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NAVRHOVANÝ 
TERMÍN POŘÁDÁ NÁZEV AKCE

pravidelné 
přednáškové cykly

odbor školství a kultury 
+ Újezdská akademie Újezdská akademie

19. února muzejní rada výstava  Putování vesmírem

22. února Sosák + MČ masopust

6. března zahrádkáři vzpomínkové setkání 
u pomníku T. G. Masaryka

7. dubna odbor soc. věcí + komise soc. 
politiky a zdravotnictví velikonoční dílna

23. dubna odbor živ. prostředí a dopravy 
+ Krajina pro život + MA21 Den Země

25. dubna dobrovolní hasiči obnovení tradice stavění 
májky

duben / listopad 2020 odbor občansko správní vítání občánků

30. dubna odbor školství a kultury Čarodějnice

5. května odbor školství a kultury oslavy k 75. výročí konce 
II.světové války

9. května odbor občansko správní 
a odbor sociálních věcí Den matek

20. června dobrovolní hasiči hasičský den

4. září muzejní rada výstava k 30. výročí obnovení 
KČT

6. září muzejní rada Pochod za loupežníkem 
Drholcem

10. – 12. září MA21 Dny zdraví

3. října odbor školství a kultury posvícení

22. října odbor školství a kultury 
+ muzejní rada Den vzniku republiky

7. listopadu odbor sociálních věcí 
+ odbor občansko správní

zábava pro seniory

29. listopadu odbor školství a kultury 
+dobrovolní hasiči
+ Masarykova ZŠ

rozsvícení vánočního stromu

1. prosince odbor sociálních věcí vánoční dílna

Plán kulturních a společenských akcí MČ Praha 21 
na rok 2020

Plán může být v průběhu roku doplňován o další akce!



Milí sousedé,

právě držíte v rukou další číslo zpravodaje. Na úvod 
bych se rád vrátil k akci, která v Újezdě doposud 
nemá tradici, ale každá tradice přeci někdy začíná. Jde 
o novoroční ohňostroj, který jsme pořádali společně 
s Běchovicemi a následně se přidaly i  Koloděje. 
Odpálili jsme to společně 1. 1. 2020 v 18:00 v prostoru 
co nejdále od vašich domovů a lesních porostů. 
Z důvodu naprosté bezpečnosti aktérů, a především 
našich občanů, byla akce svěřena plně do rukou 
profesionálů. Musím uznat, že to byla skvělá podívaná, 

plná efektů, barev a různých motivů, včetně jednoho speciálního, kdy se na 
malou chvíli nad obzorem objevil zlověstný ohnivý hřib. Okamžitě se mezi 
občany a na sociálních sítích rozjely spekulace, zda nedošlo k nečekanému 
výbuchu, či zda se něco nepokazilo. Mohu potvrdit, že se efekt, který nese 
označení ,,fireball“, naopak povedl na výbornou. Psali jste nám, že některé 
detonace byly až moc hlasité, zvláště ze začátku. Jednalo se ovšem právě 
o rány vypálené z důvodu bezpečnosti zvěře, aby nedošlo k jejímu zranění. 
Bereme tyto reakce na vědomí stejně jako pozitivní ohlasy většiny z vás. Mile 
nás překvapila i hojná účast. Obdrželi jsme mnohá poděkování za netradiční 
zážitek s výzvou, ať to zase za rok zopakujeme. Myslím si, že ohňostroje 
k oslavě Nového roku patří historicky. Dali jsme tomu profesionální podobu 
a měli tak možnost zažít efekty, které nejsou běžně k vidění.
V lednu v rámci plánovaného cvičení našich hasičů došlo k odstranění 
kmenů topolů u školy. Hasiči si tím prověřili nejen stavmtechniky, ale i svoji 
zručnost. Teď nás čeká obnova zeleně a výsadba krásných nových stromů, 
která je součástí komplexního řešení. 
V rámci úprav okolí a opravy hřbitovní zdi jsme dostali podněty na zřízení 
zastávky MHD u hřbitova. Pokusíme se o věci jednat s ROPIDem, svolali 
jsme na toto téma schůzku. Uvidíme reálné možnosti řešení. Pro naše starší 
spoluobčany by to jistě bylo přínosem.
Když už jsme u zastávek MHD: jejich neutěšený stav vnímáme. Věc není 
jednoduchá, nejsou ani v našem majetku, ale podařilo se mi zahájit 
jednání v této věci. Například zastávka Újezd nad Lesy směrem na Prahu 
je dlouhodobě neřešený problém a ostuda, na kterou se již nechci dívat. 
Doufám, že se nám podaří alespoň uspokojivá oprava. Úplná rekonstrukce 
zastávek bude součástí snižování nivelety hlavní komunikace, které se tak 
velmi osvědčilo v sousedních Běchovicích. I když je tento projekt extrémně 
finančně, dopravně a organizačně náročný, pokusíme se ho posunout co 
nejblíže k realizaci. To, že něco nešlo dvacet let, neznamená, že to není 
realizovatelné. V Běchovicích se akce vydařila a je příjemné tudy byť jen 
projíždět. Po vybudování přeložky I/12 se navíc naše hlavní komunikace 
stane méně frekventovanou a více využitelnou pro komunitní život.
Rád bych vás pozval na již tradiční masopust, který proběhne 22. února. 
Z Újezda vyrazíme společně v 10:30 hod. z parkoviště u Rákosníčkova hřiště. 
Těšíme se na vás.
V průběhu února proběhnou dny otevřených dveří v naší základní škole. 
Pozvánku naleznete na str. 18. Jsem rád, že se spolupráce se školou a rodiči 
plně rozbíhá tak, jak jsme slibovali. 
Již tradičně zakončuji svůj úvodník pozitivně. Nejinak tomu bude i tentokrát. 
Stavbu hasičské zbrojnice se zdárně podařilo dokončit. Již brzy tak budou 
mít naši hasiči své vysněné zázemí a já věřím, že se zde rozběhnou i aktivity 
v práci s mládeží. 
Přeji vám pohodové dny, milí sousedé. Uvidíme se minimálně na některé 
z akcí, případně náhodně v našem Újezdě. A pokud vás něco trápí, jsem tu 
pro vás.

Váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Na prvním jednání v tomto roce 
rada naší MČ odsouhlasila zapoje-
ní do grantového systému MHMP 
v  oblasti životního prostředí pro 
spolky, neziskové a příspěvkové or-
ganizace. Program není určen pro 
městské části. V rámci tohoto systé-
mu se budou ucházet o dotace opět 
Krajina pro život se svým projektem 
na II. etapu revitalizace izolační ze-
leně u sídliště Rohožník, dále Ma-
teřská školka Sedmikráska se svým 
projektem Voda do zahrady a FK 
Újezd nad Lesy s  projektem vybu-
dování studny pro efektivní údržbu 
travnaté plochy.
Městská část si nechala v minulém 
roce zpracovat demografickou stu-
dii, z níž vyplynul pokračující nárůst 
žáků dětí ve škole. Proto také rada 
vyhověla žádosti Masarykovy ZŠ 
a schválila od příštího školního roku 
navýšení kapacity školy na 1150 
žáků. Nyní bude navýšení řešít ma-
gistrát. V souvislosti s tímto bodem 
byl projednán a schválen výsledek 
poptávkového řízení na projekt nové 
budovy mateřské školky Sluníčko. 
Rada tím potvrdila zájem co nejdříve 
uvolnit poslední patro budovy na II. 
stupni opět pro potřeby školy. 
Rada schválila uzavření rámco-
vé smlouvy na zajištění sociálních 
pohřbů. Důvodem schválení této 
smlouvy jsou pravidla ministerstva 
pro místní rozvoj, které může uhra-
dit náklady tohoto pohřbu.  Aby byly 
městské části uhrazeny účelně vy-
naložené náklady takového aktu, je 
potřeba podat elektronickou žádost, 
jejíž součástí je i smlouva o zajištění 
pohřbu. Odpovídající smlouvu do-
sud městská část neměla, a  nebyla 
tedy úspěšná při vyřizování žádostí 
o úhradu nákladů na tyto pohřby. 
Na základě doporučení komise ži-
votního prostředí rada schválila in-
stalaci nových betonových odpad-
kových košů. Primárně jde o jejich 
umístění do blízkosti lesa, konkrét-
ně na roh ulic Bečvářská / Pilovská, 
Čenovická / Polesná, Hodkovská /
Svojšická, Hodkovská / Valdovská, 
Hodkovská / Soběšínská a Všeňská 
/ Kalská.

Rada MČ Praha 21
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Již na konci minulého roku jsme vás informovali, že se naše městská část při-
pojí k projektu ministerstva práce a sociálních věcí „Seniorská obálka“. Nyní již 
máme k dispozici formulář, který může ulehčit a pomoct záchranářům v situa-
ci ohrožení zdraví.  Díky ochotě praktických lékařů mají občané možnost využít 
jejich nabídky pomoci se správným vyplněním tak, aby údaje ulehčily a urych-
lily případné rozhodování záchranářům při diagnostice potíží. Do formuláře se 
vyplňují závažná onemocnění, užívané léky, alergie a případně další informace 
o zdravotní stavu. Formulář je po vyplnění potřeba umístit na vnitřní stranu 
vchodových dveří nebo na lednici u vás doma. Formulář si můžete vyzvednout 
na těchto místech: 
- v ordinacích praktických lékařů v Újezdě nad Lesy, 
- na podatelně nebo odboru sociálních věcí na úřadě, 
- v knihovně městské části, 
- na středisku osobní hygieny na Rohožníku.

Kristýna Kopecká

Projekt seniorská obálka

V polovině ledna proběhly v lokalitě mezi ulicemi Zaříčanská a Staroújezdská 
změny jednosměrného provozu, které vzešly z výsledků říjnového veřejného 
projednání. „Úpravy zklidní dopravu. Jediný problém, s nímž se nyní musíme 
vypořádat, jsou řidiči, kteří vědomě ignorují dopravní značení,“ říká zástupce 
starosty Zdeněk Růžička, v jehož kompetenci je právě oblast dopravy. Radni-
ce je proto v kontaktu s Městskou policií, která bude situaci řešit. „Rozumím 
tomu, že někteří obyvatelé nejsou z úpravy nadšení. Celková koncepce je ale 
o zklidnění a zvýšení bezpečnosti v ulicích. Omezí se tím zejména bezhlavé 
projíždění řidičů, kteří považují obytnou zástavbu za ideální zkratku,“ dodává 
místostarosta.

Helena Šmídová

Nové jednosměrky

V pátek 10. ledna se v ob-
řadní síni radnice konala 
zlatá svatba Anny a Petra 
Spáčilových, za účastí dě-
tí a vnuček si tak v dojem-
né atmosféře stvrdili slib, 
který si před padesáti lety 
dali. Děkujeme manže-
lům, že si vybrali pro tak 
významný den naši ob-
řadní místnost a přejeme 
zdraví a lásku do dalších 
společných let!
V naší městské části se 
dosud konaly svatby 
v obřadní síni radnice.  Od jara si pro snoubence připravujeme méně oficiální 
místo, a to v přírodě pod širým nebem. 

Po dohodě se zástup-
ci městské části Pra-
ha Běchovice můžeme 
snoubencům nabídnout 
i Hudební stodolu v Bě-
chovicích, kde se dá uspo-
řádat kompletní svatba 
včetně obřadu.

Helena Šmídová

Zlatá svatba na úřadě



5

5. února
Den otevřených 
dveří v ZŠ, 
viz str. 18

5. února
Juraj Jakubisko – 
vernisáž výstavy
za účasti autora,
Café galerie Zelený 
dům, od 18 hod. 

12. února
Filmový klub – Krize 
(1938),
Polyfunkční dům,
od 19: 30 hod.

12. února
Klubovna pro seniory,
Polyfunkční dům,
od 9 hod. 

15. února
Vojta a strašidla,
pohádka,
Polyfunkční dům,
od 10: 30 hod.

15. února
KAS – výroční členská 
schůze,
Jídelna ZŠ, vchod 
z Čentické ul.,
od 13:30 hod. 

19. února
Putování vesmírem,
vernisáž výstavy,
Újezdské muzeum,
od 17 hod. 

19. února
Vzestup a pád 
templářského řádu,
přednáška,
Café galerie Zelený 
dům, od 18 hod. 

21. února
Výtvarná dílna,
Polyfunkční dům,
od 17 hod.

22. února
Masopust,
viz. pozvánka na zadní 
obálce

26. února
Klubovna pro seniory,
Polyfunkční dům,
od 9 hod. 

27. února
Vycházka Starým 
městem,
pořádá SPCCH,
viz str. 22

Kalendárium na únorPOZVÁNKA na setkání občanů

k slavnostnímu připomenutí 170. výročí narození 
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka

Koná se v pátek 6. března 2020 ve 14 hodin
u pomníku v parku před školou.

O jeho osobnosti promluví pan PhDr. Miloš Schmidt.
 “Věrni zůstaneme!“

Zve vás výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
a ÚMČ Praha 21 - Újezd nad Lesy



V Újezdském muzeu můžete až do 12. února navštívit výstavu „Jsem 
senior a žiji v Újezdě nad Lesy“. Již 8. ročníku výstavy se zúčastnilo 
osmnáct soutěžících, přičemž největší ohlas vzbudila šitá panenka 
Žonglér od Mileny Uhrové. Druhé místo obsadily obrazy z přírodnin 
a koláže od Aleny Procházkové a třetí místo obrazy abstrakce a kra-
jina od Věry Suché. Vernisáží výstavy, která se konala 15. ledna, pro-
vázela předsedkyně Komise sociální politiky a zdravotnictví MČ Praha 
21 Zuzana Dastychová a místostarostka Kristýna Kopecká. Na přípra-
vách a realizaci výstavy se podílel odbor sociálních věcí, finančně ji 
podpořila MČ Praha 21. Všem účastníkům, kteří poskytli své výrobky 
na výstavu, moc děkujeme. Výstava je v Újezdském muzeu přístupná 
každou středu od 13 do 17 hodin.

