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NE�EKEJTE VE FRONT�, P�IJ�TE K NÁM !

23 let vzájemné d�v�ry. Nejsme žádní nová�ci a svému oboru rozumíme. Chcete, aby Vás
práce napl�ovala a zárove� Vám nebránila vést plnohodnotný osobní život?

Práv� Vám nabízíme: provizi nebo plat
pružnou pracovní dobu
odpovídající p�íjem

jistotu práce

Pokud uvažujete o zm�n�, tak ji ud�lejte te�. Zavolejte, napište nebo nás p�ij�te navštívit.

ERA Alter Ego
Telefon: 725 293 655, e-mail: dagmar.vogtova@era-reality.cz,

OC Blatov II Oplanská 2614 Praha 9

Protože zde bydlím s Vámi, dobře se orien-
tuji v místní situaci a mohu Vám kvalifiko-
vaně poradit
� nabízím k pronájmu kancelářské prostory
v Běchovicích a další v Praze 4

� ráda zprostředkuji prodej ,nebo pronájem
i vaší nemovitosti

� ve spolupráci s profesionálním fotografem

REALITNÍ MAKLÉ� PRO TOTU OBLAST
odborně poradím při přípravě a nafocení
Vaší nemovitosti

� díky svým zkušenostem Vám pomohu určit
optimální prodejní cenu nemovitosti

� zpracuji odhad ceny pro dědická i jiná řízení
Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@era-reality.cz
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EDITORIAL

Prázdniny jsou minulostí, pojď-
me se podívat, co se během 
nich v Újezdě událo. 

 Stavba kanalizace na hlavní se po-
sunula do další etapy, začaly stavební 
práce na novém oplocení tenisové-
ho areálu TJ Sokol Újezd nad Lesy, 
dokončila se přístavba Masarykovy 
ZŠ a  rekonstrukce Hodkovské ulice, 
bylo vypsáno výběrové řízení na do-
davatele stavby hasičské zbrojnice, 
proběhly rekonstrukce kotelen v Ma-
sarykově ZŠ a  v  MŠ Rohožník nebo 
demolice budovy bývalé klubovny 
skautů. Na dětských hřištích u rybní-
ka Blatov byly opraveny a  doplněny 

hrací prvky, stejně tak v ulicích Poříč-
ská a Šlitrova. Polyfunkční dům Level 
se začal přeměňovat na Dům dětí 
a mládeže.
 Po dokončení výstavby kanaliza-
ce začneme s plánovanou výsadbou 
aleje. Odbor životního prostředí a do-
pravy v současné chvíli jedná i o úpra-
vě prostoru zvaného Blatovské louky 
u ulice Ochozská, kde je momentálně 
neupravené oraniště. 
 Co dodat na závěr? Jsem ráda, že 
se věci dostávají do pohybu a že po-
stupně naplňujeme programové pro-
hlášení rady. Nejde sice vždy všechno 
tak rychle, jak bychom si představo-

vali, ale, jak praví jedno české přísloví, 
trpělivost růže přináší.
 Na příští rok máme zajištěny 
všechny investiční akce, což je také 
důvod k radosti. 
 Omlouvám se všem, kterých se re-
alizace uvedených investičních zámě-
rů jakkoli negativně dotkla. 
 Přeji vám úspěšný 
start do pracovních 
dní, milí Újezďáci, 
a  vám, žáci a  školáci, 
hodně píle v  novém 
školním roce.

