud nedo-
padlo podle očekávání, nezoufejte! 
Nobody is perfect.

Vaše starostka
Karla Jakob Čechová
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Členové rady MČ Praha 21, kteří 
spolupracovali s bývalým mís-
tostarostou panem Roušarem od 
1. 2. 2016 do 30. 11. 2017, prohla-
šují, že:

1) vždy při své činnosti dodržovali 
zákony ČR

2) dodržovali platné vyhlášky a na-
řízení

3) maximálně se snažili projednat 
a komunikovat všechny projek-
ty s občany MČ

4) v možné míře komunikovali 
s opozičními zastupiteli o všech 
projektech MČ Praha 21

5) byly vyhodnocovány strategic-
ké dokumenty a MČ se rozvíjí 
v mezích možností udržitelně

6) pan zastupitel Roušar nebyl 
v  radě osamocen, ale všechny 
jeho návrhy byly široce disku-
továny s  maximální snahou je 
posunout dále

7) svým rozhodnutím rezignovat 
překvapil členy rady a také ce-
lou koalici

8) pan zastupitel mohl mluvit svo-
bodně i jako místostarosta MČ 
Praha 21

K. Jakob Čechová, J. Jenšovská, 
J. Slezák,  J. Jeníček
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ZPRÁVY Z RADNICE

Úřad MČ má možnost podpořit léka-
ře nabídkou prostor k provozování 
ordinací, což v současnosti dělá. Ce-
na za nájem je pro lékaře extrémně 
výhodná a zde je potřeba říci, že na 
jiných místech Prahy jsou ceny za 
pronájem ordinací při stejných plat-
bách zdravotních pojišťoven výrazně 
vyšší. Úřad MČ a rada MČ chtějí také 
v této formě podpory lékařů nadále 
pokračovat. 
Problém je, že současná poliklinika 
je zastaralá a nesplňuje hygienické 
ani stavební předpoklady k provozu 
zdravotnického zařízení. Podmínky 
k provozu zdravotnických zařízení se 
v posledních letech nesmírně zpřísni-
ly. A to tak, že současné budovy by vů-
bec hygienicky neprošly, pokud by se 
kolaudovaly v nynější podobě. Navíc 
budovu ve špatném technickém sta-
vu nejde rekonstruovat za provozu. 
Nedovedeme si představit, jak v bu-
dově za provozu vyměnit vedení vody, 
odpadů, elektřiny nebo topení.
Největším problémem Újezda je to, 
že část opozice a hlavně zastupitel 
Duchek hystericky uchopí jakékoliv 
řešení problému koalicí, udělá z ní 
politikum, nezná detaily, některým 
věcem navíc prostě nerozumí, ale 
snaží se ze všeho získat politické bo-
dy a nenabízí reálné řešení. Staví pro-
ti sobě jednotlivé části Újezda nebo 
skupiny obyvatel.
My ale nyní neřešíme záležitost na je-
den rok, současnou polikliniku musí-
me udržet v provozu ještě několik let, 
doběhnou v ní všechny smlouvy a zá-
vazky MČ. Musíme dobře připravit vý-
stavbu nové polikliniky (také několik 
let), komunikovat s lékaři, kteří se bu-

dou chtít přestěhovat, zvažovat další 
služby, které bychom v nové budově 
chtěli mít. Soukromý lékař je stejný 
podnikatel jako každý jiný. Pro  svoji 
praxi si musí kromě jiných záležitostí 
zajistit i prostory,  které vyhovují pro-
vozu lékařské praxe. A zde se uplatní 
pozitivní role naší MČ, opravdu stále 
myslíme na naše občany, ale zrov-
na tak myslíme i na lékaře, které si 
chceme v naší městské části udržet 
a nabídnout jim za přiměřenou cenu 
vhodně prostory.
Rozumíme snaze občanů Rohožní-
ku zachovat, co nyní mají, ale je to 
důstojné prostředí pro zdravotnic-
tví 21.  století? Myslíme si, že posun 
k nové budově našim občanům lep-
ším prostředím prospěje. Nelze ale 
naplnit dvě polikliniky. Autobusem je 
možné navíc již nyní dojet z Rohožní-
ku na Blatov po hlavní ulici, v plánu je 
vyjednat přímou linku až k nové bu-
dově. Na vše máme několik let. Z bu-
dovy staré polikliniky by měla znovu 
být mateřská školka, která je snad na 
sídlišti Rohožník též potřebná a bu-
de využitá. Bude totiž potom možné 
přestěhovat mateřskou školu, která 
je doposud umístěna v prostorách 
Masarykovy základní školy, a uvolnit 
tak několik místností tolik  potřeb-
ných pro třídy základní školy.
Je skutečně tento komplexní plán tak 
špatný? Znamená to, že nemyslíme 
na občany Újezda? Je hysterický pří-
stup některých jednotlivců na místě? 
Budeme stále trpět křiklouny a ne-
budeme mít čas na rozumný přístup 
k řešení problémů?

K. Jakob Čechová, J. Jenšovská, 
J. Slezák, T. Fábera, J. Jeníček

Prohlášení rady MČ Praha 21 
ke zdravotnímu středisku Prohlášení rady 

MČ Praha 21 
ke sloupku pana 
zastupitele Roušara 
v lednovém ÚZ

V únoru proběhne v rámci projektu Místní akční plán (MAP) dotazování veřej-
nosti a poskytovatelů volnočasových aktivit v lokalitách Újezd n. L., Koloděje, 
Klánovice a Běchovice. Kroužky, spolky, sportovní kluby a další subjekty budou 
osloveny mailem či telefonicky. Dále proběhne dotazování veřejnosti. Oslove-
ny budou zejména rodiny s dětmi do 15 let. Dotazovatelé předloží na vyžádání 
náležitý průkaz. Děkujeme všem zúčastněným za jejich odpovědi a názory. 

Tým MAP

Studie volnočasových aktivit

Likvidace 
vánočních stromků
Vánoční stromky můžete umís-
tit vedle nádoby na směsný 
odpad, odkud je svozová spo-
lečnost Pražské služby a.s. bu-
de v  den svozu komunálního 
odpadu odvážet. Svoz probíhá 
až do konce únoru 2017. 

Martin Švejnoha, 
odbor životního prostředí 

a dopravy
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Kalendárium na únor

  3. 2. Masopust 2018,
 více na www.sosakos.cz

  3. 2. Výroční členská schůze KAS,
 Polyfunkční dům,
 od 13, 30 hod.

  6. 2. Den otevřených dveří 
 v Masarykově ZŠ, 
 viz str. 19.

  7. 2. Filmový klub, Občan Kane (USA, 
1941), aula Masarykovy ZŠ,

 od 19 hod.

  8. 2. Putování do Santiago de Compostela,
 vyprávění Veroniky Švomové,
 divadelní sál Masarykovy ZŠ,
 od 15 hod.

  9. 2. Korálkování – výtvarná dílna,
 Dům dětí a mládeže, od 16 hod.

14. 2. Miroslav Pošvic, vernisáž výstavy,
 Galerie Zelený dům, 
 od 18 hod.

15. 2. Vycházka do Archivu hl. m. Prahy,
 pořádá SPCCH, viz str. 26

22. 2. Přednáška o archeologii, 
 host František Kašpárek,
 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

24. 2. Pletené pohádky,
 Dům dětí a mládeže, 
 od 10 hod.

24. 2. Masopustní rej, vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum,
 od 13 hod.

  3. 3. Vycházku na Pražský hrad  
(kostely a paláce), 

 Pořádá KAS, 
 Více na str. 26

  3. 3. 8. újezdský karneval,
 viz str. 24

  7. 3. Někdo to rád horké, muzikál,
 divadelní sál Masarykovy ZŠ,
 od 18 hod.

Přesunutí zastávky autobusu 

• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů
Vítání občánků, které proběhne 12.  4. 2018, se bu-
de týkat dětí narozených v období od 1. 7. 2017 do 
31. 12. 2017. Rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným 
datem a místem konání této akce.
Vyřizuje: odbor OOS, Staroklánovická 260,  
Praha 9-Újezd nad Lesy,
Martina Orlíková, tel: 281 012 951, 
e-mail: martina.orlikova@praha21.cz 
Iveta Maczanová, tel: 281 012 923, 
e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se 
nevybírá. Děkujeme.

Odbor občansko správní

Dne 12. dubna 2018 budou 
občansko správním odbo-
rem Úřadu MČ Praha 21 
opět slavnostně přivítáni 
nejmladší občánci Újezda 
nad Lesy. Slavnostní uví-
tání se bude konat v Poly-
funkčním domě v dopoled-
ních hodinách. 
Žádáme rodiče, kteří bu-
dou mít zájem zúčastnit se 
se svými narozenými dět-
mi tohoto obřadu, aby se, 
prosím, ozvali na níže uve-
dený kontakt a uvedli:

Vítání občánků

V souvislosti s výstavbou kanali-
zace na hlavní dochází ke změně 
umístění zastávky BUS podle přilo-
žené mapky. Zastávka MHD Újezd 

nad Lesy ve  směru do centra bude 
přesunuta od čp. 95 Starokolínská 
ke křížení ulic Novosibřinská x Sobě-
šínská.

Upozorňujeme svaz i jed-
notlivé chovatele včel na 
celém správním území 
Prahy 21 (Újezd nad Lesy, 
Klánovice, Běchovice, Ko-
loděje), na jejich na po-
vinnost podat oznámení 

umístění trvalých nebo 
přechodných stanovišť 
včelstev do konce února 
na odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ 
Praha 21. Formuláře 
pro oznámení je možné 

si stáhnout z  webových 
stránek našeho úřadu, či 
si je vyzvednout na OŽPD 
(kancelář č. 1 – proti po-
datelně). 

Martina Vrbková,
OŽPD

Upozornění pro chovatele včel 

Spor s kynology: soud dal za pravdu MČ Praha 21
Dne 17. 1. 2018 proběhlo u Obvodní-
ho soudu pro Prahu 9 soudní jednání 
ve věci žaloby Českého kynologické-
ho svazu ZKO Praha 9 - Újezd nad Le-
sy - 394 proti MČ Praha 21. Soud se 
ztotožnil s argumentací MČ Praha 21 

a žalobu kynologů na určení neplat-
nosti výpovědi z nájmu zamítl, neboť 
výpověď byla podána řádně, na zá-
kladě svobodně sjednaného ustano-
vení nájemní smlouvy.

(red)



Možná jste v okolí či na procházce v Újezdě 
zahlédli drobnou starší paní, která se pro-
bírá vyhozenými věcmi v  kontejnerech, 
ze  země sbírá nedopalky cigaret, papíry, 
lahve a jiné pohozené věci. Věci, které ji 
zaujmou, odnáší v igelitových taškách ke 
svému domovu, maringotce.

Je to hodná paní a je bezdomovkyně. Sbí-
rá si svoje „poklady“, nikomu neubližuje, 
nekrade, není agresivní…sama je často 
terčem posměchu a nadávek. Je ráda, že 

má střechu nad hlavou, byť je to marin-
gotka. Pro ni je to stejný domov, jako pro 
jiného byt či rodinný dům.

Maringotka byla několik let, a to do pod-
zimu 2017, zaparkovaná v sousedství zá-
kladní školy, fotbalového hřiště a restau-
race Na hřišti. Její nashromážděné „po-
klady“ v místě, kde se pohybují převážně 
děti, přesáhly únosnou míru, a proto 
Úřad MČ Praha 21 začal hledat místo, 
kam maringotku přemístit. Z  pozem-

Paní z maringotky
ků, které jsou ve vlastnictví 
městské části, byl jako nej-
vhodnější shledán pozemek 
na Blatově, u čističky odpad-
ních vod. V  říjnu 2017 byla 
maringotka na toto stano-
viště převezena. S  paní jsou 
v  kontaktu pracovníci odbo-
ru sociálních věcí a  terénní 
sociální pracovníci organi-
zace Neposeda. Opakovaně 
jí nabízíme možnost ubyto-
vání na ubytovně, v  azylo-
vém domě či v domově pro 
seniory, kde by měla zajiš-
těno komfortnější bydlení. 
Nabízenou pomoc prozatím 
odmítá a úřad nemá mož-
nost ji k přestěhování nutit. 
Abychom měli situaci a stav 
okolí pod kontrolou, sledují 
sociální pracovníci pořádek 
na novém stanovišti, pokud 
je potřeba nashromážděné 
věci zlikvidovat, spolupracují 
s úklidovou četou úřadu.

Soudit a odsoudit je lehké, je 
však potřeba si uvědomit, že 
hranice vyloučení ze společ-
nosti je velmi tenká. V pod-
statě každý z  nás se může 
dostat do těžké životní situ-
ace, kdy ztratí zázemí, pocit 
bezpečí, stabilitu i rodinu. 
Bezdomovcem se může stát 
i člověk plně společensky 
integrovaný a ekonomicky 
dobře zajištěný, nejen člo-
věk se sníženými sociálními 
schopnostmi a  dovednost-
mi. Je důležité si uvědomit, 
že faktorů ovlivňujících vznik 
bezdomovectví je celá řada. 
Náhlá ztráta zaměstnání 
v souběhu s vážným úra-
zem nebo krizí v rodinných 
a  partnerských vztazích do-
káže přivést na ulici prak-
ticky kohokoliv, kdo bude 
potřebovat podporu a naši 
pomoc. 

Lidé si často a rádi hlasitě 
stěžují, je-li však nastolena 
ožehavá otázka řešení a po-
moci, většinou jejich vášnivé 
debaty utichají.

Radka Lipanovičová, 
odbor sociálních věcí



baráčnická, pod názvem Vlastenec-
ko-dobročinná sdružená obec baráč-
níků v Újezdě nad Lesy „Lipany Pro-
kopa Holého“.

80 let – 28. 10. 1938 byl v parku 
u  školy odhalen pomník prezidenta 
T. G. Masaryka.

60 let – 25. 2. 1958 rozhodla Rada 
Místního národního výboru o vydávání 
měsíčníku „Zpravodaj“. První redakční 
kroužek tvořili pánové Dobiáš, Urban, 
Doležal, Váca a kreslířka paní Štěpán-
ková. Časopis vychází na nekvalitním 
přídělovém papíru v nákladu 500 kusů, 
tiskne se ručně na takzvaném cyklo-
stylu. Šlo o plechový buben potažený 
blánou, na níž se psalo psacím strojem 
bez použití pásky. Otáčením bubnu kli-
kou se pak přes blánu na papír protla-
čovala fialová barva. 

Další zajímavosti z historie naší obce se 
můžete dočíst v knize „Střípky z újezd-
ské historie“, jejíž dotisk je v současné 
době v prodeji v „Knihkupectví nad Le-
sy“ pana Váchy na křižovatce (naproti 
přechodu k prodejně Lidl).