Helena Šmídová

Seniorská výstava: 
zaujaly šité panenky 
a obrazy
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Uplynulo pár týdnů od bujarých novoročních 
oslav a stále lze slýchat rachot pravděpodob-
ně „válečných zásob“ pyrotechniky. Bohužel 
se hluk nenese od multifunkčního hřiště, kte-
ré je na našem území jedinou plochou, kde 
lze pyrotechniku mimo data stanovená vy-
hláškou používat.
Obecně závazná vyhláška o používání py-
rotechnických výrobků v hlavním městě 
Praze č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy stanovuje, že 
„Na území hlavního města Prahy je zakázáno 
odpalovat pyrotechnické výrobky jiné než ka-
tegorie F1, F2, F3 nebo T1 a tyto lze odpalovat 
v době od 10:00 do 22:00 hodin, a to pouze 
na místech uvedených v příloze k této vyhláš-
ce. Omezení podle věty první neplatí pro dny 
1. ledna a 31. prosince.“
Takže je jasné, že v ostatní dny si lze mimo 
multifunkční hřiště v Čentické ulici odpálit 
maximálně ve vlastním obýváku dortovou 
fontánku, prskavku nebo konfety. Veškeré 
používání venku je již v rozporu s vyhláškou 
a tato kategorie pyrotechniky patří jen do 
rukou osobám starším patnácti let. Pokud 
si opravdu musíte mimo Silvestr a Nový rok 
pořádat na své zahradě ohňostroj, jsou na 
to poměrně přísná pravidla a ohlašovací po-
vinnost dle zák. č. 206/2015 o pyrotechnice 
a uvedené vyhlášky.
Tolik tedy k legislativě… Příště si řekneme 
něco o pěkném ohňostroji, radostném vítání 
Nového roku, ale i ohleduplnosti a empatii 
k lidem a zvířátkům, o klidu a zdraví.

Vladimíra Skutilová,
Petr Duchek 

Ještě 
k ohňostrojům 
a pyrotechnice
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Na stránkách ÚZ se můžete pravidelně setkávat se zprávami 
o rekonstrukcích, stavbách i dalších investičních akcích, které 
probíhají v naší městské části. V tomto čísle přinášíme jejich 
přehled. 
Začněme stavbou, která se řadí mezi ty nejdiskutovanější – 
hasičárnou. Po mnoha peripetiích způsobených úpadkem 
původní stavební firmy se stavba loni opět rozběhla. Vše 
zatím běží podle nového harmonogramu. V těchto dnech fi-
nišují dokončovací práce, kolaudace hasičské zbrojnice pro-
běhne v únoru. Naši dobrovolní hasiči i jejich technika se tak 
dočkají důstojné základny.
Na jaro chystáme i otevření nového volejbalového kurtu, kte-
rý vyrostl v těsném sousedství hřiště s umělým povrchem, 
hned u tenisových kurtů v Kácovské ulici. Společně s posilov-
nou pod širým nebem, která byla vybudována v roce 2017, 
tak v této oblasti Újezda vznikne zázemí pro sportovní vyžití. 
Zde je třeba zmínit i loňskou investici do nového streetballo-
vého hřiště na sídlišti Rohožník.
Na rozdíl od těchto staveb zůstává řada investičních akcí „ne-
viditelných“, i když jsou důležité a nutné. Patří sem například 
rekonstrukce kotelny na základní škole, která byla napláno-
vána na konci roku 2018, ale aby nebyl omezen provoz ve 
škole, zrealizovala se o loňských letních prázdninách. Ve stej-
ném období byly opraveny toalety v MŠ Rohožník. Dva měsí-

ce školních prázdnin chceme využít pro opravy toalet i letos 
- je naplánováno pokračování v dalším oddělení školky. 
Dočká se i naše základní škola. Loni byla provedena oprava 
kabinetů a zázemí tělocvičny. Naše městská část v minulém 
roce obdržela dotaci na rekonstrukci tělocvičen na II. stupni, 
a to postupně ve dvou částkách, nejdříve v březnu a následně 
v červnu. Celkem se jedná o dvacet milionů korun. Aby nedo-
šlo k omezení sportu na škole, přistoupila naše MČ k posunutí 
rekonstrukce na letní prázdniny 2020. O tom, co všechno se 
bude rekonstruovat, se dočtete v některém z dalších čísel ÚZ. 
Již loni jsme nejen pro školou povinné děti provedli řadu 
oprav dětských hřišť na celém území Újezda. Hřiště na Psím 
plácku a v zástavbě IPB Real na Blatově se dočkala nových 
herních prvků. Na multifunkčním hřišti pak vyrostlo nové do-
pravní hřiště. 
Naše městská část také pravidelně investuje do průběžných 
oprav chodníků. Loni byla například provedena rekonstruk-
ce frekventovaných chodníků kolem Starokolínské a Polesné 
ulice. Snažíme se o to, aby důstojnou podobu dostala i místa, 
která sice nejsou tak hojně využívána, přesto tvoří tradiční 
součást Újezda. Patří sem například újezdský hřbitov. Loni se 
podařilo vybudovat nové kolumbární schránky, na sklonku 
roku 2019 pak byla opravena hřbitovní zeď.

Kristýna Kopecká

Stavby, rekonstrukce, investice
TÉMA

Nová hřbitovní zeď.Chodník v Polesné ulici. 

Zastávka MHD před základní školou.Chodník podél Starokolínské ulice.



Jak financování investičních akcí probíhá? Vzhledem k velikosti rozpočtu naší 
městské části jsme schopni hradit akce spíše menšího rozsahu, jako jsou opravy 
dětských hřišť, menší opravy silnic a chodníků, opravy budov. Například opravy 
toalet ve školce nebo rekonstrukce kotelny ve škole stály cca 1,4 mil. Kč, což 
ve finále nejsou malé částky.
Pokud chceme zrekonstruovat například celou ulici, to znamená vozovku včet-
ně vybudování nových chodníků, odvodnění, parkovacích stání, zelených ploch 
a podobně, je nejprve potřeba připravit kompletní projekt, který sám o sobě 
také není zadarmo. Dále je třeba vypořádat vlastnické vztahy k pozemkům pod 
příslušnou komunikací a pak – a to je nejdůležitější fáze - přesvědčit zástupce 
na Magistrátu hl. m. Prahy, aby nám potřebné finance na celkovou rekonstrukci 
přidělili. A toto vše si samozřejmě žádá nějaký čas. Pro příklad bych uvedla, že 
rekonstrukce ulice Oplanské v délce cca 0,5 km stála cca 23 mil. Kč: a zde neby-
lo potřeba vykupovat žádné pozemky. A takto vysoké částky opravdu nejsme 
schopni hradit z rozpočtu městské části, který pro letošek činí 98 mil. Kč. Prů-
běžně připravujeme další projekty a s tím související žádosti na uvolnění financí 
z rozpočtu hlavního města Prahy.
V letošním roce se bude připravovat projektová dokumentace na rekonstrukci 
ulice Hulická, projektová dokumentace na novou budovu mateřské školy Sluníč-
ko a studie na rekonstrukci zdravotního střediska na Rohožníku. Chtěli bychom 
také, aby TSK HMP začala s realizací cyklostezky od nádraží podél ulice Staroklá-
novické, na kterou máme připravenu projektovou dokumentaci.

Kristýna Kopecká
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Proč je třeba 
žádat o dotace?

Participativní rozpočet
V rámci rozpočtu naší městské části pro rok 2020 je vyhrazeno 400 tisíc Kč, 
které jsou určeny na participativní rozpočet. Jedná se o formu hospodaření 
s veřejnými financemi, do níž se prostřednictvím předložených vypracova-
ných návrhů projektů a následného hlasování o jejich realizaci zapojuje ve-
řejnost. Pilotní verze participativního rozpočtu MČ Praha 21 bude spuštěna 
během jara. Pokud máte nápady, co by se dalo vylepšit na pozemcích naší 
městské části nebo hl. m. Prahy na území Újezda, sledujte v následujících 
měsících ÚZ, kde se dozvíte bližší informace.

Helena Šmídová 

Pronájem prostor 
ve zdravotním středisku

Městská část Praha 21 nabízí 

k pronájmu prostor v domě na adrese 

Živonínská 1630 - zdravotní středisko 

Rohožník. 

Prostory je možné využít nejen 

pro ordinace, ale i za účelem 

poskytování služeb, např. kosmetika, 

pedikúra, manikúra, masáže apod. 

Minim. nájemné 1 200,-Kč/m2/rok, 

nájem na dobu určitou do 31. 12. 2021. 

V případě zájmu bližší informace na 

e-mailu jaroslava.bendova@praha21.cz, 

tel. 281 012 982.

INZERCE

Pronájem prostor 
pro skladování

Městská část Praha 21 nabízí od května 2019 
k pronájmu prostory vhodné pro skladování 
nebo kancelář v 1. PP panel. domu čp. 1627 
o  výměře 59  m2. V  případě skladování po-
travin je třeba počítat s tím, že rozvody ÚT 
a sousedící kotelna trvale prostor temperu-
jí. Nájemce musí umožnit přístup k rozvodům 
vody a k uzávěru stoupačky ÚT výboru SV 1627. 

Roční nájemné 53.100,- Kč, hrazené předem 
ve čtvrtletních splátkách ve výši 13.275,- Kč 
+ energie a služby.

Více informací: 
Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982

e-mail: jaroslava.bendova@praha21.cz

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ proběhne letos v létě. 



KULTURA

Hudební kurzy při ÚMČ Praha 21
Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy
Druhé pololetí školního roku 2019/2020
nabízejí individuální výuku
zobcová flétna děti od 5 let a starší
klavír   děti od 6 let a starší
kytara   děti od 6 let a starší
Do kurzů se mohou přihlásit i ti zájemci, 
kteří neměli možnost umístit se na ZUŠ.

Přihlášku můžete vyplnit on-line na 
http://www.praha21.cz/informace/hudebni-
kurzy-pri-umc-praha-21, 
nebo stáhnout ve formátu pdf a doručit 
do  podatelny Úřadu městské části Praha 21, 
Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
190 16 či odevzdat svému lektorovi.
Více informací podá odbor školství a kultury 
ÚMČ Praha 21 

3. února – pokračuje PhDr. Petr Hora-Hořejš čtyřdílným seriálem 
s vybranými tématy ze svých Toulek českou minulostí: architekt Josef 
Hlávka - dramatický osud velkého stavitele, workoholika a především 
největšího českého filantropa; 
17. února - prof. Rudolf Jedlička, obětavý lékař, mj. zakladatel Jedlič-
kova ústavu pro těžce fyzicky handicapované děti. Při té příležitosti 
nahlédneme i do ordinací lékařů z časů císaře pána; 
2. března -TGM – velikán a idealista, po němž se nám stýská…
16. března by začal osmidílný cyklus dr. Pavla Taussiga. Téma: výročí 
narozenin (1905) mistrů J. Wericha a J. Voskovce. Zasvěcené povídání 
o nich (i s ukázkami filmů – oba spolu, i každý za sebe) bude dalším 
poutavým posezením s naším vzácným hostem. Neuvěřitelně už po-
osmé.

Petr Mach 

Program Újezdské akademie

Oceňovaný americký dokument Krize (1938), natočený i s tajnou 
účastí českých tvůrců, pravdivě zobrazuje protistátní aktivity su-
detských Němců z období před Mnichovem. Ve filmu se objevují 
v nezapomenutelné poloze i Jiří Voskovec a Jan Werich. Dokument 
s vlastním pozoruhodným osudem a s mimořádným ohlasem 
i v tehdejší USA uvede lektor dr. Pavel Taussig. Po projekci dojde 
i na tradiční diskuzi - o filmu, i o stále aktuálním tématu. Přijďte 
12. února v 19:30 hod. do Domu dětí a mládeže.

Petr Mach 

Filmový klub

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
 Kateřina Winterová – Světová kuchyně plná 

bylin a koření
 Roman Vaněk – Sladké poklady české 

a moravské kuchyně
 Marie Šuláková – Bio je naše cesta: Příběhy 

z putování po našich ekologických farmách
 Jakub Vágner – Můj život s rybami
 Leoš Šimánek – Austrálie, země kontrastů, 

Z Kanady na Aljašku, Amerikou po 
hřebenech hor

 Eva Obůrková – Zimní výlety s dětmi
 Pavel Taussig – Jan Werich: Filmfárum
 Miloslav Stingl – Tajemství indiánských 

pyramid
 Radkin Honzák – Holky to někdy nemaj 

lehký
 Ivan Klich – Výlety za balvany a viklany
 Jaroslava Dvořáková – Toulky po Bretani
 Josef Fousek – Z omšelého saka
 Světlana Witowská – Kamila Moučková: 

Hlavou proti zdi
 David Černý – Nová tajemství Prahy
 Karel Kovy Kovář – O všem
 Aleš Palán – Raději zešílet v divočině, Návrat 

do divočiny, Jako v nebi, jenže jinak
 Arnošt Vašíček – Stopy neznáma

KNIHY PRO DĚTI
 Miloš Kratochvíl – Pachatelé dobrých skutků 

1. - 5. díl
 Ivana Peroutková – Anička 1. – 9. díl
 Chris Colfer – Země příběhů 1. – 6. díl
 Jules Verne/Ondřej Neff – Tajuplný ostrov, 

Nový hrabě Monte Christo, Dva roky 
prázdnin

 Ája Drahokoupilová – Moje první opravdová 
kuchařka

 Jaroslav Uhlíř/Zdeněk Svěrák – Zpěvník
 Ted Fuller – Kytarové akordy
 Giorgio Cabello - Příběhy šampiónů pro 

budoucí sportovní hvězdy
 Ben Brooks – Příběhy pro děti, které se 

nebojí být výjimečné
 Petra Schmitt - Kam chodí kosmonauti na 

záchod?