Vaše starostka 
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Informace ze zasedání rady Přijďte na Týden zdraví

Rada na svých třech zasedáních 21. června, 27. července a mi-
mořádném zasedání 16. srpna projednávala celkem 45 bodů, 
celkem se jednalo o 750 stránek podkladů. Rada již tradičně 

finančním příspěvkem podpořila 28. štafetový běh Terezín - Ležáky 
a městu Říčany přispěla na vzdělávání žákyně se zdravotním postiže-
ním z naší městské části.
 Schválila nájemní smlouvu na pronájem Polyfunkčního domu pro 
potřeby Domu dětí a mládeže (DDM). Provoz by měl být zahájen již 
tento měsíc. Bude záležet i na vás, zda si do DDM naleznete cestu 
a nabízené služby budete využívat.
 Rada přijala vnitřní směrnici, která ukládá zveřejňovat smlouvy 
MČ Praha 21 na stránkách Ministerstva vnitra a naplnila tak literu 
zákona. Rovněž zadala vytvoření směrnice pro stanovení postupu 
a odpovědností v oblasti správy projektů, programů a dotací, včetně 
vyhodnocování a sledování jejich účelnosti a efektivnosti. 
 Jmenovala vedoucí odboru občansko-správního a v opakovaném 
výběrovém řízení vybrala tajemníka úřadu, který se své funkce ujme 
od 1. září 2016.
 Rada se dále zabývala pronájmy několika bytů a  zadala úřadu 
zpracovat podmínky pro případný prodej bytů na Rohožníku, proto-
že se množí individuální žádosti o odprodej. Do doby, než bude zpra-
covaná koncepce a podmínky prodeje, byty nebudou prodávány.
 Jako tradičně Rada řešila řadu rozpočtových opatření, z nichž řada 
bude schvalována na zářijovém zasedání zastupitelstva.

OBNOVA BUSU 109
Rada vzala na vědomí zápisy ze všech poradních komisí, které vyu-
žily červen pro svá zasedání. Zápisy jsou zveřejňovány na webových 
stránkách úřadu a z nejzajímavějších zpráv je možné vypíchnout plá-
novaný pilotní projekt obnovení linky 109 na Rohožník a jmenování 
členů Redakční rady ÚZ.
 Jako tradičně nejaktivnějším odborem úřadu během léta je Odbor 
majetku a investic. Rada zajistila rekonstrukci plynové kotelny v Ma-
sarykově ZŠ v Polesné, která byla provedena během léta. Zajistila do-
končení přístavby školy, vybavení nových tříd nábytkem a elektronic-
kými tabulemi, takže se čtvrté třídy mohou těšit na krásné prostředí 
a moderní výuku.
 Rada rozhodla o výstavbě nové požární zbrojnice a vyhlásila výbě-
rové řízení na dodavatele. Také schválila opravu hasičského automo-
bilu, který je hrazen z dotace hl. m. Prahy.

ALZHEIMERCENTRUM
Z  majetkových záležitostí byla asi nejvýznamnější dohoda se spo-
lečností Ideal Lux o prodeji pozemků městské části, nacházející se 
pod jejich budovou. Rada bude zastupitelům v září předkládat finální 
smlouvu a podporuje výstavbu Alzheimercentra, které chce vlastník 
této budovy v ulici Bělušická postavit. Zastupitelé také budou na zá-
řijovém zasedání schvalovat prodej pozemků v Makovické ulici, které 
byly v minulosti neoprávněně připloceny, ale několik let se nepodaři-
lo najít mezi zastupiteli shodu na konečném řešení.
 Rada také schválila zapojení městské části do projektu integrace 
systému řízení kvality v obcích (v rámci členství v Národní síti Zdra-
vých měst zdarma) a zadala úřadu předložit návrhy na řešení tzv. 10P 
- tedy způsobu řešení podnětů občanů z Veřejného fóra. Mimořádné 
zasedání bylo věnováno zadání výběrového řízení na stavbu skaut-
ské klubovny, která by měla započít ještě v tomto roce s termínem 
dokončení nejpozději do září příštího roku. Klubovna bude sdílena 
s Městskou policií a čtenářům tento projekt představíme v některém 
z následujících vydání Zpravodaje.