Marie Tomaidesová, 
kronikářka

21. listopadu 2017 se uskutečnilo setkání pražských 
kronikářů s paní primátorkou Adrianou Krnáčovou. 
V novodobé historii to bylo vůbec první setkání primá-
tora s kronikáři. Paní primátorka nás přijala v nádher-
né rezidenci, jejíž prohlídkou nás provedly hostesky. 
Za pozvání poděkoval kronikář MČ Praha 11 pan dr. Jiří 
Bartoň.
Paní primátorka nám poděkovala za záslužnou práci, 
kterou ocení především příští generace. Slíbila také, že 
toto setkání nebude poslední. Po delší vzájemné debatě 
a občerstvení jsme se s paní primátorkou vyfotili a roz-
loučili. Sešlo se nás celkem 26 pražských kronikářů.

Marie Tomaidesová, 
kronikářka
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„Osmičkový“ rok 2018 je plný ku-
latých výročí spojených s českými 
dějinami, z nichž některé jsme již 
představili v minulém čísle ÚZ. 
V tomto čísle nabízíme pohled na 
další zajímavá výročí tak, jak je za-
znamenala újezdská kronika.

138 let - uplyne od 5. února 1880, 
kdy byl mezi klánovickou zastávkou 
a Blatovem postaven pomník s dnes 
již chybějícím nápisem „Hubert Diviš, 
5. února 1880“. Co se tehdy stalo? Zá-
pis v kronice je stručný: Dne 5. 2. 1880 
byl zavražděn Václavem Škorpilem 
z  Blatova lesní adjunkt Hubert Diviš 
v  lese Vidrholci. Na místě činu dala 
lichtenštejnská správa postavit po-
mník. Připomeňme, že poblíž pomní-
ku byla před několika lety instalována 

„keška“ a nenápadný pomníček se tak 
stal vyhledávaným cílem výletníků, 
kteří vyznávají geocaching.  

115 let – 9. srpna 1903 vznikl Okraš-
lovací spolek, nejstarší spolek v Újezdě. 
Dal si do vínku péči o zvelebování 
a  okrašlování obce. Akce spolku jsou 
zaznamenány v zápisech tehdejší-
ho obecního zastupitelstva. Poslední 
zmínky o tomto spolku jsou z r. 1946.

106 let - v roce 1912 byla na Staro-
újezdské ulici (tehdy okresní silnici), 
postavena kamenná zvonička z obec-
ních peněz a darů občanů a v ní zavě-
šen zvon, který pořídil tehdejší Okraš-
lovací spolek.

100 let - před tolika lety byla dne 
11. 8. 1918 v Újezdě založena Obec 

„Osmičky“ v naší kronice

HISTORIE

Setkání pražských kronikářů u primátorky

Pomník Hubertu Divišovi stojí v Klá-
novickém lese poblíž železniční trati.

Kamenná zvonička na Staroújezdské 
ulici z roku 1912.

Na podobném stroji vznikal kdysi 
předchůdce Újezdského zpravodaje.



během stavebních prací přesunuli, Újezd nemá. Objekt 
v Lomecké je v dezolátním stavu a čeká ho pravděpo-
dobně demolice.

NEVÝHODNÉ SMLOUVY

Nabízí se otázka, proč újezdská radnice opravy 
neprováděla průběžně. K tomu je ale nutné po-
dívat se zpět do poloviny 90. let minulého stole-

tí, kdy se do zdravotního střediska začali stěhovat první 
lékaři. Řada z nich uzavřela s MČ Praha 21 smlouvy, 
které jsou pro obec nevýhodné a diskriminují i jiné ná-
jemce objektu. Umožňují totiž takzvané podnajímání, 
tedy uzavírání dalších smluv se třetími stranami, kte-
ré městská část nijak ovlivnit nemůže. Jen pro ilustra-
ci – v  roce 2001 jistá firma uzavřela s městskou částí 
nájemní smlouvu na dvacet let se sazbou 500 Kč/m2/
rok. Firma, která má dnes v podnájmu třetinu objektu, 
nikdy neposkytovala zdravotní služby – za to své pro-
story dále podnajímala lékařům. Za jaké částky? Ty jsou 
obchodním tajemstvím. Obrázek si lze nicméně udělat 
z loňského inzerátu v Annonci, kde se objevil podnájem 
jednoho z prostorů ve středisku za 2400 Kč/m2 a rok. 
Tedy téměř za pětinásobek toho, co firma platí měst-
ské části.

Nereálně nízké nájmy způsobily, že si objekt na zásad-
nější rekonstrukci „nevydělá“. Fond oprav je prakticky 
na nule. Nákladnější opravy by se musely hradit z re-
zervy vytvořené z pronájmů bytů. Přesun do nového 
působiště na Blatov by tak napravil i historickou nerov-
nost, v rámci níž mají někteří nájemci objektu v Živonín-
ské mnohem výhodnější nájmy než ti ostatní.

Proč nové zdravotní středisko vznikne zrovna na Bla-
tově? Důvodem je fakt, že tu MČ Praha 21 disponuje 
vhodnou budovou, kterou loni koupila od firmy Ideal 
Lux. Na koupi získala účelovou dotaci z magistrátu ve 
výši 25 milionů korun – ovšem s tím, že tu vybuduje 
zdravotnické služby. Bývalá továrna Ideal Lux na ro-
hu Borovské a Netušilské je pro rekonstrukci vhodná 
a navíc skýtá i větší prostor. Zatímco středisko na Ro-
hožníku má 1300 m2 podlahové plochy, objekt na Bla-
tově má 2400 m2 a skladovací halu. Počítá se proto 

V posledních týdnech hýbe Újezdem nová „kauza“, 
která vpadla do jinak ospalé atmosféry počátku 
nového roku. Plánované stěhování zdravotní-

ho střediska na Rohožníku vyvolalo podpisovou akci, 
která chce rozhodnutí zastupitelstva zvrátit. Mnohdy 
přitom chybí fakta. Újezdský zpravodaj proto přináší 
argumenty, proč je vybudování polikliniky v bývalé bu-
dově firmy Ideal Lux na Blatově jedinou reálnou mož-
ností, jak obyvatelům Újezda nabídnout tolik potřebné 
důstojné a moderní zdravotní zařízení. 

Současné zdravotní středisko na Rohožníku je v tech-
nickém stavu, který nikomu nevyhovuje. Alespoň na 
tom panuje všeobecná shoda. Objekt v Živonínské ulici 
byl původně v letech 1977 až 1980 postaven jako jesle, 
panelový dům byl pak v roce 1994 dispozičně upraven 
na ordinace. Ovšem s mnoha omezeními – chybí úni-
kové východy, důstojné toalety i prostorné čekárny, 
řadu stavebních úprav navíc provedli neodborně sami 
nájemci. 

Většina instalací a technologií pochází z roku 1980. 
Ostatně nedávná havárie vody ukázala na to, že 37 let 
staré bojlery už nelze dále používat. Nejde ale jen o jejich 
nahrazení. Podle technické prověrky, kterou MČ Praha 
21 provedla již koncem roku 2016, objekt potřebuje vy-
sekat nové rozvody elektřiny, vody a kanalizace, výmě-
nu sanitárního vybavení, nové obklady, dlažby a podla-
hy s antistatickou úpravou, kompletně nové zateplení 
včetně nové fasády, vybudování WC pro personál. Vy-
měnit je potřeba také některé dveře a kování, elektro-
měry nebo osvětlení. A nejen to – velkým problémem 
je také vytápění. Zdravotní středisko na Rohožníku je je-
den z posledních objektů napojených na výměníkovou 
stanici na sídlišti, od níž se drtivá většina panelových 
domů odpojila. Společnost Veolia Energie Praha, která 
výměník provozuje, proto kvůli nerentabilitě do dvou až 
tří let plánuje ukončení provozu. Zdravotní středisko by 
tak muselo mít svou vlastní kotelnu.

Tak rozsáhlé opravy objektu při zachování provozu or-
dinací dělat nelze. Náhradní objekt, kam by se lékaři 
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TÉMA

Areál zdravotního střediska v Živonínské ulici.
Objekt na Blatově – nejdřív se tu vyráběly koženkové 
kabelky, pak lustry. Teď by tu měla vzniknout poliklinika. 

Poliklinika na Blatově



s tím, že by tu nový domov našli nejen lékaři z Rohož-
níku, ale výhledově i denní stacionář pro seniory, který 
provozuje sociální odbor Úřadu MČ Praha 21. „Naším 
cílem je vybudovat důstojné zdravotnické zařízení pro 
21. století. Takové, jako je třeba takzvaný Parník na 
Černém Mostě nebo poliklinika v bývalém statku v Jir-
nech,“ vysvětluje starostka MČ Praha 21 Karla Jakob 
Čechová. Kromě moderního zázemí nabídne blatov-
ská poliklinika i  parkovací místa, která na Rohožníku 
chybějí. Ani dostupnost MHD nebude zásadním pro-
blémem – hned u objektu je zastávka Netušilská (bus 
č. 210), od zastávky Blatov (autobusy č. 163, 209, 221, 
250 a 262) bude nová poliklinika vzdálená 450 metrů 
(pro srovnání – zdravotní středisko na Rohožníku je od 
autobusové smyčky 300 metrů chůze).

A co plánuje obec s rohožnickým objektem, který 
po  přestěhování lékařů projde rekonstrukcí? Sem se 
z budovy Masarykovy ZŠ v Polesné přestěhuje MŠ Slu-
níčko. Nepůjde tedy o další školku v Újezdě, ale o raci-
onální krok  - základní škola totiž podle demografické 
studie, kterou jsme loni v ÚZ představili, v horizontu 
několika let musí kvůli přírůstku dětí navýšit počet míst. 
A protože další přístavba není reálná, jako nejideálnější 

řešení se jeví právě 4. patro školy, které se uvolní po 
přestěhování MŠ Sluníčko. 

DVĚ POLIKLINIKY SE NEUŽIVÍ

Proč se na Rohožník po rekonstrukci nevrátí lékaři 
a Újezd nemůže mít dvě polikliniky – jednu na Ro-
hožníku a jednu na Blatově? „Taková představa 

je naivní. Počet ordinací a odborností lékařů v daném 
místě je dán z minulosti. Zdravotní pojišťovny nepovo-
lují nové ambulance, v Újezdě proto budeme mít stále 
stejně lékařů. Opravdu výjimečně se může stát, že ně-
jaký lékař přijde do Újezda již se smlouvou s pojišťov-
nami a bude hledat nové pacienty. Stejně tak se může 
stát, že nějaký lékař z Újezda odejde, vezme si smlou-
vy s sebou a ordinaci otevře jinde. To jsou ale výjimky, 
s nimiž nelze kalkulovat. Úřad MČ Praha 21 nemá mož-
nost nebo prostředky, jak „najmout“ lékaře potřebných 
odborností,“ vysvětluje Jaroslav Jeníček, radní pro zdra-
votnictví MČ Praha 21. A dodává ještě osobní dovětek: 
„Sám jako gynekolog v Újezdě neplánuji mít ordinaci, 
ani ve staré, ani v nové budově. Nejsem v tom nijak 
osobně zaangažován.“

V poliklinice na Blatově nbude MČ Praha 21 pronají-
mat ordinace. Lékařům byla v nové poliklinice na Bla-
tově nabídnuta cena 1500 Kč/m2/rok, která je v daném 
místě férová. Navíc dostali i prostor dát své návrhy 
na  dispoziční uspořádání. O tom ještě rozhodnuto 
není. Stěhování tak jako tak proběhne až po uplynu-
tí posledního nájemného vztahu na Rohožníku, tedy 
v  roce 2021. O nutnosti stěhování a nemožnosti re-
konstrukce za provozu byli každopádně všichni ná-
jemci objektu na Rohožníku informování na schůzce, 
která proběhla 4. října 2017. 

Příští měsíc by měla být hotová studie proveditelnosti, 
s níž čtenáře ÚZ seznámí. Teprve pak se mohou roz-
běhnout debaty, jak bude poliklinika stavebně vyřeše-
na. Jisté je jedno – bude splňovat hygienické a stavební 
normy potřebné pro moderní ordinace. Tedy přesně 
ty, které rozpadající se zdravotní středisko na Rohožní-
ku již dávno plnit nemůže.

B. Hruška
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Nevyhovující elektrický rozvaděč. Původní napojení kanalizace. 

Stařičké bojlery ve zdravotním středisku na Rohožníku 
jsou napadené korozí. 
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KULTURA

Po krátkých vánočních prázdninách jsme nový rok zahá-
jili skvělou vernisáží Blanky Bohdanové. Vše se poved-

lo, účast byla velkolepá a paní Blanka naprosto úchvatná. 
Je to úžasná dáma, skvělá vypravěčka a její podmanivé ob-
razy navozují dobrou náladu, klid a pohodu. Tímto všem 
velice děkuji za účast, která nás obě velmi potěšila.

Po roce, kdy jsem měla možnost naslouchat hostům, 
co v Újezdě nejvíce postrádají, mi vyšlo, že to jsou kul-

turní akce. Proto se pro vás budu snažit ideálně každý 
týden jednu připravit. Již teď se můžete těšit na čtvrtek 
1. 2. od 18 hodin a to na koncert pražské kapely Fiannan. 
Hrají irské, skotské a bretoňské pís-
ně, většinou v českém znění. Nejsou 
to žádní začátečníci. Tato kapela hra-
je už od roku 1998 a vydali sedm alb 
s repertoárem asi 130 písní. Těm, 
kteří chtějí okusit atmosféru těchto 
úžasných zemí se vším všudy, nabíd-
neme i pravé irské pivo Guinness, 
nebo irskou kávu dle originálního 
receptu.

Nezapomeňte, že v únoru sla-
víme Valentýna, svátek všech 

zamilovaných. Podle historiků a  le-
gend, žil stejnojmenný světec ve 
3.  stol. Jedna legenda praví, že byl 
popraven kvůli lásce, protože tajně 
oddával zamilované páry navzdo-
ry císaři. Marcus Aurelius Claudius 
tehdy zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muži 
rozptylovali od vojenských povinností. Tím bych ráda 
naznačila, že tento svátek není výmyslem moderní doby, 
ale odvozuje se již od života světce Valentýna.

Z britských ostrovů pochází starobylý zvyk zasílat v tento 
den milované osobě milostné anonymní dopisy. A zná-
me ještě jednu legend - říkávalo se, že si svobodná dívka 
vezme za muže chlapce, kterého toho dne potká jako 
prvního. A protože v tento den máme vernisáž, přijďte 
již v sobotu 10. 2. a oslavte tento svátek s námi. K objed-
návce od nás každý dostanete skleničku skvělého ital-
ského prosecca.