Nové knihy

43. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

významná  díla světové kinematografie

12. 2. 2020; 19. 30 hod; DDM - LEVEL
KRIZE - česko-americký dokument
Kamera a podíl na režii: nositel Oskara, 
Čech Alex. Hackenschmied; hudba: 
J. Ježek (zpěv V+W), rok 1938
Zoufalá snaha filmařů objektivním pohledem 
očitých svědků očistit náš demokratický stát 

od nánosů špíny a lží ze strany zfašizovaného 
Německa. A zastavit tak válku a smrt milionů.

HOST: dr. Pavel Taussig
Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

významní  tvůrci světové kinematografie



10

Únor bílý, pole sílí… Teď, když píšu článek na únor, je stále 
více jaro než zima. Možná to v době vydání bude jinak. 
Nicméně nám to příliš nevadí, protože program v Zele-
ném domě je opravdu bohatý a nevlídné zimní podveče-
ry, ať již zasněžené, či ne, plnohodnotně vyplní.
Nemusíte objednávat taxi jako do centra Prahy, a přesto 
si užijete skvělý večer ve společnosti celebrit. Únor je na-
bitý skvělými příležitostmi vzít si na sebe něco krásného 
a vyrazit za kulturou. I přes to, že stačí ujít jen pár kroků. 
Anebo právě proto.
Ve středu 5. 2. se od 18 hodin připravte na událost 
roku. V Zeleném domě zahájí svoji výstavu obrazů, gra-
fiky a serigrafií světoznámý, režisér, scénárista, kamera-
man, výtvarník, a český Fellini v jedné osobě, Juraj Jaku-
bisko. Jeho filmy se vyznačují velmi specifickou poetikou, 
bizarností i podivuhodnou hravostí. Juraj Jakubisko 
přitahuje mezinárodní pozornost díky svým experimen-
tálním filmům. Díky svému typickému rukopisu, plnému 
alegorií, fantazie a vizionářské obraznosti, se o Juraji 
píše jako o umělci, který svým magickým realismem zna-
mená v této části světa ve filmu to, co Gabriel García 
Márquez v literatuře Latinské Ameriky. Od roku 1993 žije 
v Praze, kde natočil několik svých filmů. Je členem Evrop-
ské filmové akademie, v roce 2001 se stal docentem na 
pražské FAMU, kde byl roku 2017 jmenován profesorem 
v oboru „Filmové, televizní a fotografické umění a nová 
média se zaměřením režie“. V roce 2008 byl do kin uve-
den film Báthory, který je vyhlášen nejúspěšnějším fil-
mem všech dob na Slovensku. 
A jak jsem se dozvěděla od Juraje, většina obrazů, kte-
ré jsou v tomto filmu v interiérech k vidění, jsou právě 
jeho prací. V posledních letech se dle svých vlastních 

slov cítí více výtvarníkem než čímkoli jiným. Tento člověk, 
který jen zřídka vystavuje, zahájí se svými přáteli, výstavu 
svých obrazů v galerii Zelený dům první únorovou středu.
Za okny se setmělo, studený vítr se prohání ulicemi, 
a to je nejlepší čas na vyprávění se sklenkou či hrnkem 
dobrého nápoje u ruky. Zaposlouchejte se do keltských 
pohádek a příběhů, přeneste se do světa fantazie a kelt-
ské moudrosti. A jak bývalo u Keltů dobrým zvykem, za 
doprovodu harfy. Další akcí, na kterou si určitě udělejte 
čas, je vystoupení Jiřího Pobudy a Katky Lorencové, 
které proběhne ve  čtvrtek 13. 2. od 18 hod. Vstupné 
150 Kč. Jiří je člověk s magickým hlasem, který využívá 
při namlouvání mnoha audioknih. Katka je oproti tomu 
muzikantkou každým coulem. Hraje na mnoho rozlič-
ných nástrojů a často odjíždí na studijní pobyty po ce-
lém světě.
Ve středu 19. 2. od 18 hod. si rozhodně udělejte re-
zervaci na přednášku manželů Zemanových. Jedná 
se o  dlouho očekávaný druhý díl přednášek o historii 
řádu templářů. Tato část je nazvaná „Vzestup a pád 
templářského řádu“. V druhé části komponovaného 
pásma, které je opět proloženo přímými vstupy dvou 
renomovaných autorů zabývajících se touto tématikou, 
budeme svědky prudkého vzestupu řádu i  příčin jeho 
katastrofy. Katastrofy, která ovlivnila dějinný vývoj celé 
Evropy více, než většina z nás tuší… Vstupné bude 100 
Kč. Pevně věřím, že jsem vás dostatečně nalákala a  již 
máte vše poznačené v kalendářích. Samozřejmě je celý 
program vždy na webových stránkách www.cafegalerie-
zelenydum.cz.
Budu se na vás těšit.

Martina Schiffmannová

Únor v Zeleném domě

INZERCE



Jan Šulc je strojař, podnikatel a plu-
kovník v záloze. Od roku 1996 pro-
vozuje firmu Bohemia Air Soft, která 
sídlí v Újezdě. Setkání s panem Šul-
cem bylo velmi zajímavé a příjemné, 
ať už lidsky nebo profesně. 

V armádě jste dosáhl hodnosti plu-
kovníka a pak jste odešel a vedete 
vlastní podnikání. Jak k tomu došlo?
První bylo podnikání, s tím jsem za-
čal již v roce 1996 na vysoké škole. 
Po promoci jsem nastoupil základní 
vojenskou službu. Během ní si mne 
vyhlédl Ladislav Lenk, šéfredaktor 
armádního časopisu A-report, který 
mi nabídl, abych u armády pokra-
čoval. Novinařina, zbraně a armáda 
mě vždy přitahovaly a já zůstal. Po-
sléze jsem přešel do tiskové služby 
a oblékl uniformu vojáka z povolání.  
Vystřídal jsem různé pozice, až jsem 
doputoval na Generální štáb a nako-
nec i do čela vojenských tiskařů a stal 
se mluvčím armády.

To je úctyhodná kariéra.
Především to byla práce, která mě 
neskutečně bavila. Dostal jsem se na 
zajímavá místa, prošel misí v Afghá-
nistánu. Účastnil jsem se jednání 
v NATO a sloužil po boku skvělých lidí. 
Byl jsem denně v kontaktu s náčelníky 
Generálního štábu. Byla to ohromná 
životní zkušenost, ale když se k tomu 
a podnikání přidala i rodina, tak jsem 
se musel rozhodnout. Na konci 2017 
jsem z armády odešel a po krátkém 
období spolupráce jako externí po-
radce náčelníka Generálního štábu se 
již věnuji jen podnikání a rodině.

Řekněte nám něco o airsoftových 
zbraních, prosím. 
Pocházejí z Japonska, kde je přístup 
k ostrým zbraním prakticky nemožný. 
Postupně se z jednoduchých plasto-
vých modelů vyvinul v odvětví, které 
se rozšířilo prakticky do celého svě-
ta. Jsou to vlastně takové „bezpečné“ 
vzduchovky s menší energií střely na 
plastové kuličky. Natahují se manuál-
ně, nebo energii k výstřelu dodá plyn 
či elektrický mechanismus. Takové 
airsoftové zbraně již zpravidla umějí 
i střílet dávkou a mají velmi realistický 
vzhled a ovládání.

Kdo si airsoftové zbraně kupuje 
a jak se využívají?
Nejčastějšími zákazníky jsou ti, pro 
něž airsoft a různé vojenské simulace 
představují koníček. Druhou kategorií 
jsou rodiče hledající bezpečnější ná-
hradu klasické vzduchovky pro první 
kontakt dětí se zbraněmi. Třetí druh 
kupujících tvoří sběratelé a sportov-
ní střelci. A musím zmínit i ozbrojené 
složky, které využívají realističnosti 
airsoftu při výcviku.

Je airsoft nějak propojený s paint-
ballem?
Paintball a airsoft jsou si podobné 
v tom, že když po sobě navzájem stří-
líte, tak vám nedocházejí kamarádi. 
Jinak se tyto komunity příliš nepropo-
jují. Paintball je brán více jako sport 
na hřištích pro rámec „teambuildin-
gů“. Hráči airsoftu se považují za fa-
noušky zbraní, pohybují se v terénu 
a  více kladou důraz na věci kolem: 
uniformy, bojové drily či třeba vel-

ké akce s technikou, propracovaný-
mi scénáři a prvky takzvaného LARP 
(vytváření různých postav a příběhů) 
nebo simulací reálných konfliktů.      

Je o akce airsoftového střílení zá-
jem? Také je organizujete?
Česko je doslova Mekkou airsofto-
vých akcí. Třeba v bývalém vojen-
ském prostoru Ralsko probíhá každý 
rok na jaře Border War, nejprestiž-
nější airsoftová akce na světě, kam 
přijíždí okolo 2 tisíc hráčů. Sjíždějí se 
sem nejen z Evropy, ale i ze zámoří. 
U této akce pomáháme s logistikou. 
Jinou velkou akcí je třeba Protek-
tor. Přímo my pořádáme již několik 
let Operaci Zaragua. Odehrává se 
ve fiktivní zemi, v níž o moc soupeří 
několik herních frakcí, ať již se jedná 
o mezinárodní síly, povstalce, kon-
traktory důlní korporace či drogové 
kartely. Letos se nám ve spoluprá-
ci s ministerstvem obrany podařilo 
uspořádat národní kolo a poté i vy-
slat vítězný tým na neformální mist-
rovství světa v airsoftu - G&G World 
Cup. Čeští borci na Tchajwanu při své 
vůbec první účasti v tvrdé konkurenci 
40 týmů vybojovali nádherné 3. mís-
to hned za Japonskem a Nizozemím.    

To tedy opravdu gratuluji! Zřejmě 
se u vás nejedná jen o práci, ale 
i vášeň.
Je to tak, hodně investujeme do 
podpory airsoftové komunity. Celou 
firmu vedeme poctivě a „postaru“. 
Ač  jsme v Česku největší v  oboru, 
zůstáváme rodinou firmou ve formě 
živnosti. Máme 19 stálých zaměst-
nanců a 4 externí. Z nich 12 bydlí 
v  Újezdě, někteří i ve firemních by-
tech. Zbývající pak jsou z blízkého 
okolí. Umožňuje nám to zůstat vzá-
jemně v kontaktu. Ostatně já osobně 
většinu z kolegů beru víc za kamará-
dy než za zaměstnance. Máme široké 
kontakty ve světě, v Asii i Evropě, kde 
máme naše dodavatele i odběratele, 
protože jen tuzemský trh by nás ne-
uživil. 

Pavel Moudrý

11

Ing. Jan Šulc (43), ženatý, má 
jednoho syna. Absolvoval ČVUT, 
dále různé vojenské kurzy 
a speciální vzdělání. V AČR pracoval 
především v oblasti komunikace 
s veřejností, naposledy na 
Generálním štábu AČR jako 
vedoucí odd. komunikace a tiskový 
mluvčí. Podnikání založil v roce 
1996, od roku 2003 podniká i žije 
s celou rodinou v Újezdě.

Vášeň pana plukovníka

LIDÉ
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DDM
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LISTÁRNA
Pobavilo mě, jak bývalý starosta Rou-
šar v lednovém ÚZ káže vodu, ač sám 
pil víno plnými doušky. Po neutuchající 
kritice všeho, co dělá nové vedení, pře-
kvapil v  posledním ÚZ, kde kritizoval 
částku získanou z MHMP a zakončil to 
vskutku neotřelou myšlenkou: „Pro na-
ši MČ by bylo pozitivnější mít zde koalici 
s PaS, kteří by na magistrátě uplatnili své 
schopnosti a vliv“.
Pomineme-li skutečnost, že PaS zatím 
projevili jen schopnost obstrukcí na 
ZMČ a udávání na MHMP, zajímavější 
se jeví připomenout p. Roušarovi, ja-
ké finanční prostředky získal Újezd za 
jeho starostování. Pro srovnání také 
zhruba rok a půl po volbách. Např. při 
rozdělování magistrátních rezerv (tzv. 
porcování medvěda) obdržel Újezd 
pouhé 2 mil. Kč a v žebříčku všech ob-
darovaných městských částí obsadil 
s přehledem poslední místo! 
Na ZMČ se dokonce projednávala inter-
pelace opozičních zastupitelů, na které 
se obraceli zděšení úředníci z  MHMP 
s  dotazy, co je p. Roušar vlastně zač 
a  že s takovým člověkem nechtějí už 
nikdy jednat.  Nutno podotknout, že 
volební strana p. Roušara OÚ měla 
tehdy 3 zastupitele, ODS 6 zastupite-
lů a na MHMP dokonce 20 zastupitelů 
včetně primátora Svobody.  Přes tuto 
skutečnost tehdy p. Roušar svou „skvě-
lou“ myšlenku, že by pro Újezd bylo pozi-
tivnější mít jinou koalici, která uplatní své 
schopnosti a vliv na MHMP, nerealizoval.
Pěkně se vyhříval v křesle starosty 
a Újezd zavedl do marasmu, který poz-
ději ještě prohloubila K. J. Čechová. 
Doufejme, že současné vedení jejich 
sedmileté působení úspěšně napraví.