Pavel Roušar, místostarosta

Jako radní odpovědný za zdravotnictví bych vás rád 
pozval na Týden zdraví. Letos jsme aktivity rozpro-
střeli do celého týdne, aby si každý mohl vybrat 
dle svého. Týden zdraví vyvrcholí v sobotu 10. září 
od 12 do 17 hodin na polyfunkčním hřišti. Přijďte, 
nechte si změřit krevní tlak nebo hustotu kostí. 
Nechte děti ,,vyřádit“ nebo i poučit. O zdravé stravě 
se můžete poučit na stánku STOB – stop obezitě. 
Prevence chorob je lepší než jejich léčení. Sportov-
ní a  pohybová aktivita je nejlepším prostředkem 
prevence mnoha civilizačních chorob. Občerstvení 
zajištěno, teď již jen hezké počasí.
 Srdečně vás zvu za celý organizační tým a děkuji 
koordinátorce místní Agendy 21 Kateřině Blinkové 
z ÚMČ Praha 21 a všem spoluorganizátorům za pří-
pravu tak rozsáhlé akce.

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc

Vážení občané, srdečně Vás zveme na
13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21,

které se uskuteční 
19. 09. 2016 od 16:00 hod

v Divadelním sále MZŠ
Program bude uveřejněn na úřední desce 

a na webových stránkách MČ Praha 21. 
Všichni jste srdečně zváni.
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Kalendárium na září

4. 9.–10. 9 .   Týden zdraví, kompletní program 
najdete na str. 9, více na  
www.praha21.cz

4. 9.     Cyklovýlet, desetikilometrová trasa Klá-
novickým lesem a zpět, sraz ve 14 hod. 
před Úřadem MČ Praha 21

6. 9.     Osteoporóza, menopauza a hormonální 
léčba, osvětová přednáška MUDr. 
Jaroslava Jeníčka, Velká zasedací místnost 
ÚMČ, od 18 hod.

7. 9.     Ukázka práce psovodů Městské policie, 
Multifunkční hřiště v Čentické, od 9 hod.

7. 9.     Veletrh kroužků, prostor u Haly starosty 
Hanzala, Klánovice, 16-18 hod.

9. 9.     Pétanque, stezka Lesní galerie mezi Sta-
roklánovickou a Polesnou ul., od 17 hod.

10. 9.   8. Újezdské kolodění. Závod kol, kolobě-
žek, odstrkovadel a maminek s kočárky, 
multifunkční hřiště v Čentické, od 15 
hod., více na: www.rarasek21.cz

10. 9.   Zájezd seniorů do Krkonoš, odjezd v 6,30 
hod. z parkoviště u prodejny Lidl.

11. 9.   Veteráni v Újezdě – přehlídka histo-
rických vozidel, pořádá KHV Praha a Sou-
kromníci ČR, parkoviště za čerpací stanicí 
OMV na Blatově, od 10 hod.

13. 9.   Jednání Rady MČ Praha 21, Úřad MČ 
Praha 21

17. 9.   První moštování (dále pak každou sobo-
tu až do odvolání), Zahrádkářský areál ve 
Staroújezdské ulici, od 8 do 11 hod., více 
na tel. 737434226 (ing. Dvořák)

17. 9.   Újezdské posvícení, živá hudba, historic-
ký šerm, pohádka pro nejmenší, Multi-
funkční hřiště v Čentické, od 10 hod.

19. 9.   Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, 
divadelní sál Masarykovy ZŠ, od 16 hod.

21. 9.   Seminář Třídím BIOmateriál, Velká zase-
dací místnost ÚMČ, od 16 hod., Spolek 
Ekodomov realizuje projekt Kompostuj.
cz – informační podpora občanů, jehož 
cílem je podpořit individuální komposto-
vání a podpořit zavádění sběru bioodpa-
dů. Více informací a přihlášky na e-mailu 
katerina.blinkova@praha21.cz

24. 9.   Sportovní den s tenisovým turnajem ve 
čtyřhře. Multifunkční hřiště otevřené 
zdarma po celý víkend.Pořádá TJ Sokol 
Újezd nad Lesy, tel. 603 172 744.