Ve středu 14. 2. opět od 18 hodin přivítáme tradiční 
vernisáží novou výstavu Miroslava Pošvice. Zabývá 

se volnou grafikou, kresbou, malbou a sochou. Je to vel-
mi významný výtvarník, který uspořádal mnoho samo-
statných výstav doma i v zahraničí. Určitě zmíním New 
York, Stuttgart, Vídeň, Hannover, Frankfurt nad Moha-
nem, Berna další. Za svou tvorbu získal řadu ocenění 
v celoevropském měřítku. 

Jeho tvorba odráží pozitivní vztah ke světu. Styl jeho 
tvorby se nachází někde mezi realitou a abstrakcí a mo-
tto tohoto významného výtvarníka  naprosto vystihuje 
nejen přístup k životu jako takovému, ale i k jeho umě-
lecké činnosti:

Únor v Zeleném domě

Kdo pronajme bydlení zde 

v Újezdě nad Lesy, kde by mohl být také 

hodný pejsek? Velice děkuji za nabídku. 

Tel.: 775 957 080

INZERCE

 „Nepotřebuji k práci, k chuti tvořit, k nastartování žád-
ný konflikt. Dramatické a  těžké chvíle nevyhledávám, 
stejně přijdou samy. Proto si libuji v klidných motivech. 
To je má cesta k nalezení vnitřního klidu.”

Víte, co obnáší práce českých archeologů? Ve čtvrtek 
22 .2. od 18 hodin vás František Kašpárek seznámí 

s  pojmy jako je restaurátorství, osteologie, antropolo-
gie, petrografie, nebo například letecká, či povrchová 
prospekce a nastíní, jak vlastně moderní výzkum probí-
há. František byl přítomen na záchranných archeologic-
kých výzkumech již od své střední školy. 

Od roku 2008 pracuje jako archeo-
log ve Východočeském muzeu v Par-
dubicích a jeho specializace je doba 
římská a raný středověk. Momentál-
ně pracuje na edukačních progra-
mech pro děti ze základních a střed-
ních škol a prezentaci archeologie 
široké veřejnosti. Mezi jeho koníčky 
patří historický šerm a může se po-
chlubit například tím, že se jako bo-
jový komparz účastnil v seriálech 
Knightfall a Britannia.

A to už přeskakujeme do března. 
Nahromadili se vám doma opět 

věci, které jsou naprosto úžasné, ale 
prostor pro ně není?  Zůstal doma 
dárek z Vánoc, který se úplně nepo-

vedl, ale nemáte srdce ho vyhodit? Vyrostla vaše rato-
lest z krásných šatiček a jste si jisti, že budou slušet i jiné 
malé slečně? Vypadávají vám knihy z knihovny a bojíte 
se, že už je čtou jen moli? Pro všechny je připravená bur-
za „toho nejlepšího” v sobotu 3. 3. od 14 hodin.

Samozřejmě je na všechny akce lepší zarezervovat si 
místo, a to na telefonním čísle 608 943 568.

Pro burzu platí totéž. Kvůli malému prostoru je lepší 
domluvit si stoleček a druh prodávaného. Důvodů, proč 
se zastavit v Café Galerii Zelený dům, je jistě mnoho. 
Budu se na vás těšit a společně si zpříjemníme zimní 
pochmurné dny.

Martina Schiffmannová
galeristka

Miroslav Pošvic, Diagnóza, 2015 
(DÚ Zimní sporty), akryl, plátno 40x40 cm



PRO DOSPĚLÉ
  Marie Formáčková: Jan Tříska
 Katarína Gillarová: Jestli mi uvěříš
 Jojo Moyes: Krasojezdkyně
 J.D.Robb: Tiše a přesně
 Václav Cílek: 
 Poutník časem chaosu
 Vlastimil Vondruška: 
 Husitská epopej VI.
 Mirka Zlatníková: 
 Marie Terezie – Miluj a panuj
 Petra Soukupová: 
 Nejlepší pro všechny
 Colin Falconer: Valhalla Atlantida
 Kazuo Ishiguro: Pohřbený obr
 Pavel Jansa: Dívka, která lhala
 Jarmila Pospíšilová: 
 Malovaná dcera
 Charles Bukowski: 
 Nikomu nezvoní hrana
 Helena Hardenová: 
 Příliš mnoho nevěst
 František Kotleta: Rázová vlna
 Karin Slaughter: Hodná dcera
 Alison Weir: Anna Boleynová – 

Králova posedlost

PRO DĚTI
 Andy Griffiths: Ztřeštěný dům 

na stromě – 26 pater
 Jeff Kinney: Deník malého 

poseroutky – Výprava za teplem
 Jacqueline Wilson: 
 Čtyřlístek pro štěstí
 Ari Folman: Deník Anne Frankové
 Petr Stančík: 
 H2O a tajná vodní mise
 Zuzana Pospíšilová: Do lavic!
 Zuzana Pospíšilová: 
 Lumpíček a Rošťanda
 Martina Drijverová: 
 Příšerní nezbedníci
 Astrid Lindgren: Zlodějíček Bubla

11

Hudební kurzy při Úřadu MČ Praha 
21 se nedávno přestěhovaly z  Lo-
mecké do nových prostor v  Poly-
funkčním domě. O tom, jaké je učit 
děti svých bývalých žáků i o tom, že 
u not se dá povídat i o životě, si ÚZ 
povídal s Jaroslavou Razesbergero-
vou, organizátorkou kurzů a mimo 
jiné také kapelnicí dámské skupiny 
Járinky.

Jaký je zájem o hu-
dební kurzy ze stra-
ny dětí?
Zájem o hudební kur-
zy při Úřadu MČ Pra-
ha 21 je stálý. Hlavně 
k nám přichází děti na 
doporučení již stávají-
cích žáků a jejich rodi-
čů, ale i  jiní. Nechodí 
k  nám jen děti, v mi-
nulých letech jsme na 
zobcovou flétnu měli 
i dospělé žáky. U klavíru je průměr-
ně pět dospělých žáků každý rok. 
Naše kurzy navštěvují děti od ne-
celých pěti let až do vysokoškoláků, 
kteří studují pedagogickou fakultu 
nebo učitelky z mateřských škol, 
které si doplňují vzdělání. Na zob-
covou flétnu mám také žačky, které 
začaly hrát v pěti letech, dnes jsou 
patnáctileté a chodí stále. U  těchto 
žáků je ale již jiný vztah. Není to jen 
žák – učitel, ale snad kamarád, kte-
rému se mohou svěřit a popovídat 
si o životě. Já to tak cítím a věřím, že 
ti mladí také. 
Tímto bych také chtěla pozdravit 
všechny své bývalé i současné žáky 
s jejich rodiči - a že jich bylo! Je krás-
ný pocit, když vás potká bývalá žač-
ka nebo žák a hlásí se k vám a ptá 
se vás: „Jak se máte, paní učitelko? 
Ještě učíte?“ A já si v tu chvíli říkám: 
Nemusí být všechny děti, co se u nás 
učí hrát na hudební nástroje, muzi-
kanti z povolání, ať si hrají pro ra-
dost a jednou v hudebních začátcích 
pomohou svým dětem, jak to zaží-
vám já tady v  Újezdě, kde již učím 
děti svých bývalých žáků. 

Uvažujete o rozšíření hudebních 
kurzů?
Již nyní máme kurz flétny, klavír 
a  keyboard. Chceme rozšířit kurzy 
o výuku kytary. 

Spolupracujete s domem dětí?
S Domem dětí a mládeže ani se zá-
kladní uměleckou školou (ZUŠ) ne-
spolupracujeme, ale jak to v životě 
bývá, někteří žáci ze zobcové flétny 
odchází na ZUŠ, kde hrají na klari-
net, saxofon, příčné flétny a třeba 
i bicí. Též je to naopak. Někteří žáci 
ze ZUŠ k nám přichází na klavír nebo 
zobcovou flétnu. 

Jak si zvykáte 
v  nových prosto-
rech?
Lomecká je kus 
našeho života, učili 
jsme tam asi pat-
náct let. Tato bu-
dova byla ale již 
naprosto nevyho-
vující jak pro žáky 
s rodiči, tak pro nás 
učitele. Polyfunkční 
dům je nový začá-

tek hudebních kurzů. Jsou tu útulné 
prostory, nový nábytek, dostupnost 
v centru Újezda, vlastní prostor pro 
různá vystoupení našich dětí, což je 
moc dobře. Ostatní ukáže čas a spo-
kojenost žáků a jejich rodičů.
Jak dlouho se vy sama věnujete 
výuce?
Na zobcovou flétnu učím od roku 
1978 a teď se uzavírá kruh působe-
ní v Újezdě, kde jsem začala vyučo-
vat 1. 9. 1990. Nebudete věřit, kde 
jsem začínala. Ve staré sokolovně, 
v místnosti vedle jeviště, tedy prá-
vě tam, kde dnes stojí Level! Puto-
vání po Újezdě pokračovalo výukou 
v mateřské školce v Lišické, asi po 
čtyřech letech přišlo stěhování do 
základní školy Staroklánovická (kde 
je dnes obecní úřad) a další stěho-
vání bylo na 15 let do Lomecké. 
Teď  po 28  letech jsem zpět, kde 
jsem začínala, jen snad o  dvacet 
metrů vedle.

Vy se ale věnujete nejen výuce, že?
Učím sice mnoho let, ale ještě déle 
hraji na pozoun a jsem muzikantka 
z povolání. Začínala jsem hrát v ro-
ce 1968 v dámském orchestru „Slá-
vinky“ se zpěvákem Standou Pro-
cházkou jako pozounistka. Od roku 
1992 mám svojí dámskou kapelu 
„Járinky“, která vystupuje v Česku, 
ale i  v  Evropě či Japonsku.  Nejen 

Ať děti hrají pro radost

Nové 
knihy

starší generace nás může znát z TV 
Šlágr. 
Hudební kurzy probíhají ve dnech 
pondělí až čtvrtek cca od 13 do 
20 hodin. Čas výuky je možné do-
mluvit individuálně s lektorem. 
Bližší informace získáte u paní 
Jaroslavy Razesbergerové, tel. 
602 855 639. 

Blahoslav Hruška
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Drahomíru 
Vihanovou 
Po krátké nemoci 10. 12. 2017 zemřela ve věku 87 let 
režisérka Drahomíra Vihanová, na kterou vzpomíná-
me i v Újezdě. 17. dubna 2013 u nás zahájila dosud 
přetrvávající běh Filmového klubu 21 dokumentem 
Proměny přítelkyně Evy (i s filmem Miroslava Janka 
Umanutá – o ní). Proslavila se hned svým prvním 
a  hned trezorovým filmem Zabitá neděle, poté se, 
v časech neobliby mocných, věnovala dokumentu 
(několikrát tu využila i umu i střižnu našeho kama-
ráda Honzy Petrase). Po r. 1989 natočila ještě dva 
filmy – Pevnost a Putování studentů Filipa a Jakub 
(znovu byla u nás). V roce 2015 získala za „mimořád-
ný přínos české kinematografii“ Českého lva a o rok 
později na Mezinárodním festivalu dokumentárních 
filmů Jihlava „Cenu za přínos světové kinematogra-
fii“. Vzpomínáme na její bezprostřední vystoupení 
na besedách ve Filmovém klubu a děkujeme. 

Jan Petras, 
Petr Mach

Vzpomínka na
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Na závěr seriálu vám popřejeme hodně štěstí a bo-
hatství. Tak jsme se totiž dohodli na překladu názvu 
Da Hao Men, což je poslední restaurace se stravo-
váním, o níž v tomto vydání Újezdského zpravodaje 
píšeme. A jak jsme čínskou restaurací na západním 
konci Újezda v prosinci 2016 začali, tak čínskou re-
staurací na druhém konci Újezda také končíme.
Da Hao Men je restaurace, která se zatím na trhu te-
prve prosazuje. Je to provozovna, která poskytuje své 
služby v prostorách bývalé restaurace U Rohožníku, 
pro místní znalce původní restaurace U Štrásků.
Skupina čínských manažerů, provozujících noblesní 
podnik Peking v Praze 4 na Pankráci, má v úmyslu své 
zkušenosti v pohostinství přenést i do naší obce. Re-
staurace začala svůj provoz 5. prosince minulého roku 
a ve své první fázi se soustřeďuje především na to, aby 
vešla do povědomí obyvatel jako vynikající reprezen-
tant čínské kuchyně.
„Zaměřili jsme se na kvalitu kuchyně a úpravy exteri-
éru i interiéru řešíme postupně,“ říká paní Lily, která 
mě v restauraci jménem provozovatelů uvítala. A dále 
řekla: „Proto zaměstnáváme čínského kuchaře a  i  já 
jsem původem z Číny.“
Restaurace nabízí formou eat-in (sníst v restauraci) 
i take-away (s sebou)
- suši – 13 jednotlivých jídel a 3 kombinovaná menu
- polévky – 5 orientálních polévek + další polévky 

v rámci nabídky těstovin a taštiček
- saláty – 10 různých salátů
- těstoviny a taštičky – nejrůznější nudle a těstové 

taštičky včetně nudlových polévek
- více než 15 úprav masa, drůbeže a ryb a mořských 

živočichů
- dále, přílohy, zeleninu, omáčky, chuťovky
- dezerty.
Ptám se, co považují v restauraci za svoji specialitu. 
„Je to určitě křehká, voňavou kachna, ale náš kuchař 
má speciální licenci na výrobu těstovinových nudlí 

a z  nich připravuje různé speciality. To si návštěvní-
ci chválí, to nás odlišuje,“ říká paní Beránková, která 
svým kolegům pomáhá v rozjezdu restaurace.
Důležitou součástí dobré kuchyně jsou suroviny. „Ku-
pujeme je z  Makro nebo z jiných velkoskladů s čín-
skými potravinami a surovinami. Čerstvost je základ, 
a tak například suroviny na suši objednáváme praktic-
ky denně telefonicky, v malých množstvích, nikoliv na 
sklad,“ vysvětluje paní Lily.
K jídlu restaurace nabízí točený desetistupňový Gam-
brinus  a lahvový Pilsner Urquell 12 stupňů. V nabídce je 
celá škála nealkoholických nápojů, na objednávku mi-
xuje personál alkoholické i nealkoholické koktejly. A sa-
mozřejmě nechybí čínský čaj a čínské švestkové víno, 
které je při večeři v kalíšku nabídnuto zdarma k jídlu.