Jiří Lameš

MLUVKA ASFALT MÍSTO DLAŽBY
Blýská se na lepší časy. Tak by se mohla nazvat zahájená rekonstrukce zcela ne-
vyhovujících chodníků v naší městské části. V Běchovicích, Klánovicích a Sibřině 
již mají hotovo a i v malých Stupicích dokončují zámkovou dlažbu, jinou variantu 
nevolí. My zatím máme v centru a přilehlých ulicích většinou kloktající velkoploš-
né dlaždice nebo malý oujezdský tankodrom. Jedné věci nerozumím. Rekon-
strukce začala na Blatově, přibližně mezi ulicemi Ranská a Ratbořská. Byl prove-
den výkop, navezen podklad, zhutněn a jako finální povrch byl proveden živičný 
koberec. To mně nejde na rozum. Ve všech okolních obcích či městských částích 
byla provedena zámková dlažba, a má to svou logiku. Vytvoří se téměř dokonalá 
rovina, nezdržuje se zde voda a nevznikají zmrzlé louže, které jsou příčinou úra-
zů. Navíc se po této dlažbě příjemně chodí, je podél hlavní komunikace, a tedy 
vizitkou městské části. Pokud dojde k poruše rozvodů či jiné potřebě, jednoduše 
se dlažba rozebere a opět složí. To zvládne i běžná údržba bez firmy s drahou 
technikou a smrdícím recyklátem za patřičné peníze. Bude působit hodně legrač-
ně, ale spíš smutně, že živici bude střídat již v některých místech provedená zám-
ková dlažba. Snad zvítězí zdravý rozum: tedy dlažba. Křivé asfaltové záplaty, na 
které by časem došlo, máme jistě všichni z dřívější doby z centra Prahy v paměti.

Vladimír Vašek

Náš pan starosta Samec se opět v minulém zpravodaji nezapomněl pochválit, 
jak se soustřeďuje na rozvoj Újezdu. V několika článcích jsme si již dříve také 
mohli přečíst, jak velice dbá o bezpečnost občanů. Zejména když je možno na-
truc občanskému spolku hájícímu zájmy učitelek a sportovního oddílu vykácet 
topoly, okázale se chlubí svou úderností. Že se nejedná vždy jen a především 
o zájmy občanů, to je bohužel zřejmé. Je to jasně vidět i na tom, že ačkoliv větve 
přirostlé na stromech, které ani ve vichřici nepadaly, mu vadily, tak větve, které 
nyní zapomenuté visí mezi plotem a kmeny stromů už nevadí, i když zdravý ro-
zum svědčí o opaku. Také mě zaráží, jak rychle bylo vybudováno grilovací místo 
na Rohožníku v kontrastu s tím, že se stále neřeší slibovaný přechod hlavní 
silnice před Bistrem Coral. Grilovací místo je sice asi přínosné a některými víta-
né, ale v situaci, kdy se dlouhá léta pouze mluví o vyřešení nebezpečného pře-
chodu, kde již nastaly úrazy, připadá mi tato posloupnost řešení investic v obci 
nekompetentní. V souvislosti s okázale najevo dávanou snahou o bezpečnost 
na zastávce pod topoly je tato praxe naprosto nepochopitelná.

Monika Hartmanová
Pozn. šéfredaktora: Úvodník v ÚZ č. 1/2020 pojednával o práci Rady MČ Praha 
21 jakožto celého týmu. Nebyl formulován v ich formě. O práci Rady MČ Pra-
ha 21 v každém čísle ÚZ pravidelně informujeme na str. 4. Zde jste se také 
mohli dočíst, jak Úřad MČ Praha 21 (tedy nikoliv sám starosta) zdůvodnil svůj 
postup ve věci topolů.

BEZPEČÍ PŘEDEVŠÍM? PŘECHOD NIKDO NEŘEŠÍ

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Zuzana Dastychová 
(Občanská demokratická strana) 
Vážení spoluobčané, snad naposledy 
- uschlé topoly. Reakce na lednový 
ÚZ. Když úřad dostane stanovisko, 
že stromy jsou v havarijním stavu, 
a pro opakované odvolání je nemů-
že pokácet, musí zamezit možnému 
zranění občanů. Je-li uzavřena jediná 
přístupová cesta, musí být logicky 
uzavřena i zastávka MHD. „Ruko-
jmí“, i ti ve školním věku, by chodili 
po hlavní komunikaci. Je to projev 
zodpovědnosti, ne psychopatie či 

arogance. Úřad zákony a vyhlášky 
dodržovat musí. Občané s tím ob-
čas problém mají. Vyhláška stanoví, 
že petardy, světlice a podobná zá-
bavná pyrotechnika se smí používat 
pouze na Silvestra a na Nový rok. 
Jestli z neznalosti či bezohlednosti, 
tady to po setmění od Mikuláše po 
Tři krále vypadalo jako v palebné linii 
za světové války. Paradoxně chrání-
me uschlé stromy, ale nevadí nám, 
že ubližujeme starým, nemocným, 
psům, kočkám, ptákům a ostatním 
živým tvorům. Je to v lidech, možná 

to někdy pochopí. Teď už snad bude 
klid. Zastávka funguje, munice došla.
Podařilo se realizovat „Seniorskou 
obálku! Více v tomto čísle. Je to dobrá 
věc. I nesenioři, kteří se s něčím léčí, by 
ji měli mít. A kopii s sebou.
Stále se neúnavně pracuje na tom, 
aby bylo možno zahájit rekonstrukci 
střediska na Rohožníku. 15. ledna pro-
běhla vernisáž soutěže „Jsem senior 
a žiji v Újezdě nad Lesy“. Sešlo se moc 
pěkných prací, snad se přijdete i vy po-
dívat. A když to nestihnete, určitě bude 
zpráva a foto v ÚZ. Hezký konec zimy
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Ing. Kristýna Kopecká (Občanská 
demokratická strana)
Úvodem se chci vrátit k sloupku 
p. Roušara o získání investice na in-
frastrukturu ve výši 3 mil. Kč. Vzhle-
dem k tomu, že v další části uvedl, 
kolik získaly okolní městské části, 
bylo by fér doplnit, že Újezd v minu-
lém roce získal více jak 28  mil.  Kč, 
protože jen tak se jedná o srov-
natelná čísla. Uvědomujeme si, že 
naše finanční možnosti jsou velice 
omezené a nemůžeme ze svého 
rozpočtu počítat s větší investič-
ní akcí. Proto neustále vyjednává-
me se zástupci hl. města o dalších 

investicích, ať už se jedná o ulice 
a chodníky, cyklostezku nebo inves-
tice do školství a zdravotního stře-
diska. Zároveň ale i lépe hospodaří-
me. U PRE jsme dosáhli nižší sazby 
za dodávky elektřiny a u ČS a.s. jsme 
dojednali vyšší úroky na účtech. 
Naše městská část patří mezi ty 
menší, tzn. bez možnosti pomoci si 
dodatečnou výdělečnou činností. Je 
proto závislá na příjmech z hl. měs-
ta a státního rozpočtu. I když v po-
sledních letech dochází k nárůstu 
těchto příjmů, přesto to nepokryje 
navyšování platových tarifů schva-
lovaných vládou (za poslední 4 roky 

se zvýšily náklady na mzdové pro-
středky téměř o 41 %, ale příjmy na 
jejich krytí vzrostly jen o cca 19 %). 
Kromě těchto nákladů je potřeba 
platit opravy a celkovou údržbu 
městské části, zde také dochází 
k navyšování nákladů.  Proto měst-
ská část musí dofinancovávat svůj 
rozpočet z rezerv minulých let a vy-
kazovat tak schodek rozpočtu. Děje 
se tak i v dalších městských čás-
tech, a proto doufám, že v budouc-
nosti budou vyslyšeny hlasy z obcí 
a městských částí a dojde k výraz-
nějšímu navýšení příjmů obecních 
rozpočtů. 

Bc. Blanka Charvátová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V Ostravě se sešli Piráti z celé re-
publiky, aby si zvolili republikové 
předsednictvo, předsednický post 
obhájil I. Bartoš. Já jsem se takové 
akce zúčastnila poprvé, jela jsem 
do Ostravy plná představ, jaké to 
vlastně bude. Vstávala jsem ve 
3.30 hod., abych stihla první ranní 
vlak, a dorazila tak včas. Nicméně 
i kdybych nemohla být fyzicky na 
zasedání přítomna, mohla bych vo-
lit, volíme online, jediné co k tomu 
potřebuji, je internetové připojení 

a PC či chytrý mobil. Hlasovat moh-
li všichni členové, nemáme systém 
delegátů jako jiné strany. 
Zajímavá z pohledu újezdského by-
la zdravice V. Rakušana (STAN). Jak 
vidíme u nás, naše vzájemná spolu-
práce může fungovat.  Atmosféra ve 
vítkovickém Gongu byla přátelská, 
kromě hlavního programu jsme se 
setkávali a předávali si zkušenosti 
a postřehy. Odpoledne jsme se se-
známili s kandidáty do Senátu, kdy 
mne osobně zaujala kandidátka za 
Kladno A. Šípová. Je  to inspirativ-
ní žena, máma 5 dětí a právnička, 

doufám, že se jí podaří do Senátu 
dostat. Také se představili kandidá-
ti na hejtmana (letos budou kr. vol-
by ve všech krajích vyjma Prahy). 
Večer proběhla neformální party, 
která byla otevřena všem členům 
a příznivcům, ale i novinářům a ve-
řejnosti. Na rozdíl od jiných stran 
Piráti nemají co skrývat a nescho-
vávají se za zamčenými dveřmi. Po-
kud Vás Piráti zajímají a rádi byste 
se do jejich činnosti chtěli jakkoliv 
zapojit, ať už na újezdské, či na ce-
lopražské/celostátní úrovni, kon-
taktujte mě.

Petr Duchek (PATRIOTI)
Víte, proč je tak obtížná spolupráce 
mezi koalicí a opozicí, ač jsme všichni 
sousedé a z nabytých zastupitelských 
mandátů máme „jen“ dvě povinnosti 
- rozhodovací a kontrolní?
Vzájemné animozity často vznikají až 
vstupem do politiky a prosazováním 
volebních programů. Současná koali-
ce ovšem není jako ty předchozí. Vést 
s ní efektivní dialog lze. Sám jsem si 
jej jako člen opozice vyzkoušel a pár 
věcí prosadil. To opravdu dříve mož-
né nebylo.
Mrzí mě proto, že někteří opoziční 

kolegové (a jimi negativně strhnu-
tí příznivci) občas kontrolní činnost 
nesmyslně zaměňují za fňukání na 
Facebooku, v ÚZ (pro Újezd by praco-
vali, kdyby jim koalice nebránila), za 
teatrální výstřely na zastupitelstvu, 
žalování na vyšších místech atd. Ja-
koby nechápali, že hrát lze jen s kar-
tami rozdanými po volbách.
Tragikomedií je ale úloha rozhodo-
vací. Na posledním zastupitelstvu 
navrhla paní Kučerová z opoziční 
kandidátky PaS ke schválení námitku 
k zápisu z předešlého jednání. Vcelku 
smysluplnou a oprávněnou. Koneč-

ně! Jenomže si v opozici a hlavně me-
zi svými kolegy z PaS nezajistila pod-
poru. Při hlasování totiž opět chyběla 
paní Charvátová (PaS), celého jedná-
ní se nezúčastnil pan Říha (PaS) a dá-
le pan Roušar (OÚ) a paní Čechová 
(TOP 09). Ta se dokonce ani neomlu-
vila. Paní Kučerové proto nepomohl 
ani můj hlas, ani tři hlasy z koalice!! 
Místo potřebných 9 získala jen 7. Dva 
členové PaS svojí nepřítomností ná-
vrh své kolegyně potopili…
Milí PaS, už víte, proč je spolupráce 
s vámi obtížná? Protože se na vás ne-
dá spolehnout.

Ing. Marie Kučerová
 (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Na listopadovém zasedání zastupi-
telstva byly mimo jiné projednány 
zprávy z kontrolního výboru. Za zá-
važnější lze považovat zejména 
kontrolní zprávu o stavbě požární 
zbrojnice, kde   vznikla pohledávka 
za stavební firmou z vyplacených 
a nezúčtovaných záloh ve výši cca 
1,5 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnos-
ti, že firma je v konkurzu a má ma-
jetek zanedbatelné hodnoty, bude 
se s největší pravděpodobností 

jednat o škodu na obecním majet-
ku. Další kontrolní zprávy se týkaly 
nejasností kolem ceny stavebních 
prací při modernizaci vstupu do 
školy, nepovolené stavby na obec-
ním pozemku a nejasností kolem 
nákupu budovy Ideal Luxu. 
Podstatnou součástí kontrolních 
zpráv jsou doporučení nápravných 
opatření, která řeší jednak odstra-
nění dopadů konkrétních nespráv-
ností, a hlavně doporučení opatře-
ní, která by v budoucnu vyloučila 
podobná pochybení. Za vyjmeno-

vané zprávy to bylo celkem 20 do-
poručení, která byla z největší části 
zaměřená na zamezení budoucích 
podobných pochybení. Vládnou-
cí koalice vzala kontrolní zprávy 
na vědomí, ale využila své převa-
hy jednoho hlasu v zastupitelstvu 
a  odmítla přijmout usnesení, kte-
ré by uložilo radě MČ projednat 
doporučení nápravných opatření. 
Je  tedy otázkou, jaký význam má 
vypracovávat kontrolní zprávy, 
když není ochota vyvozovat z nich 
důsledky.
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Pokud jste na tuto topnou sezonu objednali uhlí, uhelné brikety či koks, pří-
padně jej budete doobjednávat, je třeba mít na paměti, že topit uhlím v Praze 
nebude od října 2020 možné. Vstoupila totiž v platnost vyhláška č. 11/2019 
Sb. hl. m. Prahy, která to zakazuje.
S účinností od 1.10. 2020 je touto vyhláškou zakázáno na celém území hl. 
města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích zdrojích do 
tepelného příkonu 300 kW s výjimkou zdrojů, které slouží jako teplovodní sou-
stava ústředního vytápění, a to dosahují-li alespoň 3. emisní třídy.
S účinností od 8. 10. 2019 vyhláška zakazuje po dobu vyhlášení smogové 
situace na celém území hl. města Prahy spalovat všechny druhy pevných paliv 
v krbech, kamnech a jiných spalovacích zdrojích do tepelného příkonu 300 kW 
s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění. Tento zákaz tedy dopadá jen na doplňkové zdroje 
určené k příležitostnému přitápění. Informaci o vyhlášení smogové situace 
společně s informací o tomto zákazu, přitom hl. m. Praha zveřejní po vzniku 
smogové situace na své úřední desce a webových stránkách.
Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dota-
ce na portálu životního prostředí. http://portalzp.praha.eu. 