27. 9.   Jednání Rady MČ Praha 21, Úřad MČ 
Praha 21

6. 10.   Klánovický svařák, hudebně-zábavný 
pořad, KC Nová Beseda Klánovice od 19, 
30 hod.

Újezdský podvečerníček 

Vítání občánků

Zemřel újezdský Občan roku 2013
K naší hluboké lítosti přišel Újezd v so-
botu  9. července 2016  o významnou 
osobnost vědeckého i  komunitního 
života, pana doc. RNDr. Jiřího Krásné-
ho CSc., Občana roku 2013. Pan Krás-
ný se narodil v  roce 1936 a  více než 
50 let měl úzkou vazbu na Újezd nad 
Lesy. Nejprve jako „chatař“, později se 
zde stal majitelem rodinného domku 
v Čankovské ulici a tudíž „Újezďákem“. 
Byl absolventem Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Karlovy, oboru hyd-
rogeologie. Následovala léta vědecké 

a publikační činnosti – stal se vedou-
cím Katedry hydrogeologie, ředite-
lem Ústavu hydrogeologie a  členem 
Mezinárodní asociace hydrogeologů, 
pracoval dlouhodobě na expertizách 
v Iráku a Nikaragui. Přednášel na řadě 
zahraničních univerzit a  byl autorem 
více než 200 odborných prací publi-
kovaných u  nás i  v  zahraničí. V  roce 
2012 vydal jako hlavní autor publikaci 
Podzemní vody České republiky. Sou-
cítíme s rodinou pana Krásného.

Lucie Molínová, Úřad MČ Praha 21

Zveme vás na podvečerní nedělní 
vycházku v  délce 4 km po zapome-
nutých místech Újezda (bývalou Ma-
sarykovou třídou, kolem bývalé plo-
várny, ovocnou alejí na rozcestí Pod 
Trojmezím, lipovou alejí ke hřbitovu, 
k  prameništi Běchovického potoka 
a kolem bytového komplexu Na Bož-
kovně zpět k Újezdskému muzeu). 

 Vycházka bude mít 5 až 7 zastave-
ní a  odhadovaná délka je zhruba 2 
hodiny. Sraz v neděli 4. září v 18 hod. 
před Újezdským muzeem. Touto 
procházkou zahájíme projekt Týden 
zdraví za podpory MČ Praha 21. Kon-
takt na organizátora: Ing. Klára Zezu-
lová, tel.: 732  384  543 nebo e-mail: 
zezulova@kct.cz.

Slavnost vítání občánků má v  naší 
městské části dlouholetou tradici 
a radnice by ji ráda zachovala. Pokud 
budete mít zájem zúčastnit se, ozvě-
te se prosím nejpozději do konce září 
2016 na níže uvedený kontakt. Uveď-
te jméno a  příjmení dítěte, datum 
jeho narození, adresu trvalého byd-
liště dítěte a příjmení rodičů. 
 Vítání občánků, které proběhne 
v měsíci listopadu  2016 se bude tý-
kat dětí narozených v období od 1.1. 

2016 do 30. 6.2016. Děti obdrží po-
zvánku s  přesným datem a  místem 
konání. Vyřizuje: Odbor OOS, Staro-
klánovická 260, Praha 9-Újezd nad 
Lesy,
Bc. Martina Orlíková, tel: 281012951, 
e-mail: martina.orlikova@praha21.
cz, Iveta Maczanová, tel: 281012923, 
e-mail: iveta.maczanova@praha21.
cz. Žádné formuláře nejsou třeba, 
žádný poplatek se nevybírá.