CHYSTÁ SE I HAPPY HOUR
„Musíme se hodně starat, aby se o  nás potenciální 
zájemci dozvěděli,“ říkají unisono obě dámy. „Jsme 
otevřeni krátce a světelné upoutávky mají dlouhou 
dodací lhůtu“, říká paní Beránková. „Proto se snažíme 
nabídnout služby nad běžnou úroveň,“ doplňuje ji pa-
ní Lily a hned je vypočítává: „K objednávkám na ve-
čeři v restauraci (eat-in) nad tisíc korun dáváme láhev 
švestkového vína zdarma. Jídlo si ale lze i vzít s sebou, 
podle objednávky na místě nebo telefonické předem. 
Chystáme rozvoz jídel, chceme začít firmami v okolí, 
plánujeme zavést „happy hour“  a i když máme oteví-
rací dobu dánu, v případě zájmu dobu upravíme podle 
požadavků hostů. Nabízíme také salonek na společen-
ské akce; je k dispozici na objednávku, po celý den, bez 
ohledu na hodinu.“
Restaurace nabízí 45 míst k posezení v jídelně, v létě 
zahrádku a hned vedle je autobusová zastávka. Před 
restaurací je několik parkovacích míst. Umístění je 
vhodné pro ty, kteří se vracejí do Prahy a chtějí se na-
jíst, než se vnoří do pražského provozu nebo si jídlo 
objednat, vyzvednout a odvézt domů. 
I vy můžete v újezdském stravovacím zařízení na tra-
diční adrese ochutnat kvalitní asijskou kuchyni a udě-
lat si svůj vlastní dojem.

OD ZÁPADU NA VÝCHOD

Hodně štěstí a bohatství

Pavel Moudrý,
člen redakční rady

Da Hao Men
Novosibřinská 879
Tel.: 606 526 210

Otvírací doba: 
Po – So 11 – 23 hod.
Ne  17 – 23 hod. 

Čínský podnik Da Hao Men je posledním dílem seriá-
lu, v rámci něhož jsme od prosince 2016 putovali gas-
tronomickou krajinou Újezda. Hned od březnového 
čísla ÚZ se ale můžete těšit na nový seriál. Provede-
me vás tentokrát po zajímavých obchodech a provo-
zovnách naší městské části. A stejně jako v případě 
restaurací půjdeme od západu na východ. Začínáme 
tedy na Blatově. 

Nový seriál 
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Dne 27. 12. 2017 jsme 
doprovodili na poslední 
cestě našeho drahého 
a milovaného pana Sláv-
ka Líznera z Újezda nad 
Lesy. Všem přátelům, 
známým i  kamarádům 
patří náš dík za projevy 
soustrasti, květinové da-
ry i slova útěchy.

Manželka a dcera s rodinou

Na posledním ZMČ si naši radní odhlaso-
vali opravdu pěkné navýšení mzdy. Sta-
rostka Čechová si polepšila z 51 tis. rovnou 
na 66,7 tis., místostarosta Slezák a Fábera 
z 30 tis. na 36 tis. a radní Jeníček a Jenšovská 
z 2,4 tis. na 8 tis. Kč. Zdali je takové navýšení 
vzhledem k odvedené práci obhajitelné, po-
nechme na občanech, ale podle bývalého 
místostarosty Roušara rada MČ např. nere-
spektuje výsledky VŘ, polarizuje a politizuje 
práci spolků, neprojednává klíčová témata 
a projekty MČ s občany atd. Takový přístup 
je pro další rozvoj Újezda devastující a po-
dle toho také spousta věcí vypadá.
Bez důkladného rozboru se koupila bara-
bizna Ideal Lux za 25 mil. a na její rekon-
strukci se plánuje rovnou 85 mil. Bez pro-

ROHOŽNICKÉ INTERMEZZO

V loňském roce se strhly hned dvě bouřlivé diskuze na téma zdra-
votnictví. Napřed byl projekt Alzheimercentra na Blatově v bývalé 
továrně. Nelze posoudit, zda to byl projekt dobrý či špatný, protože 
kromě kusých informací projekt dostupný nebyl, ale jisté výhody 
měl a to, že to byl projekt soukromý, takže pokud by si radnice po-
hlídala své priority, nemusela s ním mít žádné náklady. Také to byl 
projekt zaměřený na seniory, takové tu chybí. Nakonec byl zamít-
nut, a protože Praha zrovna neví kam s penězi, byla budova kou-
pena a bude tam údajně poliklinika. Dobrá, proč ne, hurá a již se 
zpracovává architektonická studie. Ale. Není to zase projekt vytvá-
řený od konce? Jaká je potřebnost a dostupnost zdravotních služeb 
v obci?  Jaké je zadání pro onu architektonickou studii? Proč nebyl 

KAM KRÁČÍŠ, ÚJEZDSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ?

ROZLOUČENÍ

LISTÁRNA

V říjnu loňského roku jsme při zahájení 
naší výstavy ovoce a zeleniny poděko-
vali Slávovi Líznerovi za jeho dlouhole-
tou práci v našem spolku, kde byl čle-
nem a členem výboru od roku 1978. 
Rozhodl se, že již nebude členem vý-
boru vzhledem k věku a hlavně zdra-
ví. Jeho rozhodnutí jsme respektovali. 
Žádná výstava se neobešla bez jeho 
kolekce nádherných jablek, ovoce a ze-
leniny, která byla doménou jeho man-
želky Blanky. V našem areálu zanechal 
po sobě stopy, které budeme ještě i po 

VZPOMÍNKA NA SLÁVU

Děkuji za prosincový seminář „5 podnikatelských dovedností pro 
ženy“ vedený paní Markétou Jáchymovou a Janou Černouškovou 
za podpory a v prostorách Úřadu MČ Praha 21. Takovouto míře-
nou pomoc podnikání včetně možnosti sebeprezentace hodnotím 
pro aktivní Újezd za velmi prospěšnou. Jako matka dvou dětí musím 
skloubit rodičovství, pracovní život i neziskový projekt, do kterého 
jsem se pustila. Semináře mi ukázaly jasnou cestu, kterou se vydat, 
a to jak v neziskové sféře, tak v podnikatelském životě. Budu ráda 
za další témata a podporu aktivního Újezdu.

Veronika Mindlová, 
zakladatelka iniciativy Reverzní výživné

PODĚKOVÁNÍ ZA SEMINÁŘPRVNÍ OBČÁNEK ROKU 2018
První letošní občánek 
Újezda nad Lesy se naro-
dil 1. ledna 2018. Chlape-
ček se jmenuje Vojtíšek 
Rataj. Meřil 50 cm a vážil 
3  370 g. Narodil se ma-
mince Janě Ratajové roze-
né Svitákové z Rohožníku. 
Doma se na něj těšil pěti-
letý bráška Petříček.

(red)

desítkách let nalézat: osvětlení, ob-
klady a dlažbu v moštárně, obklady 
ve výstavní místnosti, vybudoval WC 
včetně obkladů a dlažby. Byl by to 
velký výčet prací, které nám ho bu-
dou připomínat. Zahrada byl jeho 
koníček, byla radost se na ní podí-
vat, vždy upravená, stromky ostří-
hané jak podle příručky. To jsme 
netušili, že toto říjnové setkání bude 
poslední a navždy se Slávou rozlou-
číme 27. prosince ve strašnickém 
krematoriu. Za organizaci ČZS Újezd 
nad Lesy

Blanka Exnerová

jednání s občany má být zrušeno 
zdravotní středisko na Rohožníku 
(ZSR) a starostka Čechová odmítá 
při interpelaci ohledně zrušení ZSR 
odpovídat s odůvodněním, že se ne-
jmenuje Čechová! Dr. Jeníček, který 
má v gesci zdravotnictví, se místo 
snahy o zachování ZSR věnuje zru-
šení letitého kynologického cvičiště, 
protože si u něho před pár roky po-
stavil dům.
Pro tyto lidi je zrušení ZSR možná ta-
kové bezvýznamné intermezzo, ale 
pro většinu obyvatel se bude jednat 
o skutečnou pohromu, kdy se z Ro-
hožníku stane mrtvá zóna (ovšem 
s kasinem).
Přitom pokud se občané v referendu 

(organizovaném Spolkem OKO) vyjá-
dří pro zachování ZSR, budou muset 
naši radní své nesmyslné kroky pře-
hodnotit. Zda se tak stane je nyní na 
občanech. Osud „svého“ střediska 
mají ve svých rukou.

J. Lameš

Pozn. šéfredaktora – V příspěvku jsou 
uvedeny zavádějící informace. Odměny 
si zastupitelstvo neurčuje samo, výše je 
daná nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
odsouhlasení tohoto nařízení zastupi-
telstvem je nutné v případě takzvaných 
neuvolněných členů, což jsou s výjimkou 
starostky v MČ Praha 21 všichni zastupi-
telé. Uvedený bod schválilo 13 z 15 pří-
tomných zastupitelů, tedy nejen radní. 

záměr napřed zveřejněn a diskutován? Budou tam 
jen zdravotní služby nebo také sociální služby? Co bu-
de s minipoliklinikou na Rohožníku? Nové ordinace 
v Praze téměř nejde zřídit, kdo kde tedy bude? A kdo 
bude nový objekt spravovat? Samospráva je téměř 
vždy špatným hospodářem, otevírá se prostor pro 
korupci a kamarádšofty a projekt tak může být pro 
obec hodně ztrátový. Soukromého provozovatele je 
zase třeba dobře smluvně zavázat a hlídat, aby nebylo 
z budovy bůhví co, ztrátový provoz zase nikdo nebude 
chtít.   Zatím to tedy vypadá, že se nám rodí nový Le-
vel, draze vybudovaná budova pro služby, které tam 
nakonec nebudou a vznikne další díra na peníze.

Ing. Marie Kučerová

PODĚKOVÁNÍ Mnohokrát děkuji Úřadu MČ Praha 21 za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.
František Kroupa
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Vážení občané, oslovuji vás jako 
zmocněnec pro vyhlášení referenda 
za zachování zdravotního střediska 
(ZS) na Rohožníku. V době, kdy pí-
ši tento článek, již máme sebráno 
¾ potřebných podpisů od újezdských 
voličů. Více najdete na: www.svobod-
nyujezd.cz. Dovolte mi proto zopako-
vat prosbu, abyste nevnímali snahy 
o  vyhlášení referenda jako konflikt 
občanů ze sídliště Rohožník a z Bla-
tova, ale naopak jako příležitost táh-
nout za jeden provaz.
Tak jako „rohožničtí“ mohou podpo-
řit vybudování ZS na Blatově, blatov-

ští zase mohou podpořit zachování 
a rekonstrukci ZS na Rohožníku. Ve-
likost Újezda je více než dostatečná 
pro široký rozvoj zdravotních služeb.
Navíc to není tak dávno, kdy byly pře-
devším blatovským občanům uta-
jovány informace v kauze Ideal Lux 
(IL). Dnes pro změnu nejsou zveřej-
ňovány informace především pro ro-
hožnické občany v kauze ZS. A proč? 
Odpověď je jednoduchá. V  obou 
případech je problém v politickém 
vedení naší městské části, které ob-
čany svým jednáním nezodpovědně 
rozděluje.

Nenechte se proto vtáhnout do 
hloupé politiky s kdoví jakými zájmy 
a  podporou referenda ukažte špat-
ným politikům a jejich chybným roz-
hodnutím navzdory též schopnost 
široké a vzájemné občanské spolu-
práce i podpory. Děkuji.
Ale nalijme si též čistého vína. Zastu-
pitelé, kteří dostatečně v ÚZ občany 
opět neinformují, ač stojí za zámě-
rem přesunout ZS do budovy IL, jsou 
především: Čechová, Mergl (TOP 09), 
Slezák (ČSSD), Fábera, Hartman, Rou-
šar (Uzavřený Újezd), Jeníček (Svo-
bodní), Jenšovská (Vše pro Prahu).

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

V prvním kole prezidentských voleb 
12.-13. 1. 2018 jsem podpořil dohled 
nad jejich demokratickým průbě-
hem organizováním již druhé ob-
čanské účasti ve volebních komisích 
MČ Praha 21.
Sám jsem si zvolil obvod „západního 
Rohožníku“ (okrsek 21007) umožňující  
mi seznámit se s voliči a diskutovaným 
rohožnickým zdravotním střediskem, 
kde byla volební místnost. 
„Západní Rohožník“ bývá z hlediska 
voleb zajímavý a bylo tomu tak i ten-
tokrát. V Praze měl plošně podporu 

Jiří Drahoš. V regionech mimo Prahu 
naopak dominoval Miloš Zeman. Re-
gionům podobná, a tedy rozdílná od 
všech  ostatních volebních okrsků MČ 
Praha 21, byla i volba „západního Ro-
hožníku“.  
Pochopení voličů tohoto obvodu dává 
Praze šanci na pochopení regionů, lep-
ší komunikaci s nimi a menší rozdělení.  
A díky tomu lepší spolupráci. 
Směřování společnosti je dobré, po-
kud z něj mají prospěch všechny části 
celku. Polarizace je varovný signál, že 
se cosi nedaří. A je třeba to vzít vážně.

Všech členů komisí, ale i voličů, kteří 
přišli, aby projevili svůj uvážený hlas 
ve vztahu k sobě i svým dětem, si vá-
žím. V okrsku „západního Rohožníku“ 
přišlo přes 73 % voličů, což je pěkné. 
Práce okrskových komisí byla dle mé 
zkušenosti a informací ostatních ob-
čanských kolegů férová, vedená sna-
hou o odvedení dobré práce. S přihléd-
nutím k výši odměny má tato činnost 
podobu skutečné služby veřejnosti. 
Věřím také, že i samotný výsledek pre-
zidentských voleb přispěje k lepší bu-
doucnosti nás i našich děti.

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Svým postojem k situaci kolem zdra-
votního střediska udělala paní starost-
ka zásadní chybu. Odmítla s veřejností 
včas a vážně diskutovat záměr přesu-
nu zdravotních služeb do nových pro-
stor na Blatově a diskusi odložila do 
doby, až bude dokončena studie vyu-
žití budovy Ideal Lux. Na otázky a “ma-
nuál” postupu, které jsem pro radu 
MČ zpracoval v březnu 2017, nepřišla 
žádná reakce. Místo posouzení mož-
ných variant, představení záměru, 
zvážení všech potřeb a reálných mož-
ností jde tedy Újezd opět cestou „nej-

prve projektovat a pak diskutovat”. 
Úřad nezadal zpracování variant, ale 
varianty jen jediné - středisko natrvalo 
přestěhovat. Těmito způsoby jsme se 
vrátili před rok 2010. Do direktivního, 
neprůhledného a drahého rozhodo-
vání, zatíženého množstvím nevrat-
ných chyb - viz stavba polyfunkčního 
domu v roce 2009.
Tato nekomunikace s občany, s lékaři, 
kteří mají prostory na Rohožníku pro-
najaté, ale i se všemi zastupiteli vyústila 
v jediné - ze zdravotního střediska se 
stalo výrazné politikum. Občané nyní 

dostávají jednostranné, mnohdy zavá-
dějící a poplašné informace, podepisu-
jí se petice, vyvolává se referendum...
Řešení? Radnice se i přes hotovou 
studii zdravotního střediska na Bla-
tově musí vrátit o několik kroků zpět, 
musí se zabývat různými variantami 
budoucího stavu a nechat dodateč-
ně zpracovat odpovídající dokument, 
který podrobí veřejné diskusi. Rozvoj 
zdravotních služeb na Blatově je pro 
Újezd příležitost, nikoli hrozba. A po-
zitivní využití příležitosti musí občané 
po své radnici chtít.