Martina Vrbková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Blíží se konec topení uhlím

RNDr. Pavel Roušar 
(OTEVŘENÝ ÚJEZD)
Pole na levé straně směrem do Bě-
chovic vykoupilo hlavní město a za-
ložilo nový les. Je málo takových 
míst v Praze, od roku 1989 je to dru-
há největší plocha, která se promění 
v hustý lesní porost a bude součástí 
zeleného pásu kolem komunika-
cí, které i nadále budou zatěžovat 
naše životní prostředí. Místo toho, 
abychom sem vodili školy, exkurze, 
chodili na procházky a propagovali 
místo jako novou oázu klidu a na-
šeho vztahu k přírodě, starosta na 

tomto místě zorganizuje ohňostroj, 
který s  lesem a ochranou životní-
ho prostředí nemá nic společného. 
„Odpalme to společně” a basta! 
Mnozí se na místo dostavili poprvé 
v životě a podíleli se na devastujícím 
signálu naší radnice, že naší zábavě 
může ustoupit cokoliv.
I kdyby byl mezi vámi pouze jeden, 
kdo s ohňostroji nesouhlasí, vězte 
že nejste sami. Je normální chrá-
nit životní prostředí a ne ho ničit. 
Je normální chovat se zodpovědně 
i  vůči domácím zvířatům, ptákům 
a zvířatům ve volné přírodě, pro kte-

ré je ohňostroj neuvěřitelný stres. 
Řada z nich tuto zábavu dospělých 
nepřežije. Je to nutné veřejně ko-
munikovat, zvláště dětem, ač v nich 
současná většinová společnost má 
vděčné diváky a naprosto falešnou 
záminku a výmluvu, že to dělají 
právě pro ně. Ne, dělají to pro sebe 
a  neuvědomují si, že svým chová-
ním ničí budoucí generace a berou 
jim příležitosti, které má generace 
současná. V tomto ohledu je toto 
chování neudržitelné a nezodpo-
vědné. Doufám, že to jednou po-
chopí i koalice ODS+ANO.

Znovu upozorňujeme na blížící se termín podání roční-
ho hlášení o odpadech za rok 2019. Povinnost se vzta-
huje na původce odpadů v případě, že produkují nebo 
nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za 
kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních 
odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním 
roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými 
prováděcím právním předpisem bez ohledu na množ-
ství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února 
následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, 
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností přísluš-
nému podle místa provozovny. Ve správním obvodu 
Prahy 21 se hlášení zasílá Odboru životního prostředí 
a dopravy Úřadu MČ Praha 21. 
Hlášení se podává přes webový portál „Integrovaný 
systém plnění ohlašovacích povinností, dále jen IS-
POP“, a to v přenosovém standardu dat. Více se dozví-
te na www.ispop.cz nebo www.praha21.cz. 

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

Roční hlášení odpadů

KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
8. února Církvická/Ochozská
   Holšická/Sudějovická
22. února Čenovická/Pilovská
   Lomecká/Zaříčanská

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

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

Kam s odpadem
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A 29. února,  sobota
1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská   800 -   820

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická   830 -   850

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká   900 -   920

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

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1000 - 1020

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická 1030 - 1050

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1100 - 1120

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1130 - 1150

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a 
linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mí-
sy, staré sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad 
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpou-
štědla, motorové oleje a obaly od nich), 
bioodpad, stavební odpad, dále pak pne-
umatiky, výrobky podléhající zpětnému 
odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV 
a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy
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První D absolvovala exkurzi v České televizi. V rámci stme-
lování dětských kolektivů jsme do objektu na Kavčích ho-
rách vyjeli i s předškoláčky z MŠ Sluníčko. Cesta uběhla 
rychle, děti byly moc hodné a těšily se. Exkurze byla velmi 
pěkně připravená, je vidět, že jsme nebyli zdaleka první, 
kdo ČT za tímto účelem navštívil.
Zpočátku nás paní průvodkyně seznámila s prací v televizi, 
poté jsme zhlédli krátký dokument, který komentovaly ani-
mované postavičky. Poté jsme se rozdělili na dvě skupinky 
a šli se podívat přímo do nahrávacích studií, ve kterých se 
natáčí pořady nejen pro dětské, ale i pro dospělé diváky.
Jedinečným zážitkem byla naše účast ve studiu č.3, kde se 
natáčel nový díl Kouzelné školky O vesmíru. Moderátorka 
paní Lucie Černíková byla skvělá, stejně jako tým kamera-
manů, dabérů, režisérů. Až přímo v reálu si člověk uvědo-
mí, kolik pracovníků stojí za výrobou a přípravou krátkého 
filmu, seriálu, pořadu pro děti. Na závěr měly děti mož-
nost si vyzkoušet filmové rekvizity, Večerníčkovy dopravní 
prostředky, práci za kamerou či ve zpravodajském studiu. 
Z Kavčích hor jsme si kromě drobných upomínkových 
předmětů dovezli hlavně pozitivní zážitky a rádi si akci ně-
kdy příště zopakujeme.

A. Hanzlíková  a  M. Škvorová

Víte, jak zní nejčastější reakce dětí na chemii? „Jé!“ Skrývá 
se v něm úžasný vědecký zážitek.  V dětské chemické labo-
ratoři Kids´ Lab Abarakadabra – Chytří gurmáni – si malí 
výzkumníci ze 3. B vyzkoušeli, proč je ovoce a zelenina 
barevné a zdravé. Provedli celkem tři pokusy – Šampion 
vitamín C, Ovocná a zeleninová výzva, Duha. 

Tereza Hrubá, 
tř. uč. 3.B

V neděli 12. ledna se třída 3. F vypravila sportovat a zdo-
konalit se v hokejových dovednostech. Téměř tři hodiny 
jsme zkoušeli všechny možné hokejové disciplíny. A z ka-
ždého se stal profík hokejista. Jako odměna byla návštěva 
02 Arény a zápas Sparta - Kladno.  Největší zážitek dětí byl 
vidět v akci Jaromíra Jágra a tetování na památku. 
Touto cestou děkuji za pomocný dozor všem tatínkům. 

Zdenka Anna Hrbková,
tř. uč. 3. F.

Dne 10. ledna 2020 jsme se po vánočních prázdninách po-
řádně rozhýbali při celodružinové akci  „Lyžování trochu 
jinak“. Děti si vyzkoušely nejrůznější disciplíny lyžování - 
běh,skok, slalom, střelbu, či akrobacii  a to všechno sice na 
suchu, ale o to s větším nasazením. Ukrytou šifru dnešní-
ho odpoledne děti také splnily. Na závěr sportovního od-
poledne dostali všichni pamětní diplom. Za ŠD 

Dana Drastilová

ŠKOLA

Začátek roku ve škole
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V prosinci jsme s předškolními kamarády navštívili 
místní knihovnu, kde pro nás byly připraveny moti-
vační hry pod názvem „Do knížky za zvířátky“ zamě-
řené na předčtenářskou gramotnost.
Seznámili jsme se s knížkou o zvířátkách formou ob-
rázkového čtení. Vyzkoušeli jsme si, jaká písmenka 
již známe a jak vypadají. Doplňovali jsme obrázky do 
příběhu a vyzkoušeli jsme si, jak umíme dávat pozor 
při čtení příběhu, který jsme po vyslechnutí vyprávěli 
ostatním. 
V družstvech jsme si zasoutěžili v „písmenkovém“ 
pexesu, kdy jsme hledali a na správná místa umisťo-
vali písmenka – někteří podle tvaru, ale většina z nás 
již dokázala písmenka nejen umístit, ale i pojmeno-
vat. A to dokonce i ta ne zcela běžně používaná, jako 
je X, Y, G, nebo Q. Za naše snažení jsme byli odmě-
něni pamětním listem. Návštěva se nám velice líbila 
a doufáme, že se opět budeme moci podobně při-
praveného dopoledne brzy účastnit – ať v mateřské 
škole, nebo jako velcí školáci v 1. třídě.  Za zábavné 
dopoledne moc děkují kamarádi z 1. mateřské školy.

Helena Krupková

V neděli 22. 12. 2019 odvysílala TV Prima v přímém pře-
nosu galakoncert Kapky naděje. Velmi nás potěšilo, že je-
dinou zmíněnou školou mezi dárci byla naše škola a náš 
příspěvek je součástí vybrané částky 22 770 988 Kč.
Moderátor Libor Bouček pronesl tato slova: „Moje oblíbe-
ná základní škola Masarykova, která je v pražském Újezdě 
nad Lesy, pořádá tradiční jarní jarmark. Tam se prodávají 
nádherné věci, vlastnoručně vyrobené, a letos ten jarní 
jarmark přinesl neuvěřitelných 116 000 Kč.“ 
Zdá se to být opravdu neuvěřitelná částka - vybrána byla 
na dubnovém jarmarku během třech hodin díky těm, kteří 
vyráběli a prodávali, a díky těm, kteří přišli a nakupovali. 
O tom, že si finanční podpory paní Vendula Pizingerová, 
prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, váží, svědčí 
i její opakovaná osobní přítomnost na velikonočních jar-
marcích. V roce 2020 bude Kapka naděje slavit již 20. vý-
ročí svého založení. Je mnoho způsobů, jak pomáhat těm, 
kteří naši pomoc potřebují. V roce 2019 se naše škola 
zapojila do pomoci nadačním fondům Kapka naděje, Pra-
men pomoci, Světluška, a rodičům Anežky Hrubé, žákyně 
3. E. Poděkování patří organizátorům letošních charita-
tivních akcí, peněžním dárcům, díky nimž bylo vybráno 
192 547 Kč, a všem těm, kteří se do příprav a realizace 
projektů zapojili.

Charitativní Velikonoční jarmark pro Kapku naděje: 
116 000 Kč. Charitativní koncert Se sluníčkem v srdci pro 
Pramen pomoci: 13 605 Kč. Charitativní výstava Daruj 
květinu: 25 000 Kč (ve spolupráci s café galerií Zelený 
dům). Pochod za loupežníkem DrHolcem  a rozsvíce-
ní vánočního stromu spojený se sbírkou pro Světlušku 
37  942 Kč (ve  spolupráci s KČT, odbor Pohoda Praha, 
a MČ Praha 21).

Eva Danielová

A, B, C až Ž, 
to poznáme hned

Loňská charita vynesla skoro 200 tisíc

U nás ve Sluníčku si často a rádi zpíváme jen tak, pro radost.  
A protože se rádi o tu radost dělíme s ostatními, rádi a s nadše-
ním jsme přijali pozvání zazpívat také našim starším občanům 
a rodičům nedávno narozených malinkých naší obce. Byli jsme 
hosty na Setkání se seniory a také na Vítání občánků. 
Všichni společně jsme zazpívali, zatančili a pohladili a doufáme, 
že všechny vystoupení potěšilo a zahřálo u srdíčka. Je dobře, 
že se všichni vzájemně o sebe zajímáme a není nám lhostejný 
život ostatních kolem nás. Až naši nejmenší vyrostou, budou, 
věřme, šířit radost stejně jako my dalším. Děkujeme za pozvá-
ní a za to, že jsme mohli přispět k pohodě v naší obci. Za děti 
a paní učitelky.

Jarmila Haspalová,
zástupkyně ředitelky MŠ Sluníčko

Sluníčko rozdává radost 

Nultý ročník
Pro školní rok 2020/2021 otevírá naše škola znovu třídu nulté-
ho neboli přípravného ročníku.
Hlavním cílem této třídy je hravou formou rozvíjet u dětí ze-
jména jejich samostatnost a komunikaci a všestranně pomá-
hat k jejich bezproblémovému vstupu do 1. třídy.
V průběhu roku sledujeme dění v přírodě, rozvíjíme předmate-
matické a předčtenářské dovednosti, malujeme, tvoříme, dělá-
me drobné pokusy, vyprávíme si, učíme se pracovat samostat-
ně i ve skupině, navštěvujeme knihovnu i divadelní představení 
a také společně stolujeme ve školní jídelně.
Během školního roku velmi ráda sleduji, jak se děti stávají sa-
mostatné, jak rády vyprávějí o svých zážitcích, kolik nových věcí 
si pamatují a jak rády tvoří.
O rok později je potom potkávám na chodbě školy jako samo-
statné a zkušené školáky.
Těšíme se na další „nulťáčky“ v příštím školním roce.