Odbor občansko správní

.
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TÉMA

Troje červená vjezdová vrata na 
rohu Staroújezdské a  Druha-
nické ulice nelze minout. Málo-
kdo ale už zná útroby zbrojnice, 

která je od roku 1959 základnou Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH) v  Újezdě 
nad Lesy. Hasičárna na místě původ-
ních kolen byla postavena částečně 
svépomocí, materiál se sháněl všelijak 
a v prvé řadě se myslelo na techniku. 
Podle toho vypadá zbrojnice i dnes. Tři 
hasičská auta se do garáží vejdou jen 
hodně natěsno, když je třeba využít dí-
lenského zázemí, je lepší s  vozem vy-
jet ven. A o nějakém zázemí si újezdští 
hasiči mohou nechat jen zdát. Ve sku-
tečnosti ho tvoří stůl, pár židlí a jedno 
umyvadlo. Není tu ani kanalizace.
 Již za rok by se ale újezdští hasiči 
mohli stěhovat do nového. Zkraje pod-
zimu by měla začít demolice téměř še-
desát let staré zbrojnice. Pak nastoupí 

stavební firma a když vše půjde hladce, 
podzimní sezónu 2017 již naši hasiči 
zahájí v novém. Půjde o dvoupodlažní 
nepodsklepený provozní objekt s titan-
zinkovou pultovou střechou postavený 
na půdorysu původní hasičárny. 

DISPEČINK S TERASOU
V přízemí se počítá s parkovacími stá-
ními pro hasičské vozy, 
prostorem pro hrubou 
očistu, skladem hadic, 
vstupem pro pěší, dalším 
skladem a  pohotovostním 
WC. Ve druhém patře bu-
de kompletní zázemí pro 
hasičkou pohotovost: de-
vítimístná šatna s hygienic-
kým zázemím pro muže i ženy, vlastní 
dispečnik s  venkovní terasou a  noční 
pohotovostní ložnice. Dále pak sklad, 
úklidová komora a technická místnost. 

Propojení pater zajistí dvojramenné 
schodiště a také skluzná tyč. Objekt bu-
de vytápěn kondenzačním plynovým 
kotlem. Nová zděná zbrojnice bude 
vyvedena v  typických hasičských bar-
vách. Bílou zateplenou fasádu doplní 
červená vjezdová vrata a  černé rámy 
oken.

LÍPA K ÚHONĚ NEPŘIJDE
Projekt počítá i s ochranou lípy velko-
listé, která k hasičárně bezprostředně 
přiléhá. Jde o Lípu svobody, kterou tu 
na první výročí založení samostatného 
Československa v  roce 1919 vysadil 
Okrašlovací spolek. Od roku 2009 je 
strom veden jako památný. Stavební 

dokumentace proto v  je-
ho okolí nařizuje kopat 
ručně. Nesmí se přetínat 
kořeny silnější jak dva 
centimetry a  obnažený 
kořenový systém je nutné 
chránit před mrazy.
    Celá stavba nové zbroj-
nice vyjde podle stavební 

dokumentace na 13,5 milionů korun 
bez DPH. Investorem je naše městská 
část, peníze se ale podařilo získat ze 
dvou jiných zdrojů. Deset milionů ko-

Újezdská hasičárna už dlouho přesluhuje. Garážová stání 
jsou těsná, zázemí není větší než předsíň běžného rodinného 
domku a když se chtějí hasiči po zásahu omýt, musí vzít zav-
děk jedním umyvadlem. Již za rok by ale měla na místě staré 
zbrojnice vyrůst moderní novostavba.

Hasiči se dočkají nové zbrojnice
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Újezdští hasiči slavili v létě stejné jubileum jako celý Újezd – 95 
let samostatnosti. Oslavy se ale nekonaly. Stará hasičárna je 
v dezolátním stavu, chybí zázemí a tak se hasiči rozhodli, že 
jubileum oslaví až v novém. O tom, proč mohou být na svou 
Tatrovku pyšní i o době, kdy budou hasiči bez zbrojnice, si 
ÚZ povídal s Lukášem Sadym (27), starostou místního Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH). Jinak též Újezďákem, který drží 
rodinnou hasičskou tradici již třetí generaci.