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Vážení spoluobčané, často mi teď po-
kládáte otázku „Co to tam na té radnici 
vyvádíte?“ Odpověď je těžká. My opo-
zice se snažíme, většinou bez úspě-
chu, dát věcem podle nás (a i vás) ten 
správný směr. Nepohodla se nám koa-
liční rada. U tak různorodého uskupení 
s mnoha zájmy se není co divit. Asi byly 
vyčerpány možnosti kompromisu. Od-
chází jeden člen koalice, tak se asi moc 
nezmění. Překvapily mě důvody, které 
bývalý místostarosta uvedl.  Dalo by se 
říci, že se mu znelíbila pravidla, která 

zavedl. Snad měl v úmyslu něco jiného, 
ale jednací řád, interpelace občanů i za-
stupitelů jsou nastaveny tak, aby nikdo 
nemohl do ničeho moc mluvit. Když ne-
jsou výsledky veřejného shromáždění 
v souladu se záměrem koalice, nastou-
pí „nezávislá“ agentura, která objektiv-
ně zjistí, že vlastně chceme něco jiného. 
Úředníci jsou zavaleni vyplňováním ho-
ry hlášení, takže na práci jim moc času 
nezbývá. A pokud se objeví něco super, 
například vybudování zdravotního cen-
tra na Blatově – vzhledem k délce ob-

ce výborná myšlenka – tak akce hned 
ztratí bonus nedomyšleným nápadem 
zrušení zdravotnictví na Rohožníku. 
V plánu množství investic chybí parko-
viště u vlaku. Dostalo se nám odpově-
di, že tam skutečně není, protože rada 
vlastně neví, co chce. Máma dvou dětí, 
která po návratu z práce vlakem musí 
nakoupit, vyzvednout děti, uvařit večeři 
a podobně, má určitě v téhle věci jasno. 
A druhé, na co poukazujete. No – slušný 
člověk se vždy chová slušně. Když ne, 
tak... Hezký zbytek zimy.

MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)

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

Martin Švejnoha, 
odbor životního prostředí a dopravy

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
10. únoru Církvická x Ochozská
  Holšická x Sudějovická

24. únoru Čenovická x Pilovská
  Lomecká x zaříčanská

10. března Toušická (u spořitelny)
  Rohožnická (u Alberta)

24. března  Dědická x Ranská
  Žehušická x Měšínská

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 

SBĚRNÝ DVŮR
Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, 
televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, 
odpad z údržby zeleně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³ 
zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic. 

Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus
 OŽPD

Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. / u prvního vjezdu 
do areálu / Praha 9 – Běchovice, 
tel: 602 202 191

Zimní provozní doba: 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod          
So 8:30 – 15:00 hod

ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ ZA ROK 2017

ZKOLAUDOVANÉ ÚSEKY KANALIZACE NA BLATOVĚ

Znovu upozorňujeme na blížící se ter-
mín podání ročního hlášení o odpa-
dech za rok 2017. Povinnost se vzta-
huje na původce odpadů v případě, 
že produkují nebo nakládají s více než 
100 kg nebezpečných odpadů za ka-
lendářní rok nebo s více než 100 tu-
nami ostatních odpadů za kalendářní 
rok, nebo v daném kalendářním roce 
produkují nebo nakládají s odpady 
stanovenými prováděcím právním 
předpisem bez ohledu na množství 
těchto odpadů. Ti všichni musejí do 

15. února následujícího roku podat 
pravdivé a úplné hlášení o druzích, 
množství odpadů a způsobech na-
kládání s nimi obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností příslušnému 
podle místa provozovny. Ve správním 
obvodu Prahy 21 se hlášení zasílá  
OŽPD UMČ Praha 21. 
Oprávněné osoby jsou povinny v pří-
padě, že nakládají v kalendářním ro-
ce s odpadem, zasílat každoročně do 
15. února následujícího roku pravdivé 
a úplné hlášení o druzích, množství 

odpadů a způsobech nakládání s ni-
mi a o původcích odpadů obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností 
příslušnému podle místa provozovny.
Hlášení se podává přes webový por-
tál „Integrovaný systém plnění ohla-
šovacích povinností, dále jen ISPOP“ 
a to v přenosovém standardu dat.
Více se dozvíte na www.ispop.cz nebo 
www.praha21.cz. 

Martin Švejnoha, 
OŽPD

Upozorňujeme majitele nemovitostí, které přiléhají k hlav-
ní silnici Starokolínská, že veřejné kanalizační řady v této 
komunikaci jsou zkolaudovány v úseku od ulice Radimská 
po ulici Ratajskou a stoky v ulicích Ranská (délka 91,33 m), 
Rápošovská (délka 92,27 m) a Ratajská (délka 97,34  m), 
které se do kanalizace na hlavní napojují. Dále byla zko-
laudována veřejná kanalizace na hlavní v ulici Starokolín-
ská v úseku od autobusové zastávky Blatov směr z centra 
po ulici Oplanskou, která se napojuje do stávající kanaliza-
ce v ulici Pilovská v délce 101,48 m. A veřejná kanalizace 
na hlavní v ulici Novosibřinská v úseku od ulice Velimská 
po ulici Všeňskou v délce 334,46 m, která se napojuje do 

stávající kanalizace v ulici Velimská. Projektová dokumen-
tace skutečného provedení stavby těchto kanalizací je 
k dispozici na Úřadu MČ Praha 21, odbor životního pro-
středí a dopravy – vodoprávní úřad (kancelář č. 7 v 1. pa-
tře). Pro vybudování domovní části přípojky (za plotem) 
je zapotřebí zažádat o územní souhlas na stavebním úřa-
du naší městské části, Staroklánovická 260. S případnými 
technickými dotazy se obracejte na společnost PVK, a.s. 
– zákaznické centrum, Dykova 3, Praha 10.

Jana Gurovičová,
odbor životního prostředí a dopravy
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NOVÁ VÝSADBA V OBCI

POVOLENÍ KE KÁCENÍ 
MŮŽE TRVAT DVA AŽ TŘI MĚSÍCE

Konec roku 2017 patřil mimo jiné i výsadbám nových dřevin v obci. 
Především došlo k rozšíření aleje podél hlavní silnice, a to o dalších 
šest stromů, což je při podmínkách umístění, které u hlavní silnice 
panují, opravdu náročné. Došlo k doplnění aleje u hasičárny, keřové 
výsadby u stanoviště tříděného odpadu ve Valdovské a k výsadbám 
před vstupem na hřbitov. Dále byly, jak zmínil minulý zpravodaj, 
u  pomníku padlých vysazeny zimostrázy a ozdobné dřišťály, které 
budou po jarním olistění a tvarovacím řezu opravdu důstojnou ozdo-
bou tohoto památného místa. 

Martina Vrbková, 
odbor životního prostředí a dopravy

Chcete-li požádat o povolení k poká-
cení stromu, je vhodné využít k tomu 
určený formulář (k dispozici na OŽPD 
nebo na www.praha21.cz ). Vyhnete 
se tak zbytečným výzvám k doplně-
ní, a tím k prodlužování celého říze-
ní. Pokud se přece jen rozhodnete 
vytvořit vlastní žádost, nezapomínej-
te na uvedení celého jména svého 
i spoluvlastníků pozemku včetně dat 
narození, trvalého bydliště či doru-
čovací adresy, dále pak parcelní čís-
lo pozemku, na kterém předmětná 
dřevina stojí, řádné zdůvodnění vaší 
žádosti, plánek umístění dřeviny na 
pozemku, druh, počet a obvod kme-
nů (měřených ve výšce 130 cm nad 
zemí) a v neposlední řadě také váš 
návrh náhradní výsadby za případně 

odstraněnou zeleň. Tyto údaje jsou 
důležité nejen pro řízení, ale zejména 
pro přizvání aktuálně hlášených ob-
čanských spolků. Nakonec musí být 
žádost vlastnoručně podepsána vše-
mi vlastníky pozemku. 
Po doručení kompletní žádosti se 
zahájí řízení, případně se přizvou ob-
čanské spolky a ustanoví datum ohle-
dání věci na místě (to je s ohledem 
na lhůty dalších 25 dnů). Při tomto 
ohledání se sepisuje protokol o zdra-
votním stavu, estetickém a funkčním 
významu dřevin, zohledňují se důvo-
dy žadatele a připomínky občanských 
spolků. Ohledání stromu je dle zá-
kona zpoplatněno 500 Kč za každou 
započatou hodinu a doklad o zapla-
cení je nutné doložit před vydáním 

rozhodnutí. Následuje výzva k sezná-
mení se účastníků řízení s podklady 
potřebnými pro rozhodnutí, která je 
limitována termínem. 
Po tomto termínu je rozhodnutí po-
volující či nepovolující pokácení dře-
vin vydáno. Následuje desetidenní 
lhůta pro doručení a 15denní lhůta 
pro odvolání. Teprve poté nabude 
rozhodnutí právní moci, avšak vyko-
natelné je v období vegetačního klidu 
(t.j. 1. 11. - 31. 3.), pokud ministerstvo 
tento termín s ohledem na počasí ne-
zkrátí – jak už se v minulosti několi-
krát stalo. 

Martina Vrbková, 
odbor životního prostředí 

a dopravy

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

HODINOVÝ MANŽEL
Profesionální údržbářské a stavební služby

Mobil: 608 254 054

STROMY
Kácení a prořez nevhodně 
umístěných, přerostlých 

a majetek ohrožujících stromů 
horolezeckou technikou

Tel.: 603 547 856
www.ver-mont.cz

INZERCE
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Žonglování s češtinou
Nezisková organizace InBáze 

chystá v  Masarykově ZŠ krou-
žek pro děti, které nemají češtinu 
jako svou mateřštinu. Nejen tento 
projekt, ale i  další aktivity v  Újezdě 
pro ÚZ popsala Petra Holubářová, 
vedoucí vzdělávacích aktivit InBáze, 
která sama bydlí na Blatově. 

Co bude náplní kroužku, který 
chystáte v Újezdě?

„Interkulturní klub“, jak tento krou-
žek nazýváme, je určen jak dětem 
s  odlišným mateřským jazykem, 
které potřebují pomoct s rozvojem 
jazykových a sociálních dovedností, 
tak dětem, které s námi budou hle-
dat cestu k porozumění hrou – ať už 
pohybovými aktivitami, žonglováním, 
výtvarnými workshopy nebo pomocí 
dalších aktivit. Ty pro ně budeme při-
pravovat každé úterý odpoledne ve 
škole. Klub je založen na spolupráci 
mezi dětmi v kolektivu, všestranném 
rozvoji a kreativním vyjadřování. 
Chystáme vystoupení na interkul-
turním dni, který proběhne na konci 
školního roku. Přes prázdniny pro ně 
připravujeme také příměstský tábor.

Kdo kroužek povede a co se 
v něm děti naučí?

Klub povede koordinátor a lektor ak-
tivit pro děti a mládež InBáze Jakub 
Dluhosch ve spolupráci s dobrovol-
níky a externími lektory, kteří budou 
vyučovat právě například žonglování 
a umělecky zaměřené dílny. Kromě 
těchto aktivit by měl klub pomoci 
dětem s odlišným mateřským jazy-
kem používat a zdokonalovat češtinu 
mimo školní lavice, během jejich vol-
ného času tráveného s jejich kamará-
dy z českých rodin. 

Jak dosud probíhá spolupráce 
s Masarykovou ZŠ v Újezdě?

Spolupráce začala loni v září. Oslovi-
la mě speciální pedagožka Jana Eibi-

chová a ředitelka Alena Sochůrková, 
které mě požádaly o poskytnutí pod-
pory nově příchozím dětem s odliš-
ným mateřským jazykem. Prakticky 
od prvního dne projektu „Mosty ke 
školám“ (trvá od listopadu 2017 do 
31. 7. 2019) jsme zahájili výuku češ-
tiny jako cizího jazyka pro šest žáků, 
jejichž úroveň znalosti češtiny byla 
téměř nulová, protože většinou přišly 
do Česka teprve nedávno. Cílem je 
pomoci dětem co nejdříve se začlenit 
do výuky, a tím zároveň ulehčit pe-
dagogům jejich práci. Nabízíme také 
interkulturní práci a tlumočení. Zatím 
proběhla jedna schůzka s rodiči, kteří 
využili následně tlumočení do čínšti-
ny a ruštiny na třídních schůzkách. 
V  průběhu projektu je možné využít 
dle potřeby také arabštiny, španělšti-
ny, italštiny nebo vietnamštiny. 
V lednu se rozběhl i program pozná-
vání jednotlivých kultur pro první 
stupeň. Takzvané „bedýnky příběhů“, 
jak jim říkáme, jsou tvořivá zpracová-
ní pohádkových příběhů, pro druhý 
stupeň jsou to pak debaty s cizinci. 
Věříme, že přes osobní setkání a po-
znávání vede cesta k vzájemnému re-
spektu a bezproblémovému soužití. 
Celkem budeme realizovat 60 pro-
gramů v rozsahu dvou vyučovacích 
hodin. Děláme také akreditované 
semináře pro pedagogy zaměřené 
na specifika práce s dětmi s odlišnou 
mateřštinou. I přes počáteční těžkos-
ti, které s sebou každý větší projekt 
nese, běží spolupráce velmi dobře, 
a to také díky podpoře a práci koor-
dinátorky projektu, kterou je Alena 
Hanzlíková, a zástupkyni pro 1. stu-
peň Lence Klupákové.

Platí se nějaké školné?
Klub probíhá bezplatně, jeho ka-

pacita je ale omezená. Přednostně 
do něj vybíráme právě děti s odliš-
ným mateřským jazykem a z rodin, 
které se nacházejí ve složitější soci-
ální situaci, které si jiné zpoplatněné 
kroužky nemohou dovolit. Klademe 
rovněž důraz na individuální přístup 
k dětem.