Šárka Daušová,
učitelka 0. ročníku



Vážení rodiče a obyvatelé Újezda, 

rádi bychom vás pozvali na Den otevřených dveří Masarykovy zá-
kladní školy, který se bude konat 5. února od 14 do 17 hodin ve všech 
prostorách prvního i druhého stupně. Naši pedagogové vám rádi před-
vedou své třídy, metody práce a jistě ještě něco navíc.
Zároveň vám nabízíme účast na ukázkových výukových hodinách. 
Předpokládáme, že během rodičovských schůzek po dohodě s třídní-
mi učitelkami a učiteli společně najdete vhodný čas i způsob návště-
vy ukázkového vyučování.
Školní družina má den otevřených dveří prostřednictvím Družino-
vých dílniček, které se konají v sobotu 15. února 2020 od 9 do 11 hod. 
v budově Staroklánovická. Těšíme se na vás! 
Veškeré informace a formuláře k zápisu najdete na www.zspolesna.cz 
v sekci Zápisy do I. tříd nebo Aktuality.

Hana Cermonová, 
ředitelka školy
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V současné době probíhá výuka s prv-
ky Montessori na Masarykově ZŠ 
v Újezdě ve dvou třídách, a to v prvním 
a druhém ročníku. Do příštího školní-
ho roku 2020/21 uvažujeme o otevře-
ní takzvaného trojročí, kde se bude vy-
učovat ve smíšených třídách tak, jak to 

Montessori metoda předpokládá. Rádi 
bychom vyšli vstříc všem rodičům, kte-
rým tento způsob vzdělávání vyhovu-
je, budeme však vázáni prostorovými 
podmínkami.
Do budoucna budeme vycházet pře-
devším z toho, zda budeme mít do-

statečné množství nadšených a vzdě-
laných pedagogů a vhodný prostor. 
To všechno ukáže čas, dnes jsme si jisti 
tím, že otevřeme další první třídu, kte-
rá se stane součástí výuky v trojročí. 

Hana Cermonová, 
ředitelka školy

Budoucnost 
metody Montessori



V sobotu 22. února proběhne již 18. 
ročník sibřinského masopustu, letoš-
ním tématem je zkouška z dospělosti. 
Ač je tato aktivita z větší časti rozlože-
na za katastrální hranicí Újezda, těší 
se oblibě újezdských občanů. Organi-
zátorům masopustu, spolku Sosák, se 
daří od roku 2014 získávat i účelovou 
dotaci na realizaci masopustního ve-
selí z rozpočtu naší MČ. Jsme rádi, že 
je tomu tak! A těšíme se, že sibřinský 
masopust bude i nadále přitahovat 
zájem a podporu občanů i vedení MČ 
Praha 21 a bude se tak dařit rozvíjet 
přespolní spolupráci místních spolků. 
Zeptali jsme se na pár otázek hlavní 
organizátorky masopustního vese-
lí, paní Michaely Vítkové ze spolku 
Sosák.

Proč si myslíte, že je sibřinský ma-
sopust tak populární i v okolních 
obcích?
Těžko říct. Myslím že odpověď by 
mohla být zakotvena v hodnotách 
našeho spolku, tedy v takzvaném 
KOPRU, v K- kreativitě, O- otevřenosti, 
P – partnerství, R- respektu, U- umění.
Co organizátory na celé akci nejví-
ce baví?
Společné tvoření, setkávání, smysl 
pro hru i improvizaci. Vrácení za-
pomenuté zábavy do místa našeho 
bydliště, zachování tradic dalším ge-
neracím i vstupování do veřejného 
prostoru a vytváření odpovědné ob-
čanské společnosti. Chuť spoluvytvá-
řet kulturu na vsi.

„Náš“ masopust 
už zkoumají etnologové

SPOLKY

Jaké jsou nejčastější potíže? 
Co  vám způsobuje největší stres 
při přípravě masopustního veselí?
Nevím, jestli potíže, ale musíme sa-
mozřejmě počítat, tedy mít na vše 
peníze. Současně oslovujeme a shá-
níme spoustu dobrovolníků, na vý-
pomoc před, během i po masopustu. 
To máte přivést, postavit, odvést, na-
péct, vyrobit, složit, uklidit, odtahat, 
obléct si masku, vozit povozy apod. 
A velmi důležité je pro nás zajištění 
bezpečnosti návštěvníků i organizá-
torů. Velkou pomocí v tomto ohledu 
je zapojení dalších obcí jak na finan-
cováním masopustu, tak poskytnutí 
dobrovolníků, hasičů, zaměstnanců, 
materiální podpory, zapůjčení vyba-
vení i účast na masopustu. Za to patří 
všem obcím velký dík. Tato pomoc je 
velmi znát.
Jaké máte plány do budoucna? Čím 
chcete překvapit?
Rádi bychom tuto tradici udrželi 
a  rozvíjeli, obohacovali a pokaždé 
i  trochu překvapili. Překvapení bych 
nerada prozrazovala. Na tomto místě 
se sluší konstatovat, že „náš“ maso-
pust se stal součástí etnologického 
vědeckého bádání.
Kolik lidí se podílí na přípravách?
Základ je deset lidí, většinou máme 
zástupce z každé ze zúčastněných 
obcí, stálých dobrovolných sil je okolo 
dvaceti a na samotnou akci je potře-
ba okolo 50-60 lidí, kteří se v různých 
rolích starají o 600 až 800 účastníků.
Je možné se zapojit nejen do maso-
pustního průvodu, ale i do příprav? 
Co je pro to potřeba udělat?
Všechno je možné , nejlepší je sle-
dovat facebookové stránky spolku, 
nebo se mi rovnou ozvat. Kontakt na-
jdete na www.sosakos.cz.
Za rozhovor děkuje 

Míša Skalníková

Nabízíme k prodeji RD 
v ul. Staroújezdská, Újezd 
nad Lesy, na pozemku 793 m2 
a dva rovinaté pozemky 1094 
a 1663 m2 pro stavbu RD. 
Dostupné všechny 
inženýrské sítě.

Mgr. Bohdan Kopčák
732 600 388
bohdan.kopcak@seznam.cz

DŮM A POZEMKY NA PRODEJ!
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18. ledna se uskutečnila valná hro-
mada Sboru dobrovolných hasičů 
(SDH) Újezd nad Lesy. Na programu 
byla zpráva o činnosti sboru za rok 

2019, zpráva o hospodaření sboru, 
zpráva revizora účtu sboru a zpráva 
velitele jednotky SDH. Celkový počet 
zásahů za loňský rok činí 32. Vzhle-
dem ke končícímu volebnímu obdo-
bí proběhly na valné hromadě také 
volby nového vedení našeho sboru. 
Nově zvolené vedení SDH bude pra-
covat v období 2020 - 2025. Během 
valné hromady došlo i na oceňování 
členů SDH - nejstarší člen sboru Karel 
Voves byl oceněn za 70 let věrnosti 
dobrovolným hasičům a převzal me-
daili za příkladnou práci ve sboru. Val-
nou hromadu navštívili i okolní sbory 
dobrovolných hasičů z Úval, Kláno-
vic, Dubče, Koloděj, jakož i zástupce 
městského sdružení hasičů hl. m. Pra-
hy a zástupce naší městské části, kte-
rou reprezentovala místostarostka 
paní Kristýna Kopecká. Sbor intenziv-
ně připravuje akce na rok 2020, jako 
je druhý ročník hasičského dne. Letos 
se také pokusíme obnovit tradici v po-

době stavění májky. Děkujeme všem 
za podporu našich hasičů.

Lukáš Sady, 
starosta SDH 

Valná hromada hasičů

Opět vás vítám u pár řádků o únorové zahradě. Začneme mé-
ně známým pořekadlem 
„Komářili v únoru si bzučí, v březnu pak mrazivý vítr skučí“.
Je polovina ledna, měsíc, kdy by měla být největší zima a ono 
vše vypadá jako začátek března. Cibuloviny, keře, stromy jsou 
nastartované, kosáci povykují. Z poznámek, co mám, se po-
dobné počasí objevovalo již v předcházejících letech, a tak nám 
nezbývá než doufat, že zima není u konce a nějaké mrazíky se 
sněhem přijdou. Oboje je pro zahradu velmi důležité. Mráz li-
kviduje zárodky škůdců, zabraňuje šíření plísňových a virových 
chorob. Sníh dává rostlinám a stromům přirozenou vláhu. 
Příznivé dny bez silných mrazů nám dovolí začít s řezem an-
greštu a rybízu, obojí raší velmi brzy. Koncem února, kdy již 
podle předpovědí víme, že pominuly silné mrazy, řežeme 
révu vinnou, u které začíná proudit míza velmi brzy, proto 
nesmíme s řezem čekat dlouho. Jinak bude z řezných ploch 
vytékat míza. Na řez jádrovin jsou různé názory, někdo začne 
s řezem již v únoru, další čeká na březen či duben, zásada 
je, že pomalu rostoucí stromy řežeme dříve a ty, které mají 
velké přírůstky, řežeme i s malým olistěním. Pokud se nám na 
jabloních objevilo padlí, projevuje se bílým povlakem odstra-
níme řezem až do zdravého dřeva a spálíme, nesmíme dávat 
do kompostu nebo rozdrcené jako mulč, tím bychom choro-
bu šířili. Peckoviny řežeme od doby květů až po sklizeň ovoce.
Potřebujeme-li, aby živé ploty z ptačího zobu, habru nebo 
hlohu vyhnaly pěkné letorosty, musíme jejich řez dokončit 
do konce února. Živé ploty ze zlatice převislé a kdoulovce 
stříháme až po odkvětu. Rovněž do konce února musíme 
dokončit prosvětlování okrasných dřevin, které pěstujeme 
jako solitéry. U ušlechtilých naroubovaných šeříků musíme 
odstranit veškeré výmladky, které rostou od kořenů ze země. 
Po rozmrznutí půdy prohlédneme trvalky, které jsme zasadi-
li na podzim, zda je mráz nevytáhl, případně přimáčkneme 
nebo znovu zasadíme a vždy zalijeme. V zeleninové zahra-
dě připravujeme pařníky a skleníky, vyséváme první řádky 
ředkviček, dobrou zkušenost mám i se špenátem.  Zjišťujeme 

klíčivost semen, které nám zbyly z předcházejících let. Odpo-
čítaný počet semen dáme na misku s vlhkou buničinu nebo 
vatou (udržujeme stále vlhkou) přikryté sklem (talířkem), ulo-
žíme v místnosti s teplotou 20 °C. U mrkve, petržele celeru po 
20 - 30 dnech, okurek, rajčat, červené řepy, cibule po čtrnácti 
dnech u ostatních cca po deseti dnech již víme, zda a v jakém 
množství semena můžeme po výsev použít nebo musíme na-
koupit zcela nová. Drobný zahrádkář by měl pěstovat přede-
vším takové odrůdy zeleniny, kterým postačí k vývoji krátká 
doba. A také co se osvědčilo sousedům. Sdělené zkušenosti 
jsou ty nejlepší.
Uskladněné muškáty očistíme, přesadíme do nové zeminy, 
výhony zkrátíme na jednu třetinu, vždy mezi dvěma očky, za-
léváme mírně, pro pěkné výhony je nutné světlé stanoviště. 
Následující radu pro milovníky kaktusů jsem nevyzkoušela, 
ale vyčetla: kaktusy potřebují přes zimu odpočívat v suchu, 
bez vody, při teplotě kolem 15 stupňů a třeba i v krabici od 
bot. K životu se probouzejí na jaře, zpravidla koncem února, 
kdy je pěstitelé přemísťují do skleníků, zimních zahrad, nebo 
dokonce ven na odryté verandy. No nevím, zkusím. Vše o nás 
hledejte na https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v únoru
      

Výbor základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu si Vás dovoluje srdečně pozvat na 

výroční členskou schůzi, 

která se bude konat  
v sobotu 7. března 2020 ve 14 hodin  

v jídelně základní školy v Polesné ulici. 
Přístup z Čentické ulice vraty u nové přístavby. Tuto přístavbu vpravo 

obejdeme a přijdeme původním vstupem do školní jídelny. 