Kolik má SDH v Újezdě členů?
Dohromady je nás 37. Z toho dvanáct 
nebo třináct lidí tvoří takzvanou vý-
jezdovou jednotku. Drží tedy v přede-
psaných časech pohotovost a  musejí 
být na telefonu. Případný poplach jim 
včetně základních údajů formou tele-
fonátu nahlásí počítač z  ústředí. Je to 
něco podobného, jako když voláte na 
zákaznickou linku.

Kolikrát ročně vyjíždíte do akce?
To je různé, průměrně tak dvacet-
krát, třicetkrát. Naše jednotka požár-
ní ochrany spadá do kategorie JPO 
V a máme tedy místní působnost. Mů-
žeme ale vyjíždět i za hranice Prahy 21 
nebo do Středočeského kraje. V dubnu 
jsme třeba zasahovali společně s  dal-
šími jednotkami ve firemním areálu 
ve Štěrboholech. Do deseti minut od 
nahlášení jsme vyjížděli z Újezda. A to 
přišel poplach v půl páté nad ránem.
Nejsou to ale jen požáry. Kácíme po-

padané stromy, čerpáme vodu ze za-
topených sklepů, provádíme požární 
dozory na různých akcích. Samozřejmě 
třeba o  Čarodějnicích. Asistovali jsme 
u záchrany psa, který spadl do studny. 
V červnu jsme jeli do zahrady mateřské 
školy v Lišické, kde jsme likvidovali vosí 
hnízdo.

Jakou techniku máte k dispozici?
Máme v garážích tři vozy. Nejstarší je 
Tatra 148, která ale nedávno dostala 
nový lak a  je krásně zrekonstruova-
ná. Největším vozidlem je Tatra 815, 
která je naší chloubou, protože má 
nádrž na 9 tisíc litrů vody. Podobnou 
technikou v okolí nikdo nedisponuje. 
A pak je tu i Ford Transit. K tomu sa-
mozřejmě používáme vodní čerpadla, 
rozbrušovačky a pily, máme i elektro-
centrálu.

Co uděláte s technikou v průběhu 
stavby nové hasičárny?

O  tom se zatím stále jedná. Máme 
vyhlédnuté vytápěné sklady v  Běcho-
vicích. Ono to není tak jednoduché, 
protože obyčejné garáže nestačí. V cis-
ternách je voda a  kdyby zmrzla, po-
praskaly by. Stejně jako ventily.

Co si slibujete od nové zbrojnice?
Především důstojné zázemí. Dnes se 
sotva vejdeme s  technikou do garáží, 
nemáme vrata s  elektrickým pojez-
dem. Doufáme, že se dočkáme i záze-
mí pro setkávání a požární sport. A kdo 
ví, třeba se díky nové zbrojnici v Újezdě 
obnoví i tradice mladých hasičů. Dnes 
vůbec nemáme zázemí, abychom tu 
s dětmi něco dělali. 

(red)

run tvoří investiční účelová dotace 
z  rozpočtu hl. m. Prahy. S  tím, že 
stejná částka je připravena z magist-
rátního rozpočtu i pro rok 2017. Dal-
šími 4,5 miliony korun přispěje letos 
státní rozpočet – konkrétně generál-
ní ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru. 
 V  polovině července naše měst-
ská část otevřela výběrové řízení na 
zhotovitele zbrojnice. Ten by mohl 
být v ideálním případě znám v polo-
vině září. A hned po podpisu smlou-
vy by se mohlo začít stavět. 
 Újezd tak na rok přijde 
o  hasičárnu. Nikoliv ale o  samotné 
hasiče, kteří se už teď těší na nové 
a především důstojné zázemí.