Máte na tento projekt nějaké 
granty nebo dotace?

Projekt Mosty ke školám, ve kterém 
jsou mimo újezdské školy podpořeny 
další dvě mateřské a jedna základní 
škola v různých částech Prahy, je fi-
nancován z operačního programu 
Praha - pól růstu. Nesmíme rovněž 
zapomínat na dobrovolnickou práci. 
Dobrovolníkům, kteří nám již svou 

pomoc nabídli, bychom tímto rádi 
poděkovali. Stále však vítáme další 
nadšené zájemce o spolupráci.

(red)
V případě zájmu o spolupráci pište na  
dluhosch@inbaze.cz nebo holubarova@
inbaze.cz.

Ze školní lyriky
Sluníčko zapadá, v očích mi bledne,
Vzpomínám ne tebe v noci i ve dne.
Až uvidíš, jak měsíc po nebi pluje,
vzpomeň si na dívku, která tě miluje.
Byl jsi mi kamarádem, teď jsi mi víc,
doufám, že pochopíš, co tím chci říct.

Silná osoba není ta, která nebrečí.
Silná osoba je ta, která pláče, utře slzy,
Zvedne se zpět na nohy a bojuje dál.

Těžké je plout, když se loď kymácí.
Těžké je žít, když srdce krvácí. 

K. Dreveňáková, M. Blažková

Růže už vadnou, čas ubíhá,
ty stále se nevracíš, 
život pomalu utíká.

Srdce mě bolí, mysl mi chřadne,
když najednou se objevíš, 
kámen ze srdce spadne.

Ráno se probudím, byl to jen sen,
otázku kladu si, 
proč ty nevracíš se sem.

Všechno mě bolí, víra má odchází,
už to dál nezvládám, 
život můj je v nesnázích.

N. Ivanská, E. Fišerová, 
N. Mishenko, B. Hrdličková

Stojím tu před tebou,
hlavu mám vztyčenou.
Srdce však bolí moc,
předstírám, že mám radost.

Nevím, co počít mám,
nenávist k tobě nechovám.
V noci o tobě zdá se mi,
však ve dne ti nic nepovím.

Tvé jméno mi hlavou probíhá,
když tě vidím, nevnímám.
Mé srdce už nic neskrývá,
musím říct, co cítím já.

Teď už nic není tajemné,
naše city jsou vzájemné. 

B. Cajsková, A. Špačková

Podzim se oblékl do krajek pavučin,
vyhnal květiny ze záhonů a lučin,
šaty si vybral z hnědého hedvábí,
že na ně motýly noční přivábí.

D. Jaroš
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Vzpomenete-li si, jak vypadal areál 
u vstupu do školy v Polesné před dvěma 
lety, jistě vás nepřekvapí, že naši žáci vy-
jádřili nespokojenost se školním prostře-
dím. Od té doby doznal exteriér i interiér 
školy řady změn. Venku jsme vyklučili 
přestárlé a šatnám stínící kaliny, které 
představovaly azyl pro množství hlodav-
ců. Nahradily je kvetoucí růže. Jeden ze 
stromků se stal součástí svítící vánoční 
výzdoby. Po konzultaci se zahradníkem 
došlo ke zkrácení většiny keřů a odstra-
nění náletů. Další změny budou viditel-
né v novém školním roce, protože po 
dobu hlavních prázdnin bude probíhat 
přestavba vstupu na II. stupni. Žákovské 

Barevnější škola

Příjímací	zkoušky	nanečisto	
pro	žáky	5.,	7.	a	9.	tříd	

Masarykova	základní	škola	

www.prijimackyujezd.cz	

10.	3.	2018	 17.	3.	2018	
Termín	1	 Termín	2	

Újezd	nad	Lesy,	Polesná	1690		
	

9.00	hodin	ČJ	
10.30	hodin	MA	

9.00	hodin	ČJ	
10.30	hodin	MA	

zastupitelstvo je 
zapojeno do pří-
prav 100. výročí 
republiky - památ-
nou lípu by děti rá-
dy vysadily samy 
v areálu školy.
Uvnitř budovy 
se hodně změ-
nilo. Šedé stěny 
chodeb už hýří 
barevností, vy-
měnila se lina na 
dvou schodištích 
a jedné chodbě, 
jídelnu zútulni-
la nová barevná 
podlaha, promě-
nu zaznamenala 
cvičná školní ku-
chyňka, kinosál i odborné učebny, 
kde jsme instalovali nový nábytek. 
Také některé nefunkční počítače by-
ly vyměněny a přibyly nové kopírky 
nezbytné pro modernizaci výuky. 
Ve školní družině budovy Staroklá-
novická získaly vychovatelky zázemí 
pro svou práci, učebny mají barevné 
rozlišení a tašky dětí se již nemusí 
válet po zemi, protože každá z uče-
ben školní družiny je nově vybavena 
odkládacími policemi. To  všechno 

by nebylo možné bez podpory za-
stupitelů, kterým chci i touto cestou 
poděkovat.
A abych nezapomněla. O výzdobu 
chodeb z recyklovatelných materi-
álů se postaraly děti pod vedením 
učitelů a i díky této jejich aktivitě byl 
naší škole na dva roky propůjčen 
mezinárodní titul „Ekoškola roku“. 
Povedlo se. 

Alena Sochůrková, 
ředitelka Masarykovy ZŠ

INZERCE
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NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD SE ZDRAVOU VÝŽIVOU. 

V našem sortimentu naleznete potraviny 

bio i nebio, dětskou výživu, bezlepkové 

potraviny, čaje, koření, ekodrogerii, 

ekokosmetiku a mnoho dalšího.

Při nákupu nad 100 Kč obdržíte zdravé lízátko 

ZDARMA

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Staroklánovická 185 - naproti Lídlu

email : vitalen@email.cz, tel : 776 325 407

MK studio 
hledá

NEHTOVOU DESIGNERKU
Jsme moderně a plně vybavené 

pro práci s ÚV i Led gely, 
odsávačkou nehtového prachu, 

bruskou na nehty 
i kvalitním osvětlením. 

MK studio Poličanská 1185, Praha 9 
tel. číslo 608 933 111 
Kubátová Markéta 

Přijímáme děti od patnácti měsíců 
do předškolního věku.
Hodinové, celodenní, polodenní hlídání. 
Super tety na hlídání dětiček. http://rodinne-centrum-klarka9.webnode.cz/

Od 10. ledna 2018 otevíráme  
v Újezdu nad Lesy

Od 10. ledna 2018 otevíráme  
v Újezdu nad Lesy

rodinné 
centrum 
KLÁRKA

rodinné 
centrum 
KLÁRKA
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Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – So 14,00 – 18,00 

 
 

 
 

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat 

na 

Vernisáž 

 Miroslava Pošvice 
Obrazy 

 
Dne 14.02.2018 od 18,00 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

AKCE
na vybrané

modely

včetně
dětské
kolekce

773 944 710
Oplanská 2614
Centrum Blatov

po-pá 9:00-18:00
so 10:00-14:00

OBUV
pro všechny

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 

druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových 
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč 

nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, 
vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

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

Psí salonek ,,Sixi“
nabízí kompletní péči o psy všech velikostí.

Objednání (možno i ve večerních
hodinách a o víkendech)

na tel. č.: 603286876

Rohožnická 261

Újezd nad Lesy
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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

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

NABÍZÍM PRONÁJEM 
prostor pro ORDINACI 

nebo jiné služby v budově
CENTRUM BLATOV 

s lékárnou atd. 
v P9 - Újezdě nad Lesy.

Tel: 603 247 875

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

Specialisté na životní, úrazové 
a dětské pojištění, pojišťovna METLIFE 

nabízí své služby i u Vás doma
 tel. 734 634 856



po celé České republice a za 17 let pomohla 
více než 170 miliony korun.

ŠKOLA V TV PŘENOSU
V průběhu večera bylo možné vidět pět dojem-
ných příběhů rodin a dětí, které se se zákeřnou 
nemocí setkaly a úspěšně vypořádaly. Byl to 
příjemný večer, podtržený emotivní vánoční at-
mosférou. Program rovněž doprovázely krátké 
rozhovory s lidmi, kteří na konto Kapky přispí-
vají. A právě v letošním roce byla do vysílání 
přizvána i naše škola. Někdy i jen malá kapka 
stačí, aby onkologicky a jinak vážně nemocné 
děti, jejich rodiny a blízcí získali sílu bojovat dál 
s touto těžkou chorobou. Zásluhou dětí z naší 
školy, které se svými učitelkami připravili tra-
diční charitativní jarmark, nakapalo do Kapky 
naděje úžasných 115 000 Kč. Tuto skutečnost 
pak v televizním přenosu společně s paní ředi-
telkou všem připomněli.
Děkujeme touto cestou všem dětem, pedago-
gům, rodičům a ostatním občanům Újezda nad 
Lesy, kteří se jarmarku zúčastnili a svým finanč-
ním příspěvkem nemocné děti podpořili.

 Eva Danielová, Újezdské muzeum
Radka Kohoutová, Masarykova ZŠ
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SPOLKY

Písničkou Bude zima, bude 
mráz v podání pěveckého 
sboru Sovička začala v sobotu 

16. 12. v odpoledních hodinách cha-
ritativní vernisáž vánoční výstavy 
Zimní čas věnovaná Komunitnímu 
centru Motýlek. Nezisková organi-
zace pro pomoc rodinám, které ma-
jí děti se zdravotním handicapem, 
poskytuje služby i újezdským rodi-
nám. Proto byl spoluorganizátorem 
vernisáže odbor sociálních věcí MČ 
Praha 21. Osobně byla přítomna 
ředitelka centra Hana Urbanová a 
Sylva Bártová, spoluorganizátorka 
výstavy za centrum Motýlek. Hu-
dební vystoupení byla obohacena 
promítáním prací předškoláků ma-
teřských škol a školáků Masarykovy 
ZŠ. V programu vystoupila dvě děv-
čata z Motýlku pod vedením pana 
učitele Vladimíra Jelena – Alžbětín-
skou serenádu zahrála na flétnu 
sama Vendulka Válková, společně 
pak předvedly vánoční pásmo Ven-
dulka na ukulele a Barunka Hrneč-
ková na foukací harmoniku. K nim 
se bezprostředně zpěvem přidaly 
sovičky. Přítomní zhlédli několika-
minutový film o Motýlku, natočený 
v  roce 2010, okomentovaný poté 
během rozhovoru paní ředitelkou 
Urbanovou. Újezdští si pro Motýlka 
připravili dvě překvapení – Sovička 
úryvek z muzikálu Sněhová krá-
lovna, muzeum video Děti slunce 
s obrázky motýlů újezdských dě-
tí a fotografiemi z výroční zprávy 
komunitního centra. Vánoční at-
mosféra byla završena společným 
zpíváním koled se Sovičkou za do-
provodu Jana Kvapila a Vladimíra 
Manouška, emeritních členů české 

filharmonie. Charitativní příspěvek 
sečtený na Praze 14 činil 6 963 Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Vystavující: Fotografujeme SPOLU 
Koloděje (D. Vlčková), Malujeme 
SPOLU Koloděje (L. Husová), Tvo-
řílek (M. Schusterová), J.  Vodička, 
M.Havránková, Y. Herinková, 1. MŠ 
Čentická, MŠ Rohožník, MŠ Sedmi-
kráska, MŠ Sluníčko, Baby centrum 
V zahradě, 1. A (M. Ledabylová), 1. E 
a výtvarný kroužek Malíři (D. Janou-
šová), 3. E (M. Frantová), 4. B (H. Ro-
sová), 4. C (J. Kotasová), 4. D (H. Ště-
pánková), 4. F (T. Svobodová), 5. C 
(V. Němečková), 5. D (E. Lukešová), 
5. F (L. Rejmonová), 4. A, 5. A, 6. A, 6, 
C (K. Novák), 5. B, 7. C (I. Poláková), 
5. E, 6. B, 7. B, 8. C, 9. C (V. Valento-
vá), 7. A, 8. A, 9. A (J. Kurková), 9. ŠD 
(M. Krannichová).
Osobní poděkování: P. Mach 
a S.  Herink (technické zázemí), 
M. Podlipná, M. Schusterová, D. Ja-
noušová (spolupráce na instalaci), 
T. Rejfek a  M. Bulíř (filmový krou-
žek), KC Motýlek a Odbor sociálních 
věcí MČ Praha 21 (občerstvení).
V páteční podvečer 15. 12. vysílala 
televize Prima přímý přenos slav-
nostního Galakoncertu nadačního 
fondu Kapka naděje. Bohatý pro-
gram, celebrity na pódiu i v hledi-
šti a hlavně akce pro dobrou věc. 
Nadační fond Kapka naděje vznikl 
v září roku 2000 na základě životní 
zkušenosti paní Venduly Svobodo-
vé a zároveň jako reakce na neutě-
šené poměry na dětské transplan-
tační jednotce dětské hematologie 
a onkologie Fakultní nemocnice 
v Motole. V současné době pomáhá 
nadace ve více než 40 nemocnicích 

Dobročinnost, 
která spojuje



Únor je nejkratší měsíc v roce, tako-
vý záprdek mezi ostatními měsíci, 
více dnů na něj nezbylo. Omyl - jed-
nou za čtyři roky je o den delší.  Pro 
něj platí pěkná pranostika „únor bí-
lý - pole sílí“, ale zároveň se říká, že 
únorové sluneční paprsky mají sílu. 
Když píši tyto řádky, je prvá polovina 
ledna. Venku to vypadá jako z jara 
a  já si říkám, co mám o zahradě na-
psat, když už snad bylo napsáno vše 
a každý časopis má svou část věno-
vanou zahradě. Snad přeci se najde 
něco, co vás zaujme. Pokud napadne 
sníh a zažene to lednové jaro a bude 
ležet od těchto dnů ještě celý měsíc, 
je to pro zahrádkáře doba, kdy má 
čas přemýšlet, co s prvními příznaky 
jara má na zahradě udělat a pláno-
vat, co bude chtít vypěstovat. 
Možná, že vás následující řádky při-
vedou k poznání, že vypěstovaná ze-
lenina na zahradě je nejen „bio“ jak 
je dnes módní používat toto označe-
ní pro patřičně drahé potraviny, ale 
i  velmi prospěšná pro náš organiz-
mus a  i pro naši fyzičku. Nemusíme 
chodit do posiloven či běhat pravidel-
ná kolečka, neboť ohýbání při případ-
ném pletí, či pohyb při přípravě záho-
nů, je nad všechna fitcentra udržuje 
i  člověka nad sedmdesát (a to jsme 
v  našem spolku většina a považuje-
me se za mládež) pěkně ohebné a či-
lé.  Však jedno čínské přísloví říká: 
Chceš-li být šťastný jeden den, opij se. 
Chceš-li být šťastný jeden rok, ožeň se. 