Děkujeme za účast. 
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Tentokrát přináším rozhovor s člověkem, jehož koníček je 
až nebezpečně sladký.
Pan Richard Těhník je předsedou Základní organizace 
Českého svazu včelařů Újezd nad Lesy a zodpověděl ně-
kolik mých všetečných otázek. 
Jako první mě samozřejmě zajímá, jak a kdy tento 
spolek v Újezdě vznikl…
Samostatná základní organizace Českého svazu včelařů 
Újezd nad Lesy vznikla odtržením od tehdejšího spolku v 
Klánovicích roku 1995. V současné době sdružujeme vče-
laře v Újezdě, Běchovicích a Kolodějích.
Kolik máte členů?
Řádných členů máme 24. Vedle toho evidujeme a aktivně 
spolupracujeme s devíti včelaři na spravovaném území 
Běchovice, Újezd, Koloděje, kteří v ČSV nejsou, ale na vče-
lařském životě se aktivně podílejí.
Mají zájem i mladší lidé?
Průměrný věk našich včelařů je 56 let. Nejstarší včelařce je 
78 a nejmladšímu 21 let.
Kolik včelstev mají naši včelaři v průměru?
Počty včelstev jsou v současné době ovlivněny jejich ko-
lísavým zdravotním stavem a chronickým potýkáním se 
s celorepublikově vážnou nákazovou situací. V minulých 
letech bylo i několik stanovišť s více než dvaceti včelstvy. 
Nyní má největší včelař 38 včelstev a nejmenší dvě. Prů-
měrně místní včelaři obhospodařují do deseti včelstev. To 
svědčí o tom, že včely jsou zde spíše zájmovou činností.
Dá se někde v Újezdě práce včelařů vidět?
Včelíny obvykle nejsou veřejné, vzhledem k tomu, že vět-
šina stanovišť je umístěná na soukromých zahradách při-
lehlých k obytným domům. Ne každý si vezme domů cizí 
„návštěvu“. Z důvodu krádeží, nebo vandalizmu včelaři 
spíše svá stanoviště tají.
Lze se však často domluvit s konkrétním včelařem na pro-
hlídce či ukázce při prodeji medu ze dvora…
Obecně platí, že z obchodu med raději nebrat. Dá se 
koupit med od vašeho spolku?
Spolek jako takový prodej nezajišťuje, nicméně případné 
zájemce o koupi medu rádi zkontaktujeme. Lze i využít 
stránky www.najdisivcelare.cz, kde inzerují včelaři prodej 
ze dvora. Obecně lze říct, že med od místního včelaře je 
svým způsobem spojen i s konkrétním příběhem člověka 
a práce v místě, což se o medu z obchodu říct nedá. Po-
važuji za cenné, že včelař zpravidla zná a dokáže prezen-
tovat konkrétní zdroj snůšky, který ovlivňuje chuť i vůni 
medu.  Neřekl bych, že med z obchodu je a priori nekvalit-
ní, ale pravidelné testy dávají tušit, že narazit na nevalnou 
kvalitu v obchodě je velmi lehké.
Dá se rozeznat kvalitní med od toho „umělého“?
Bohužel se to pouhým okem pozná špatně. Současné ob-
chodní metody spojené s importem medu z druhé strany 
planety mnohdy zamotají hlavu i laboratořím. V každém 

Med s příběhem

případě by chuť a vůně měla odpovídat deklarovanému 
druhu. Květový med třeba běžně krystalizuje, což způsobuje 
mj. přítomnost pylových zrn. Mohu říci, že včelaři v Újezdě 
používají běžné zootechnické metody ošetřování včelstev, 
které vedou k bezvadným medům. Někteří z nás se účastní 
soutěže Český med, kde pravidelně získávají ocenění. A to 
jistě svědčí o správném přístupu k nabízenému produktu.
Jsme v zahradní zástavbě, jak by měly zahrady vypadat, 
aby včely netrpěly hladem?
Především bych řekl, jak by vypadat neměla. Posekaný cen-
timetrový pažit připomínající fotbalové hřiště pro včely zcela 
jistě atraktivní není. Co se květeny týče, jsou lepší neplnokvě-
té formy okrasných květin a dřevin. To by mohlo být inspirací 
i pro údržbu zelených ploch v naší obci.  Zajímavé jsou pro 
včely bylinky jako třeba levandule, máta, šalvěj. Velmi důleži-
té jsou rostliny kvetoucí v období léta a na podzim. To je pro 
včely z pohledu snůškových zdrojů kritické období.
Co je pro včely nebezpečné?
Výrazným rizikem jsou postřiky přípravky nebezpečnými 
pro včely v době květu.
 To ale běžný občan jen těžko ovlivní. 
A co byste spolku a včelám do budoucna popřál?
V naší lokalitě se nesetkáváme s žádnými výraznými pro-
blémy, které by narušovaly život včelařský i občanské souži-
tí. Což jsou případy, které znám z jiných organizací. Také si 
velmi vážím soudržnosti naší organizace. Proto mi nezbývá, 
než popřát pevné zdraví včelám, i všem včelařům.
Děkuji za rozhovor a i mně nezbývá, než popřát pevné 
zdraví a spoustu sladkého nektaru.

Martina Schiffmannová
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Proběhla první etapa revitalizace dlouhodobě neudržované-
ho prostoru za Rákosníčkovým hřištěm u sídliště Rohožník 
s cílem zpřístupnit tuto oblast pro rekreaci.
Revitalizaci zajistil spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život ve 
spolupráci s městskou částí.
Byla provedena výchovná probírka, při níž byly odstraně-
ny poškozené, napadené a neperspektivní dřeviny rostou-
cí v přehuštěném porostu. Jednalo se zejména o výmladky 
špendlíků a osik, přestárlé šípky, proschlé břízky a napadené 
jívy. Také byly odstraněny suché větve. Dřevo bylo částečně 
pořezáno na velikost vhodnou pro grilovací místo a vyrovná-
no na kraji lesíka. Ostatní vyřezaná hmota byla rozmělněna 
a využita na místě. Část šípkových keřů bude po provede-
ném zmlazovacím řezu ponechána k opětovnému obrostu.
V zadní části byla ponechána oblast vzrostlé trávy a brou-
koviště tvořené zbytkem kmene pro zachování biodiverzity.
Konkrétní provedení proběhlo v souladu s doporučeními 
odborníků z magistrátu a bylo dozorováno Odborem život-
ního prostředí a dopravy MČ Praha 21. 
Akce je hrazena z účelově vázaného finančního příspěvku 
na realizaci projektu „Revitalizace izolační zeleně u sídliště 
Rohožník“. Projekt je součástí programu vyhlášeného v sou-
ladu s ustanovením § 10c zákona o rozpočtových pravidlech 
s názvem „Granty hlavního města Prahy - Program na pod-
poru projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. 
Prahy na rok 2019“. Na nákladech se podílí MČ Praha 21.
Na jaře bude k dominantnímu dubu přidána lavička a svolá-
no setkání na místě, o jehož termínu vás budeme informo-
vat. Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život 

Jitka Carbolová

Revitalizace lesíku na Rohožníku

Cestou na tradiční vánoční trh v Úštěku jsme se zastavi-
li v Doksanech, kde jsme měli objednanou komentovanou 
prohlídku kláštera sester premonstrátek. Průvodce, kněz, 
nás seznámil s jeho historií. Klášter byl založen v letech 1144 
až 1145 knížetem Vladislavem II. a jeho ženou Gertrudou. 
Na  vychování byly přijímány dcery z předních šlechtických 
rodin, mezi jinými i šestiletá sv. Anežka, která zde strávila 
dva roky a dodnes je označována za nejvznešenějšího hosta. 
Součástí kláštera je chrám Nanebevzetí Panny Marie s roz-
sáhlou kryptou. V 18. století byl vyzdoben barokním uměním 
vysoké úrovně. Roku 1782 za vlády Josefa II. byl klášter zru-
šen, krátce tu byl špitál, kasárna a v roce 1790 byl přeměněn 
na zámek. K obnovení kláštera došlo v roce 1998. Dnes zde 
žije 7 sester premonstrátek.
Po prohlídce jsme odjeli do Úštěku. Je to historické město 
dlouhé a úzké, což je dáno tvarem pískovcového ostrohu, na 
kterém stojí. Nejdřív jsme šli na oběd, pak na tržiště, kde byly 
neskutečné davy lidí. Velkým lákadlem je slet andělů z věže. 
Zvládli jsme nejen anděly, ale i židovskou synagogu z roku 
1794, kterou před demolicí zachránila iniciativa Pražské ži-
dovské obce. Roku 1997 byla zahájena generální oprava 
této na území České republiky ojedinělé stavební památky. 
Podívali jsme se na ptačí domky, kterým z ulice dosáhnete 
na okap, při pohledu z údolí jsou to několikapatrové stavby. 
Sedí na skalách jako ptačí hnízda. V 16 hodin pro nás přijel 
autobus a my odjeli domů bohatší o další hezký zážitek.

Irena Krajzingrová

Na zájezdě v ÚštěkuČlenská schůze KAS
Výbor KAS vás srdečně zve na výroční členskou schůzi 

klubu aktivních seniorů pořádanou 

15. 2. 2020 
v jídelně základní školy v Čentické ulici.

Od 13:30 hod bude prezence, vezměte si s sebou průkaz 
členství a 100 nebo 50 Kč na členské příspěvky. 

Ve 14:30 hod. proběhne zahájení výroční členské schůze
Výbor KAS

Svaz postižených civilizačními chorobami 
ZO Újezd nad Lesy

zve všechny milovníky české historie

na vycházku Starým městem 
do Domu U zlatého prstenu

na výstavu
„Praha  Karla IV. a Rudolfa II.“

Sraz: čtvrtek 27. února 2020 v 10 hod. 
v podchodu metra A stanice Staroměstská

Vstupné na výstavu Kč 50,- (senioři), 
členové SPCCH 50% sleva
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Mládežnická družstva volejbalového 
oddílu SK JOKY z Újezda mají odehra-
nou polovinu zápasů mistrovských 
soutěží.
Družstvo starších žákyň - nováček 
v soutěži Přeboru Prahy se po třech 
kolech ligových turnajů nachází na 
průběžném 26. místě. Toto mladé 
družstvo zatím získává zkušenosti, 
jeho hra má ještě daleko k dokona-
losti, ale každý, kdo má zkušenost 
s výkonnostním volejbalem, ví, že 
přechod do vyšší kategorie je velmi 
náročný. Jelikož je toto družstvo tvo-

řeno zejména z hráček začínajících 
a  z  nižších věkových kategorií, má 
před sebou dlouhou a snad i slibnou 
budoucnost.
Družstva v mini volejbalu (tříčlen-
ná družstva) úspěšně hájí naše bar-
vy. Družstvo „A“ je na průběžném 
17. místě. Družstvo „B“ tvoří hráčky, 
které začaly s volejbalem v září, do-
plněné o hráčky z nižších věkových 
kategorií, je na průběžném 54. místě.
Hráčky hrající soutěže starších žákyň 
(družstvo tvoří starší i mladší žákyně) 
trénují v tělocvičně Masarykovy ZŠ 

v Polesné (ve středu od 19 a v pátek 
od 18 hod.). Tato skupina má trénink 
již zaměřen na výkonnostní volejbal. 
Druhá tréninková skupina tvořená 
přípravkou (děti od 7 let) a nově pří-
chozími, trénuje v  hale v Běchovicích 
ve středu od 16 a v pátek od 15 hod. 
Trénink této skupiny je zaměřen na 
zdokonalování základních pohybo-
vých dovedností, všeobecný rozvoj 
herních činností a to hlavně formou 
her. Přípravka hraje soutěže v mini 
volejbalu (družstvo tvoří 3  hráči) 
a v barevném volejbalu, což je zjed-
nodušená forma volejbalu pro jed-
notlivé věkové kategorie. 
Všechna družstva v barevném 
volejbalu mají za sebou absolvování 
kontrolních turnajů.  Přípravka 
sestavuje družstva pro krajská kola 
republikové soutěže v barevném 
volejbalu. Ty  se konají v lednu 
a  v  dubnu. Během února bude 
probíhat v  Běchovicích (Richtrova) 
nábor dětí do přípravky. Rádi bychom 
do přípravky přibrali další šikovné 
holky i kluky. Více informací podá Petr 
Plzenský, plzenskyp@seznam.cz, tel. 
720 953 240. Činnost oddílu finančně 
podporuje MČ Praha 21 – Újezd nad 
Lesy a MČ Praha Běchovice.

Petr Plzenský 

Rok 2020 jsme začali zostra. Již 3. ledna se zástupci Kangsim Dojang vydali na mezinárodní soustředění v Nymburce, 
kterého se zúčastnilo kolem stovky závodníků a trenérů ze šesti různých zemí. Na kemp, který pro české i zahraniční 
účastníky uspořádala česká reprezentace ve spolupráci s belgickým 
oddílem Keumgang, za námi dojeli kromě zmíněných také zástupci 
Rakouska, Slovenska či Holandska. Naprostou raritou byla účast re-
prezentantů z Mozambiku.
V rámci třídenního soustředění měli sportovci možnost zápasit a cvičit 
se soupeři jiných oddílů a národností pod dohledem několika profe-
sionálních trenérů, mnohdy reprezentačních. Věříme, že tento kemp 
byl pro naše zúčastněné sportovce cennou zkušeností a pro naše tre-
néry velkou motivací, a proto děkujeme české státní reprezentaci za 
organizaci tohoto kempu, stejně tak našim účastníkům za jejich píli 
v posváteční době.
Právě tato píle se odráží na výsledcích, jak těch, které si teprve urve-
me, tak například těch loňských. Důkazem je celkem šest šampionů 
národních lig za rok 2019 a čtyři medailová týmová umístění z šesti 
možných pro Kangsim Dojang. Více o výsledcích z uplynulého roku 
v příštím čísle, neboť slavnostní gala večer s vyhlašováním se neve-
šel do uzávěrky tohoto čísla, ale již teď můžeme prozradit, že vítězi 
ve svých kategoriích se stali tito závodníci: Julča Šlesingerová, Tomáš 
Přinda a Martin Horák v kategorii sestav a Vojta Stejskal, Tomáš Rada 
a  Josef Skotnica ve sportovním zápase. Vítězům národních lig moc 
gratulujeme!

Pavel Pospíšek

Jak se daří volejbalu

Ostrý start do nového roku

SPORT
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ÚVALY
Město Úvaly zprovoznilo nový web, který 
graficky navazuje na jednotný vizuál. Ten 
úvalští vysoutěžili v roce 2018, vítězným ná-
vrhem se stal stylizovaný obrys zeleného 
stromu designéra Lukáše Hejče. Do zelené 
barvy je také laděna nová webová prezen-
tace. Úvalská radnice si od ní slibuje, že na-
bídne nejen přehledné a logicky roztříděné 
informace na jednom místě, ale i nové služ-
by občanům. „Zóna občana“ umožňuje po 
předchozí registraci spravovat některé plat-
by po internetu. Přes web mestouvaly.cz tak 
bude možné kupříkladu zaplatit kartou vod-
né a stočné, uhradit poplatek za komunál-
ní odpad nebo poplatek za psa. Zóna také 
umožní přístup do databáze místní knihov-
ny a personalizovaný přístup do diskuzí na 
webu. S registrací občana souvisí ještě jedna 
služba – možnost zasílání emailů nebo sms 
v případě krizových situací. 