Blahoslav Hruška

Oslavy jsme museli přesunout
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Po několika měsících provizoria, kdy ÚZ fungoval bez 
řádné redakce, se na tváři měsíčníku naší městské 
části bude podílet nová redakční rada, v níž used-

nou tři dámy a dva muži. Jejich oficiálním úkolem bude 
podle platných Pravidel pro vydávání ÚZ z loňského čer-
vence (kompletní pravidla najdete na www.praha21.cz 
v sekci Újezdský zpravodaj) dohled nad dodržováním roz-
sahů a formálních pravidel příspěvků. Jde například o to, 
aby politická polemika zůstala v rámci Zpravodaje oddě-
lená od ostatního obsahu, aby samotní zastupitelé dodr-
žovali rozsah svých příspěvků, v neposlední řadě redakční 
rada může rozhodovat o zařazení sporných článků. Sluší 
se dodat, že práce v redakční radě není honorována. 
 Pevně ale věřím, že všech pět členů redakční rady ne-
bude chtít pouze vykonávat jakýsi dozor nad vydáváním 
měsíčníku, ale aktivně se podílet na jeho obsahu. První 
setkání redakční rady proběhne ještě během září. O práci 
redakce vás budeme informovat. 

(bh)

PROFILY ČLENŮ REDAKČNÍ RADY  
Eva Danielová (48)
Pochází ze Strakonic, vystudovala ČVUT. V 90. letech pra-
covala v rodinné firmě. Od roku 2004 působí na Masary-
kově ZŠ jako asistentka pedagoga, je absolventkou kurzu 
akreditovaného při ministerstvu školství. V  Újezdě žije 

s rodinou od roku 2000, angažuje se mimo jiné v Újezd-
ském muzeu. Je újezdskou Občankou roku 2012.

Hana Jančová (54)
Má za sebou 33letou praxi jako učitelka druhého stup-
ně na Masarykově ZŠ, kde učí češtinu, dějepis a literární 
výchovu. Členkou redakční rady byl v období před asi de-
seti lety. Angažuje se mimo jiné v Učitelském profesním 
sdružení. 

Jonáš Jenšovský (31)
Redaktor, recenzent, blogger, webový administrátor. 
Tvoří texty pro několik internetových obchodů, publikuje 
recenze a úvahy. Povídkovou tvorbou přispívá do několi-
ka celorepublikových literárních soutěží. V Újezdě žije od 
dětství. 

Pavel Moudrý (62)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Pracoval v pod-
niku zahraničního obchodu a jako obchodní zástupce am-
basády v Londýně, později jako obchodní a generální ředi-
tel českých i nadnárodních společností v České republice. 
Od roku 2013 působí jako poradce v obchodních a mana-
žerských záležitostech.

Jaroslava Vostatková (67)
Vystudovala ČVUT, pracovala v  technických oborech 
s využitím angličtiny. Po roce 1989 vyučovala angličtinu. 
V penzi se konečně dostala k tomu, co si přála dělat ce-
lý život – k malování. Je členkou Sdružení výtvarníků ČR 
a každoročně má několik výstav. S rodinou žije v Újezdě 
od roku 2003.

Na konci července se újezdští radní sešli mimo 
jiné i kvůli ÚZ. Zvolili pět členů redakční rady, 
kteří se budou podílet na tom, aby Zpravodaj 
zůstal občanským, nepolitickým měsíčníkem.

Zpravodaj má novou redakci

Hledá se nový distributor

Vzhledem k tomu, že přetrvávají letité problémy 
s roznosem Újezdského zpravodaje Českou poštou 
a.s., která není schopna plnit svoji základní funkci, 

což je doručit zásilku, a přes veškeré urgence a interven-
ce na ředitelství pošty se roznos do všech poštovních 
schránek dlouhodobě nedaří, obracíme se na občany 
Újezda, zda by se tohoto úkolu někdo neujal. Požaduje-

me osobu starší 18 let, která bude schopna roznos do 
všech domovních schránek zorganizovat, a to do tří dnů 
po dodání z tiskárny. Práci lze provádět na IČ nebo na 
dohodu o provedení práce. Přesné informace lze získat 
v úředních hodinách na úřadě u pana Vladimíra Saitze, 
nebo na telefonu 281012913. 