Chceš-li být šťastný celý život, pořiď si 
zahradu.
Když na zahradě pěstujeme nějakou 
zeleninu, většinou je to ta, co nám 
chutná. Měli bychom ale vědět, kolik 
vitamínů a minerálních látek nám po-
skytuje ten který druh, a tak zde uvá-
dím malý přehled.

Vitamín A 
V zelenině ve formě provitamínu A – 
betakaroten. Podporuje tvorbu tkání, 
dobré vidění, správnou funkci sliznic 
a zvyšuje odolnost proti infekcím. 
Nejvíce je ho v zeleninách pěstova-
ných pro zelenou nať a listy – petržel, 
pažitka, cibule zimní (sečka), kopru, 
naťovém celeru, špenátu, kapustě, 
mangoldu, brokolici, v kořenech mrk-
ve, v červeně nebo oranžově zbarve-
né plodové zelenině (rajčata, paprika, 
velké tykve s oranžovou dužinou).

Vitamíny skupiny B
Pomáhají k dobré funkci nervového 
systému, k tvorbě krve, k látkové pře-
měně v organizmu, podporují činnost 
jater, zabraňují kožním a cévním po-
ruchám. Jsou obsaženy hlavně v  ze-
leném hrášku, česneku, brokolici, ka-
pustě, mangoldu, fazolových luscích, 
bramborách, salátové řepě a květáku.

Vitamín C
Zvyšuje odolnost organizmu vůči in-
fekcím, únavě, stresu, a chrání pro-
ti cévním a srdečním chorobám. Je 
velmi důležitý pro diabetiky, seniory, 

Zahrádka v únoru
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Dnes o škůdcích čmeláků. Zavíječ čme-
láčí – noční motýlek, jehož samička na-
klade v dubnu – srpnu za tmy do úlku 
vajíčka. Ochrana je slabá, je důležité do 
zimy čmelín vyčistit a zakuklené hou-
senky zničit. Jsou zalezlé do kdejaké 
škvírky, na jaře se zakuklí a motýl se 
opět vrhá do boje. S úspěchem využívá 
i ptačí budky. Dalším nepřítelem jsou 
shodně vypadající pačmeláci, kteří vylé-
tají na jaře významně později než praví 
čmeldové a hledají, kam by se vkradli. 
A právě náš čmelín, by mohl být pro ně 
to pravé. Nemají dělnice a požírají jen 
vajíčka, larvy a kukly, ale i to stačí na 
zdecimování roje. Parazitů je však ví-
ce – mravenci, škvoři, vosy, roztoči, ale 
při pečlivém čištění a častější kontrole 
se dají úlky uchovat v bezpečí. V osa-
zeném úle bývají dokonce vyčleněny 

dvě dělnice jako strážné – zůstávají na 
česně, avšak příliš toho neochrání.  Je 
to tedy na nás – literatura doporučuje 
opatřit vchod „oponkou“ (např. tužší 
igelit, nebo síťka) dole lehce zatíženou, 
na noc ji přitisknout těsně ke vchodu 
a pracovití čmeldové si ji ráno odtlačí 
(podobně funguje „klapka“ která se dá 
vidět i koupit na www.zelenadomac-
nost.com.). Úl se může opatřit taky 
nožičkami a na ty ho postavit do misek 
s  olejíčkem (voda není dobrá - rychle  
se odpaří), ale pozor -  olejový třpyt 
může čmeláky přilákat a mohli by se 
v misce utopit. 
Příště poslední díl – bude znovu 
o ochraně, ale už i o radostech a užitku, 
který nám chov čmeláků může přinést. 
Za zahrádkáře.

Petr Mach   

Povídání o čmelácích

rekonvalescenty a těhotné ženy. Je 
hlavně obsažen v naťové zelenině, 
zelené paprice, rajčatech, brokolici, 
kapustě a bramborách.

Vitamín E – tokoferol
Je nutný ke správnému tělesnému 
vývoji zvláště v období dospívání a ke 
správné činnosti pohlavních orgánů. 
Je obsažen zejména v brokolici, čer-
ném kořenu, celeru, póru, zeleném 
hrášku, mrkvi, chřestu, nati petržele 
a  listech špenátu.

Vitamín K
Je důležitý pro srážlivost krve. Obsa-
žen je zvláště v zelí a listové zelenině. 

V příštím čísle se přesvědčíme, ko-
lik minerálních látek která zelenina 
obsahuje. Při dobré kombinaci při 
pěstování zeleniny nemusíme chodit 
do lékárny pro vitamíny a minerální 
látky.  

A jedna rada na konec - pokud se 
oteplí a na podzim jsme nestihli 
provést první postřik broskví, pro-
vedeme ho v únoru. Aby byl postřik 
účinný, nesmí pršet alespoň 4 hodiny 
a teplota má být vyšší než 5 stupňů. 
Vhodnými přípravky pro první jarní 
(předjarní) postřik jsou měďnaté fun-
gicidy. Opět můžete použít Kuprikol, 
výborným přípravkem je i Champion 
50 WP – již se bohužel nevyrábí. Po-
stříkejte nejen větve, ale celý kmen.  
Do dvou týdnů (to již v březnu) apli-
kujte druhý jarní postřik. Přípravky 
vystřídejte a namíchejte dle návodu, 
například Delan 700 WG, Syllit WP, 
Dithane DG  Neotec. Do týdne po 
prvním jarním dnu (21. března) lze 
provést ještě třetí postřik, a to Rubi-
ganem, Clarinem. Na vaše osobní do-
tazy rádi odpovíme na našich strán-
kách www.kvetyujezda.ic.cz 
Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

OBJEDNÁVKA 
SADBOVÝCH BRAMBOR 

Zájemcům oznamujeme, 
že skladba nabídky brambor 

je totožná s úspěšnou loňskou: 
skoré, rané, polorané (žluté 

a červené), pozdní.  
Bramborový referent př. Mach 
děkuje a těší se na vaše přání 

(tel. 606 190 402). 
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Vycházka na Hrad
KAS připravuje vycházku s prů-

vodcem na Pražský hrad (kostely 
a paláce) na 3. března. Místo se-
tkání a hodina bude upřesněno 
na vývěskách. Tato informace je 
uváděna v předstihu vzhledem k 
časnému březnovému termínu.

Výbor KAS

V prosinci uspořádal každý oddíl sa-
mostatnou Vánoční výpravu – navštívili 
jsme Jaroměř, Dobříš a Hlinsko. Těsně 
před Vánocemi jsme pak už tradičně při-
vezli do Újezda Betlémské světlo. Letos 
to pro nás bylo o to radostnější, že jsme 
mohli jeho předávání spojit s otevřením 
nových kluboven na Rohožníku a pozvat 
veřejnost na jejich prohlídku. 
Po letech přežívání v ne zcela vyhovujícím 
azylu v Lomecké ulici se tak díky nemalé 
investici města a naší městské části vra-

címe na „místo činu“ spjaté s výchovou a vzpomínkami 
několika generací skautů z Újezda a širokého okolí. Děku-
jeme. A když už jsme v tom děkování, sluší se shrnout, jaké 
podpory se nám v průběhu roku dostalo. Děkujeme MČ 
Praha 21 za finanční podporu ve výši 11 700 korun na další 
odborné vzdělávání vedoucích, 7150 korun na uspořádání 
skautského plesu v Újezdě a 22 500 korun na letní tábory. 
Velmi si toho vážíme, bez těchto prostředků bychom se ne-
mohli dětem a mládeži ve stávajícím rozsahu věnovat.
V lednu se naše děti zúčastnily městské hry Praha plná 
strašidel a tradičního Zimního přechodu Brd. A nakonec 

trochu předběhneme události, přeskočíme pár týdnů 
a ocitneme se v březnu. V sobotu 24. března totiž pořá-
dáme III. skautský ples v Újezdě, opět ve společenském 
sále Polyfunkčního domu na křižovatce a opět všechny sr-
dečně zveme. Bližší informace o programu a dostupnosti 
vstupenek se v průběhu února objeví na našich stránkách 
douglaska.cz.

Ondřej Kňežour

Douglaska v novém

Akce zahrádkářů
Setkání u pomníku T. G. Masaryka 
Ve středu 7. 3. 2018 v 16 hodin 
zveme společně s MČ Praha 21 
občany, členy, příznivce na vzpo-
mínkové setkání u pomníku T. G. 
Masaryka k příležitosti výročí na-
rození našeho prvého prezidenta 

Československé republiky.

Výroční členská schůze
Na jaro se všichni moc těšíme a je-
ho předzvěstí je také naše výroční 
členská schůze, která se bude ko-
nat v sobotu 3. 3. 2018 od 14 hodin 
v jídelně ZŠ Polesná, přístup z ulice 
Čentická v místě vstupu do nové 
přístavby školy.  Každý náš člen bu-
de pozván, když ne přímo osobně, 
tak najde ve schránce pozvánku.

Blanka Exnerová,
Český zahrádkářský svaz Újezd nad Lesy

„Pohoda a klid 
v malebném prostředí 

Lázní Mšené“ 
je téma přednášky spojené s  bese-
dou a promítáním, která se uskuteční 
ve čtvrtek 8. března v 15 hodin
v divadelním sále Masarykovy ZŠ
Slatinné Lázně Mšené úspěšně léčí 
již 220 let zejména nemoci pohybo-

vého aparátu. Se vším, co budete 
chtít vědět, vás seznámí

paní Denisa Vacíková
poradkyně pro lázeňské pobyty

Srdečně zve všechny zájemce Svaz 
postižených civilizačními chorobami

Únorová vycházka SPCCH
povede do 

Archivu hl. města Prahy.
Prohlédneme si novou budovu 

na Chodovci s odborným výkladem 
pracovníka archivu.

Sraz: 
ve čtvrtek 15. 2. 2018 v 10 hod 

před vchodem do archivu, 
ul. Archivní č. 6 

(zastávka MHD Městský archiv)
Doporučená doprava: 

sídliště Rohožník bus 250 v 8.31, 
k nádraží Běchovice-bus 240 v 8.54 

směr Háje-metro Háje-výstupní 
stanice Chodov-přestup na bus 115 

v 9.45 - výstupní stanice Městský 
archiv v 9.51

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě nad Lesy

zve občany na zajímavé vyprávění 
doplněné fotografiemi

„Se psem pěšky do Santiaga 
de Compostela a zpět“

Vyprávět bude a cestou nás provede
slečna Veronika Švomová

Beseda se uskuteční 
ve čtvrtek 8. února v 15 hodin
v divadelním sále Masarykovy ZŠ
Srdečně zveme všechny zájemce.

Výbor SPCCH v Újezdě n/L
dává na vědomí, že

 plavání a cvičení 
v bazénu Welnes Košut 

bude probíhat :
úterý - plavání od 27. 2. 
a skončí 1. 5. 2018-10x

pátek - plavání a cvičení od 2. 3. 
a skončí 4. 5. 2018 – 10x
zájemci o bazén hlaste se 

u paní  Marie Tomaidesové, 
tel. 775 377 769, 

mail: marytomaides@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ pro členy 
přihlášené do Lázní Luhačovice
V pondělí 5. 2. 2018 v 13.30 hod. 

se budou předávat 
přihlášky v Újezdském muzeu.

Pouze pro již přihlášené členy SPCCH.
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Volejbalový oddíl SK JOKY do příprav-
ky na druhé pololetí přijímá chlapce 
a děvčata od ročníku 2009. V přípravce 
se děti kromě základních pohybových 
dovedností učí i základy volejbalu. Sou-
těží v takzvaném barevném volejbalu, 
což je zjednodušená forma od přeha-
zované až po mini volejbal, odstupňo-
vaná dle věku a dovedností. Trénují 
v hale v Běchovicích (ul. Richtrova) ve 
středu od 16 hod. a v pátek od 15 hod.
Dále hledáme do kolektivu mírně po-
kročilých děvčata ve věkové kategorii 
2004 až 2006, které mají zájem o účast 
v soutěžích, i když s volejbalem nemají 
zatím žádné nebo jen minimální zkuše-
nosti. Základy volejbalu je naučí zkuše-
ní a kvalifikovaní trenéři. Předcházející 
aktivní činnost v jakémkoliv sportu je 

Z Újezda neutíkám
Fotbalový Újezd nad Lesy mění tre-
néra. V poločase Pražská teplárenská 
přeboru končí na lavičce týmu Milan 
Šafr, který byl u mužstva tři a půl ro-
ku. ÚZ při této příležitosti přetiskuje 
rozhovor, který se Šafrem pořídil 
server sport.cz .

Rozhodl jste se skončit sám, nebo to 
byl nápad klubového vedení?
V podstatě jsme se na tom shodli. 
Už  jsme se o tom všem bavili v létě. 
Tři a půl roku je docela dlouhá doba. 
Někam jsme se za tu dobu posunu-
li a přišel čas, aby došlo k nějakému 
oživení. A tím bude nový trenér, který 
dá týmu nový impulz.

Někdo by si řekl, jestli nestálo za to 
sezonu dokončit, že to je z vaší stra-
ny tak trochu útěk. Sestupový klíč je 
v téhle sezoně tvrdší než dřív...
Určitě to není tak, že bych z Újezda 
utíkal. Za tři a půl sezony je tam ale 
určité vyčerpání, opotřebení. I pro 
hráče tam může být určitý stereotyp, 
myslím, že to je pro obě strany ideál-
ní doba pro rozchod.

Tým opouštíte na sestupové pozici. 
Kam se podle vás během vašeho pů-
sobení posunul?
Je zdravý. Mně a mému asistentovi 
se povedlo do hráčů dostat nějaké 
návyky, nějaký herní systém. Je při-
pravený, ale určitě by se měl ještě 
doplnit. Když se podívám na to, kde 
v tabulce jsme, tak jsme doplatili na 

Máme rádi volejbal

nevyváženost. Vzadu to bylo dobré, 
ale nešlo to směrem dopředu.

Tam byl problém. Šestnáct gólů za 
patnáct zápasů, to není dobrá vizit-
ka. Kde vidíte příčinu trápení v kon-
covce?
Odešel nám Snop, přišli jsme o zra-
něného Mustedanagiče. Bylo dost 
zápasů, které jsme prohráli o gól. 
Třeba jsme jednou vzadu propadli 
a inkasovali. A vepředu jsme na to ne-
byli schopní reagovat tak, že bychom 
sami gólově soupeře potrestali. Přišli 
jsme o ty dva hráče, k tomu přišlo pár 
nových kluků a nějaký čas trvá, než se 
je povede plnohodnotně začlenit.