Blahoslav Hruška

Nový web, nové služby

KOLODĚJE

Letos podruhé jsme oslavili v Kolodějích příchod nového roku společným 
setkáním u česnečky v parčíku V Lipách. Polévky bylo letos připraveno 
150 porcí a zajištěna byla i živá hudba. Akordeon, zvaný též tahací harmo-
nika nebo lidově „zednický klavír“, v rukou Pavla Koláře dokonale navodil 
atmosféru staročeských lidových oslav. Letošní motto akce „Všichni jsme 
sousedi“ bylo skutečně naplněno. Popřát si šťastný nový rok přišlo ještě 
více lidí než loni, kromě mnoha místních i občané ze Sibřiny a Šestajo-
vic. Dorazili i cyklisti z Újezda v rámci tradiční akce „Jak na Nový rok, tak 
po celý rok aneb všechno jede, co má kola“. Organizátor akce Jan Veselý 
v pozvánce nabádal k příjezdu na čemkoli. Akci prý mohli ohrozit jen pa-
dající trakaře. Ty naštěstí nepadaly, zažili jsme radostný slunný zimní den 
a újezdští cyklisté do Koloděj zavítali v hojném počtu. 
Podařilo se úspěšně navázat na zapomenutou kolodějskou tradici. Čes-
nekem coby symbolem akce si všichni s příchodem nového roku popřáli 
zdraví. Víte, jak správně česnek konzumovat, aby byl zdraví prospěšný? 
Blahodárně působící látka allicin se v česneku začne tvořit až po naře-
zání, nasekání nebo prolisování oloupaných stroužků. Pokud tedy celý 
česnek oloupete a bez krájení sníte, tak allicin téměř neobsahuje.

Kolodějská novoroční česnečka

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

TENISOVÉ KEMPY
ÚVALY 2020

Pro pokročilé hráče
i začátečníky od 5 let

Termíny:
1.- 3. července
Cena: 1.980 Kč

6. - 10. července
17. -21. srpna
24. - 28 . srpna
Cena: 3.300 Kč

Tenisová škola Úvaly
Guth Jarkovského 698

tsuvaly@centrum.cz
Tel.: 725 334 363

 www.tsuvaly.webnode.cz

INZERCE

Tak štěstí a zdraví v novém roce, za rok bude 
v Kolodějích opět veselo, třeba z Újezda ně-
kdo dorazí i na trakaři!

Martin Vlček, 
zastupitel MČ Praha - Koloděje
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KLÁNOVICE

KC Nová Beseda
KINO
10. 2. pondělí, 20 hod.
19. 2. středa, 20 hod.
Modelář
Nový film Petra Zelenky s K. Hádkem 
a  J. Mádlem v hlavních rolích. Napína-
vý příběh dvou přátel, drony, současná 
Praha a motiv hledání spravedlnosti. 
Česko / 2019 / drama, komedie, psy-
chologický / 109 min.
13. 2. čtvrtek, 14 hod. 
Vlastníci
Celovečerní debut respektovaného di-
vadelního režiséra a herce Jiřího Havel-
ky popisuje mimořádně autentickým 
způsobem schůzi společenství vlastní-
ků jednoho bytového domu. Ve filmu 
se objeví Tereza Voříšková, Vojtěch Ko-
tek, Dagmar Havlová, David Novotný, 
Klára Melíšková. Česko / 2019 / kome-
die, drama / 96 min.
17. 2. pondělí, 20 hod.
Chlap na střídačku
Je možné, aby si manželka s milenkou 
rozdělily chlapa? Odpověď přináší nová 
česká komedie s Jiřím Langmajerem, 
Ivanou Chýlkovou a  Lucií Žáčkovou. 
Česko / 2020 / komedie
HUDBA
9. 1. čtvrtek, 19:30 hod.  
Blues Jam Session
je akce pro všechny, kteří mají chuť si 
zahrát se spřízněnými dušemi bluesové 
standardy. Každý druhý čtvrtek v měsíci!

ZÁBAVA
11. 2. úterý, 19:30 hod.
PubQuiz neboli hospodský kvíz 
je vědomostní týmová hra oblíbená 
po celém světě. O co jde? Vědět více 
než soupeř a dokázat, že si stále něco 
pamatujete ze školních lavic! Přijďte si 
zahrát a vyzkoušet netradiční hru na 
party!Každé druhé úterý v měsíci. 
DIVADLO
16. 2. neděle, 16 hod.
17. 2. pondělí, 10 hod. 
Kocour v botách
Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal 
dědictví. Nejstarší syn dostal mlýn, pro-
střední peníze a nejmladší, hm, na toho 
zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný 
kocour? Pozor, on tak docela obyčejný 
není, on totiž mluví! A dokáže taky leda-
cos vymyslet a zařídit, třeba princeznu 
nebo… Nevěříte? Tak se přijďte podívat! 
Hraje divadlo Buchty a loutky.
VÝSTAVA
Fragmenty
Výstava španělského autora žijícího v Pra-
ze. Carlos Sardá Vidal fotografuje hlavně 
detaily (fragmenty) světa kolem nás a také 
zákoutí i známé stavby historické Prahy. 
Převážně se věnuje černobílé fotografii, 
ale rozhodně se barvám nevyhýbá. Výsta-
va je prodejní a potrvá do konce února.
Kompletní program na www.kcnovabeseda.cz

BĚCHOVICE
Společenský sál Staré pošty
ZÁBAVA
8. 2., sobota, 15 hod.
Karneval
Dětský karneval vystřídá od 20 hod. 

maškarní zábava. K tanci a poslechu 
zahraje DJ Petr Vich.

TANEC
20. 2., čtvrtek, 19 hod.
Večer s tangem
Hudební vystoupení dua Vivat Tango 
společně s tanečním představením pá-
ru z klubu Tangonexion. 

ÚVALY
BESEDA
14. 2. pátek, 18 hod.
Cestovatelská beseda o Číně
Přednáší P. Chlumský. Dům s pečova-
telskou službou, nám. Svobody 1570. 

ZÁBAVA
22. 2., sobota, 13 hod.
Úvalský masopust
K tanci a poslechu hraje na nám. Arnoš-
ta z Pardubic kapela Maxíci. 

ŘÍČANY
DIVADLO
12. 2., středa, 17 hod.
Benjamín a vlk
Loutková pohádka pro děti v podání 
divadla Buchty a loutky. KC Na Fialce, 
Mánesova 2530, Říčany.

Kulturní akce u našich sousedů

Chcete být v obraze? 
Sledujte facebookový profil 

EastSideEvents.
INZERCE
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  Jazykové kurzy 
  pro každého  
   
 

    
 
  Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice: 
   4. 2. a 6. 2. 2020 vždy 17-19h 
 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,  
  FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, 
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 
 
 

 
 

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

Všem našim zákazníkům 

přejeme krásný, šťastný nový rok 2020 
a pevné zdraví. 

Všem velice děkujeme za přízeň v r. 2019. 

Jako malé poděkování jsme pro Vás 
v novém roce připravili od 31. 1. 2020 

VELKÉ SLEVY AŽ 50% 
NA VYBRANÉ DÁRKOVÉ ZBOŽÍ 

Velice rádi Vás u nás uvítáme.

Květinářství Jasmín 
(vedle Penny Marketu).

PRAVÁ ČESKÁ ZABÍJAČKA 
Ve Stodole 14. – 16. února 2020 

Účinkuje řeznický mistr pan Jan Metelka z Jilemnice 
Připravili jsme ovarovou polévku, prdelačku, ovárek, 

jitrničky, jelítka, prejty, gulášek, pečínky, tlačenku, sulc. 
Na čepu Krušovický Speciál a skvělá hruškovice 

Dobroty si můžete též objednat domů – rozvoz zdarma 
Objednávky a rezervace na 604 238 356 

V pátek 14. 2. hrají k tanci a poslechu Carští harmonikáři 
Srdečně zveme - Restaurace Stodola, 
 Újezd nad lesy, Starokolínská 242 

Naproti čerpací stanice OMV 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
Újezd nad Lesy a okolí 

ZÁLESÁK I. a II. 8 – 12 let

Ideální tábor pro všechny samostatné, tvořivé 
a zvídavé děti, které jsou rády v partě 
kamarádů a přírodě. 

Termín I: 29. 6. – 3. 7. 2020
Termín II: 17. 8. – 21. 8. 2020

PIRÁTSKÝ TÁBOR        5 – 12 let

Pojďte se s námi vydat na Ostrov pokladů! Při 
dobrodružné cestě se budeme zdokonalovat 
v námořnických dovednostech. Odměnou 
bude nalezení pirátského pokladu.

Termín: 13. 7. – 17. 7. 2020

LÉTO NA FARMĚ 5 – 12 let

Děti se budou každý den starat o naše 
zvířátka (králíčky, želvičky, atd.) i naši 
zahrádku, projedou se na ponících, vyrobí si 
různé farmářské produkty (mýdlo, svíčku).

Termín: 7. 7. – 10. 7. 2020

HARRY POTTER   5 – 12 let
Vítejte ve světě čar a kouzel! Vyzkoušíme si, 
jaké to je prožít dobrodružství Harryho, Rona 
a Hermiony. Zkusíme si uvařit lektvary, 
naučíme se hrát famfrpál či zabojovat proti 
černé magii.

Termín: 20. 7. – 24. 7. 2020

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA
příprava na 8leté gymnázium
Denně dopolední blok matematiky, odpolední 
blok češtiny a mezitím bude čas
i na sport, zábavu a relaxaci.

Termín: 27. 8. – 31. 8. 2020

INDIÁNSKÉ LÉTO        5 – 12 let

Děti budou postupně získávat dovednosti 
malých indiánů, učit se stopovat, střílet z luku, 
vyrobí si vlastní indiánské doplňky a naučí se 
různé tematické hry. 

Termín: 10. 8. – 14. 8. 2020

PEVNOST BOYARD      5 – 12 let

Budeme společně plnit množství obtížných 
a dobrodružných úkolů, na jejichž konci bude 
nalezení klíčů a indicií pro závěrečné získání 
pokladu. Těšit se můžete i na Otce Furu.

Termín: 27. 7. – 31. 7. 2020

Cena: 2.400 Kč/turnus skolka@vzahrade.cz
zahrnuje: obědy, pitný režim, materiál, odměny, odborný dozor

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

Cena3.900 Kč

SCOOBY DOO 5 – 12 let

Máš pro strach uděláno? Přidej se k nám a 
vydej se spolu se Scooby Doo, Shaggym a 
jeho kamarády do světa záhad, dobrodružství 
a zábavy.

Termín: 3. 8. – 7. 8. 2020

INZERCE
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané

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

Email: kcrt@seznam.cz

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

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

SERVIS, REVIZE 
PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 

– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB 
STABILNÍCH.

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728 230 831 -  J. Vrbka
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Česko-anglická ZŠ a MŠ

Chcete zapsat školáčka do první třídy 
ve Victoria School?

Máte školáka na druhém stupni, který 
chce jiné vzdělání než na své základce, 

ale nechce na víceleté gymnázium?

Přijďte se k nám podívat! 
12. 3. 2020 od 900 do 1300 a od 1500 do 1700 

jsou dveře a učebny Victoria School otevřené!

Od první třídy se soustředíme na kvalitní výuku 
anglického jazyka, nabízíme předškolní přípravu 
a seznámení s angličtinou v rámci naší školky.

Přestoupit na Victoria School je možné i v průběhu 
roku; některé třídy ještě mají volná místa.

Více informací na www.victoria-school.cz nebo 
na telefonu: 737 456 654.

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

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

Tady mohl být váš inzerát za 363 Kč

Objednávejte na inzerce@praha21.cz
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Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB

Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB

„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat

něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice 
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.

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

protipólem všech masových zařízení.

Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme 
špičkově vybavenou fi tness zónu Energym nebo nově 

zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami. 
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme 

pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými 
lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

Proč jsme členy klubu

lidmi a je nám zde moc fajn.“lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

www.ener-gym.cz

AKCE

PLATÍ DO 29. 2. 20
20

Vyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

PH inz 183x266 - Ujezdsky zprvodaj UNOR_2020.indd   1 13.01.20   16:04
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cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

cena 3.990.000,-Kč

prodej – developerský projekt 10 bytů
4+kk v rodinných domech, ul. Na Močidlech,

Doubravčice, okr. Kolín

prodej – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín

proNÁjeM – Kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,

Štefánikova ul., Zeleneč

proNÁjeM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,

ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

proNÁjeM – novostavba RD vč. kuchyňské
linky, 5+kk, podlahová plocha 160m2,

pozemek 700m2, Blatouchová ul., Šestajovice

pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

www.viladomydoubravcice.cz

P R O D Á N O

& 603 280 220
Makléř roku 2015reMAXČr

Ing. Zdirad pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

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

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

prodej - luxusní byt 3+kk, 114 m2

+ zahrada 273 m2 + garážové stání,
ulice Marvanova, Praha 9 – Satalice

Cena 11.900.000,-Kč

Nově

PRONA JATO
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22.2. 
Sibřina, Květnice (na hrázi) ...........   11:30
Újezd n/L (Rákosníčkovo hřiště).. 10:30
Sluštice (před OÚ) .......................... 11:00
Dobročovice (před OÚ)  .................. 11:00
Sosákov otevřeno od ......................  13:00
Masopust podpořili: Škodovy sirupy, Pink Future, Colegio, Adore, Selgen, UC PLUS www.ucplus.cz, 
SDH Sibřina, SDH Újezd nad Lesy, Cukrárna Hoření, Pekařství Sladké nic nedělání, Homesystem,
Dřevo Praha, pekařství Kollinger, skautský oddíl Douglaska z Újezda n/L, Dobrobus, řezník Petr  z řeznictví
v Karlíně, Uzeniny z masa Adama Libše,Roztocká muzička a občané Újezda, Sibřiny, Květnice, Sluštic, 
Koloděj, Dobročovic a další z blízka i daleka. 

sobota