Říkal jste, že jste uvažoval o odcho-
du už dřív. Stojí za tím jiná nabídka?
Měl jsem nějaké nabídky už dřív, ale ne-
dopadly, teď nic konkrétního na stole 
neleží. Jen jsem se rozhodl, že je správ-
ný čas skončit a neskrývám, že bych se 
rád posunul výš. Myšleno do soutěží, 
kde máte na hráče nějaké páky.

Takže pokukujete po vyšších soutě-
žích, kde by se nemuselo našlapovat 
kolem hráčů opatrně, aby se náho-
dou nenaštvali a třeba přestali mít 
zájem hrát, jak to někdy v přeboru 
chodí?
Zatím žádnou nabídku nemám, ani ji 
nehledám. Teď mám v hlavě, že si na 
půl roku odpočinu. Když tři a půl roku 
máte třikrát v týdnu trénink a k tomu 
o víkendu zápas, stojí to energii a tu 

vítána. Tato skupina trénuje v tělo-
cvičně Masarykovy ZŠ (ul. Polesná) 
v Újezdě ve středu od 19 hod. a v pá-
tek od 18 hod. 
Přijď mezi nás a my tě vše naučíme. 
Činnost sportovního klubu je finanč-

ně podporována v rámci Grantového 
systému MČ Praha 21. Za SK JOKY – 
oddíl volejbalu.

Petr Plzenský
plzenskyp@seznam.cz

tel: 732 954 394

SPORT

potřebuji nabrat. Chci si odpočinout. 
Samozřejmě, kdyby nějaká nabídka 
přišla, asi bych o ní přemýšlel, ale urči-
tě nebudu brát něco nepřipraveného.
Jaký pocit máte z týmu, který opou-
štíte?
I když to tak podle tabulky nemusí 
vypadat, z herního pojetí, co jsme 
předváděli, jsem měl na podzim dob-
rý pocit. Kromě Chaber, kde hráči asi 
podlehli i trochu vedru, a pak utkání 
s ČAFC na umělé trávě, to bylo sluš-
né. Viděl jsem tam disciplínu, herní 
zaujetí. Jasně, nedělali jsme tolik bo-
dů, jak bych si přál, ale to bylo dané 
nevyvážeností, o které jsem mluvil. 
Vím, že bodů mělo být víc, ale týmu 
jsme s asistentem vtiskli tvář. Vidím 
tam rapidní posun. U áčka i u béčka. 
Tým je zdravý a je na čem stavět.
(Redakčně kráceno)

René Machálek, 
sport.cz



Rok 2017 byl opět pro újezdské taek-
wondo velice úspěšný. Po mimořád-
ném výsledku v sezóně 2016, kdy se 
nám podařilo se medailově umístit 
ve všech ligách, které v taekwondo 
existují, tedy ať se jednalo o soutěže 
v sestavách či ve sportovním zápase 
či v dětských nebo dospělých katego-
riích, byla v roce 2017 laťka extrémně 
vysoko. Přesto se nám podařilo na vy-
nikající výsledky navázat. Ve sportov-
ním zápase v nejprestižnější kategorii 
Taekwondo extralize jsme skončili 
na skvělém 2. místě. O toto umístění 
jsme svedli vyrovnaný boj s týmem 
Cobra Dojang, kdy se rozhodovalo až 
na posledním turnaji sezóny, Vánoč-
ním turnaji, který se nám podařilo v 
konkurenci sedmnácti evropských 
států vyhrát. Druhé místo jsme ob-
sadili také v Národní taekwondo lize 
mládeže, tedy soutěži dětských ka-
tegorií nízkých pásků. V obou těchto 
ligách před námi skončil pouze oddíl 
Taekwondo Lacek z Pelhřimova. 

V soutěži v technických sestavách 
jsme obsadili také vynikající 2. mís-
to v Extralize poomsae, což je náš 
nejlepší výsledek, protože v soutěži 
v  sestavách nemáme zas tak dlou-
hou historii jako ve sportovním zá-
pase. Před námi se umístil pouze 
oddíl Taehan reprezentačního tre-
néra, korejského Mistra Lee Youn 
Jae. Nižší soutěž, Národní ligu po-
omsae, tedy kategorii nízkých pás-
ků, jsme ale naprosto opanovali 
a s obrovským bo-
dovým rozdílem 
zde zvítězili. 

Vynikající týmové 
výsledky jsou ale 
tvořeny individuál-
ními úspěchy, a tak 
bych zde rád jme-
noval za náš od-
díl ligové vítěze ve 
svých kategoriích:

Anna Velebová - Extraliga poomsae
Kateřina Skotnicová - Extraliga poom-
sae
Michal Brůček - Extraliga poomsae
Jan Machů  - Taekwondo extraliga 
Adam Dryml - Národní liga poomsae
Roderik Pechr - Národní liga poom-
sae
Adam Latta - Národní liga poomsae 
Daniel Ešše - Národní taekwondo liga 
mládeže
Lukáš Jirsa - Národní taekwondo liga 
mládeže.
Tyto úspěchy by nebyly možné bez 
našich partnerů, a proto bychom zá-
věrem chtěli poděkovat našim spon-
zorům - generálním partnerem je 
společnost Abak, s.r.o., provozovatel 
sítě Újezd.net a hlavním partnerem 
Obchodní akademie Praha, s.r.o. Po-
děkování také patří MČ Praha 21 za 
podporu v rámci grantového řízení, 
kdy podpořila tréninkové a závodní 
sportovní aktivity našeho klubu, kte-
ré se dotýkají především materiální-
ho vybavení, pronájmu tělocvičny, 
dopravy a startovného na turnajích. 
V roce 2017 byly podpořeny turnaje 
Moravia Poomsae Cup, Sokol Cup 
a Vánoční turnaj. 

 Marek Doxanský,
Kangsim Dojang
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Sousední Květnice prošla v poslední dekádě živelnou 
výstavbou rodinných domků často nevalné stavební 
a architektonické hodnoty a mnoho staveb, které by 

utvářely tvář původní vesnice, tu nenajdeme. Jednou z výji-
mek je květnický mlýn, jehož dohledatelná historie sahá do 
roku 1558, kdy jsou tu jako hospodáři zmiňováni Vítek, Jan 
a Anna, sirotci po mlynáři Janovi. Mlelo se tu až do druhé 
světové války. Posledním majitelem byl Adolf Krýsa, práv-
ník a přítel prezidenta Edvarda Beneše. Po roce 1948 byl 
mlýn znárodněn a postupně pustl. Objekt mlýnice, přileh-
lého domu a hospodářského stavení odkoupil v polovině 
70. letech minulého století v dezolátním stavu od tehdej-
šího Plemenářského podniku akademický sochař Zdeněk 
Hošek, který svépomocí mlýn zachránil před jistou zkázou. 
Hned dvakrát byl totiž na objekt vydán demoliční výměr. 
„Objekt hyzdí dobrý vzhled obce a ohrožuje bezpečnost 
a zdraví občanů,“ stálo v dokumentu z roku 1965.
Další fáze obnovy se nedávno ujal jeho syn Kryštof Hošek, 
který za pomocí dotace EU zrekonstruoval fasádu mlýnice 
ve stylu selského baroka a polovinu východní fasády mlý-
na. Na hrázi rybníka tak vznikla v původní mlýnici i galerie 
pro pořádání kulturních akcí. Loni v prosinci tu proběhly 
dva adventní koncerty a na jaro se plánuje série tematic-
kých večerů a přednášek včetně dalších koncertů a vý-
stav.  Historie obnovy květnického mlýna tím ale nekončí. 
„Naším snem je obnovit náhon a mlýnské kolo, které ke 
mlýnu vždy patřilo,“ říká Kryštof Hošek, mimo jiné autor 
busty Václava Klána umístěné na budově školy v soused-
ních Klánovicích. 
Zdeněk a Kryštof Hoškovi založili za účelem rekonstrukce 
mlýna Nadační fond Květnický mlýn jehož záměry pod-
poruje i MČ Praha 21. Při slavnostní vernisáži výstavy vě-
nované historii mlýna, byla vyhlášena i sbírka na obnovu 
mlýnského kola. 
 A kdy se po více než sedmdesáti letech začne v mlýnici 
opět otáčet kolo? „Potřebujeme především dořešit někte-
ré majetkové vztahy a také získat součinnost obce. Věřím 
ale, že nám všem jde o záchranu jedné z posledních do-
chovaných památek v Květnici,“ uzavírá Kryštof Hošek.  
Výstava fotografií a souvisejících dokumentů „Květnický 
mlýn a jeho historie“ přímo v mlýnici měla skončit kon-
cem ledna, pro velký zájem veřejnosti bude ale zřejmě 
prodloužena. 

B. Hruška  

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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VÝSTAVA MĚSÍCE
ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE 
KARLA ČAPKA 
Zveme Vás na putovní výstavu, kde se 
seznámíte s osobností Karla Čapka v 
mnoha rovinách – nejen v těch často 
citovaných, ale i v dalších, méně ofici-
álních, a to jednoduchou a přitažlivou 
formou. Scénář výstavy vytvořil Památ-
ník Karla Čapka, grafické řešení Pavel 
Bosák. 

FILMOVÝ KLUB
5. 2. pondělí, 20:00 
Členové Filmklubu si mohou vybrat 
mezi A, ODNIKUD nebo B, HAPPY END

PŘEDNÁŠKA
6. 2. úterý, 19:30
VNITŘNÍ MAPA VĚDOMÍ
Existuje možnost uvažovat o této realitě 
jinak? Tak, že nám byly mnohé zásadní 
skutečnosti ukazovány nedostatečně 
a se zoufalým nedostatkem příkladů? 
Další z cyklu přednášek Vlasty Červa.

KINO
7. 2. středa, 20:00 
PREZIDENT BLANÍK
Celovečerní film navazující na úspěšný 
seriál Kancelář Blaník. 
Česko / 2018 / komedie

KINO
19. 2. pondělí, 20:00 
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Třetí část příběhu Anastasie a Christia-
na. USA / 2018 / drama, romantický 

LÉČIVÉ DIVADLO  
20. 2. úterý, 19:30 
DAR Z NEBES
Představení na motivy knižního best-
selleru, zaznamenává pozoruhodné 
vyprávění o životě po smrti. Diváci se 
seznámí se skutečnostmi, které vrhají 
světlo na tajemství posmrtného života. 
Gabriela Filippi a host Ing. Ada Inne-
man, Phd. (astrolog, badatel, mystik).

KINO
21. 2. středa, 16:00
THELMA 
Uhrančivý thriller o nejtemnějších lid-
ských touhách, rodinných prokletích 
a  zakázané lásce. Norsko, Švédsko, 
Dánsko, Francie / 2017 / drama, thriller

KONCERT 
22. 2. čtvrtek, 19:30 POZOR!!! 
Tentokrát 4. čtvrtek v měsíci!
BLUE JAM SESSION 
Blues Jam Session je akce pro všechny, 
kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými 
dušemi bluesové standardy.

DIVADLO PRO DĚTI
25. 2. neděle, 16:00 
a 26. 2. pondělí, 10:00
SŮL NAD ZLATO
Ty mě máš ráda jako zlato, ty jako stří-
bro a ty jako sůl? Pohádka o pozlátku, 
dobrém jídle, nedobrém jídle a čisté 
lásce. Hrané s loutkami, vtipem a chutí. 
Hrají: Buchty a loutky.

KINO
26. 2. pondělí, 20:00 
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Tom Hanks a Meryl Streep v režii Ste-
vena Spielberga. USA / 2017 / drama, 
historický, životopisný

KURZY
27. 2. úterý, 19:00 
SOCIAL CLUB 
poklábosení v angličtině 

KINO
28. 2. středa, 20:00
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Česká komedie s V. Cibulkovou a S. Ra-
šilovem. 
ČR / 2018 / komedie, romantický

BĚH S BESEDOU 
Sledujte naše webové stránky

KULTURA
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PROGRAM únor 2018

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.



Zavolejte a nechte si poradit od zákaznické podpory na čísle 246 030 671
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INTERNET 
TELEVIZE � TELEFON
INTERNET 
TELEVIZE TELEVIZE ��

Optická infrastruktura, nejmodernější vysokokapacitní bezdrátové spoje, pravidelná 
modernizace bez kompromisů, trvalý dohled a servis sítě, to vše pro Vás v kvalitě NGA 

(Next Generation Access) s nejlepším poměrem cena/výkon na trhu.

Rozšiřte si jakýkoliv tarif o službu IPTV. Vyberte si z platforem SledováníTV.cz nebo KUKI.TV a 
sledujte TV vysílání na chytrých televizích Samsung, LG, Panasonic, na svých telefonech, tabletech, 
PC nebo Set-Top-Boxu. Přehrajte si zpětně již odvysílané pořady a seriály, prohlédněte si soukromý 

archiv, navštivte videopůjčovnu, užijte si HD kvalitu.

Pociťte nadstandardní kvalitu a 
rychlost NGA připojení, splňující 

náročné požadavky defi nice ČTÚ pro 
linky vysoké kvality. Hrajte náročné 

hry, sdílejte velké objemy dat, využijte 
virtuální svět internetu na maximum.

Užívejte si stabilní a spolehlivé připojení 
pro základní práci s Internetem, 

surfování, e-maily, chat, VoIP,... buďte v 
kontaktu se svými přáteli.

Ponořte se do multimédií, sledujte 
videa, fi lmy, poslouchejte hudbu, 

cestujte po virtuálním světě s celou 
svou rodinou.

Ponořte se do multimédií, sledujte 

Výhodné 
připojení

MULTIMEDIA 

499,- 
CZK

Pociťte nadstandardní kvalitu a 

Výkonné 
připojení

NGA

749,- 
CZK

Užívejte si stabilní a spolehlivé připojení 

Základní 
připojení 

BASIC 

399,- 
CZK



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

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,

Praha 9 – Újezd n.L.

PRODEJ - luxusní RD 5+1/2G, podla-
hová plocha 310 m2, pozemek 1434 m2,

Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

cena 3.990.000,-Kč

PRODEJ - rekonstruovaný RD 3+1/G,
podlahová plocha 140 m2, pozemek 689 m2,

Zápy, okr. Praha-východ

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

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

cena 9.990.000,-Kč

PRODEJ–podsklepenýRDsvyužitímpropodnikání
i bydlení, podlahová plocha 317, pozemek 611m2,

Velebnéhoul., Praha 9 –Újezd n.L.

Poslední stavební
pozemky v projektu

v Kolodějích:
www.kolodeje-pozemky.cz

cena 13.490.000,-Kč

cena 3.980.000,-Kč

cena 13.900.000,-Kč