Vladimír Saitz, tajemník MČ Praha 21Jeníček inzerce 1-43 podval 183x66_Sestava 1  17.4.2015  8:56  Stránka 1
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TÝDEN ZDRAVÍ
4. 9. – 10. 9. 2016

Úřad MČ Praha 21, odbor školství, kultury a MA21 za fi nanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy 
a ve spolupráci s DDM Praha 10 – Dům UM a Raráškem z Újezda pořádají

PRAHA
21 Volejbal 

Újezdské sovy

Občerstvení zajišťuje restaurace Stodola 
a vinotéka Blatov – Alexandra Procházková

Více informací na www.praha21.cz

Změna programu vyhrazena.

PROGRAM:
Neděle 4. 9. 2016
14:00 – 16:00 
Cyklovýlet ke koupališti do Klánovic a druhou 
stranou zpět, pro (pra)rodiče i s dětmi, délka 
cca 10 km, sraz u úřadu MČ Praha 21

18:00 – 20:00
Podvečerníček jižní částí Újezda – komentovaná 
vycházka s výkladem o zajímavostech Újezda, 
sraz u Újezdského muzea

Pondělí 5. 9. 2016
17:00 – 18:00
KANGSIM DOJANG  - exhibiční vystoupení 
Taekwondo spojené s náborem, místo konání: 
multifunkční hřiště ulice Čentická

Úterý 6. 9. 2016
18:00 – 20:00
Osvětová přednáška na téma Osteoporóza, 
menopauza a hormonální léčba, přednášející: 
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., místo konání: 
velká zasedací místnost úřadu MČ Praha 21 

Středa 7. 9. 2016
9:00 – 10:30
Ukázka práce psovodů Městské policie 
a výcviku a výchovy psů, místo konání: 
multifunkční hřiště ulice Čentická

16:00 – 17:30
Přijďte si zahrát volejbal – SK JOKY – mini volejbal, 
trénink dětí a mládeže, místo konání: multifunkční 
hřiště ulice Čentická

18:00 – 20:00
SK JOKY – volejbalový zápas dospělých, 
místo konání: multifunkční hřiště ulice Čentická

19:00 – 21:00
Filmový klub – přijďte se podívat na dokumenty: 
Ropáci (1988), Nanuk – člověk primitivní 
(1922), místo konání: Aula 1. stupně 
Masarykovy ZŠ (vchod z ulice Čentická)

Čtvrtek 8. 9. 2016
8:30 – 12:00
Běh mezi školami – soutěž žáků Masarykovy 
ZŠ v běhu mezi školními budovami

15:00 – 18:00
Přijďte si zatančit s Danceportem – vyzkoušet 
si např. latinu nebo MTV style pod vedením 

zkušených lektorů, místo konání: multifunkční 
hřiště ulice Čentická

16:00 – 18:00
Ukázková hodina Školního sportovního klubu – 
pojďte seznámit děti se základními atletickými 
disciplínami, místo konání: sportovní areál 
2. stupně Masarykovy ZŠ

17:00 – 18:30
POHYBEM A DÝCHÁNÍM účinně proti stresu 
– trocha teorie a praktická nenáročná cvičení, 
přednášející: MUDr. Jarmila Winterová, místo 
konání: Újezdské muzeum 

Pátek 9. 9. 2016 
17:00 – 19:00
Pétanque – Přijďte si zahrát na přírodní 
pétanque hřiště!, místo konání: hřiště pétanque 
na stezce Lesní galerie v lesním průseku mezi 
ulicemi Staroklánovická a Polesná

13:00 – 13:20
Vystoupení nejmladších fotbalistů 
FK Újezd nad Lesy

13:30 – 13:45
Raráškovské písničky a tanečky

13:55 – 14:15
Danceport – ukázka latinskoamerických 
tanců/MTV style

14:30 – 15.15
DDM Praha 10 – hudební vystoupení 
skupiny Crazy Cool

15:25 – 15:45
Raráškovské písničky a tanečky

16:00 – 17:00
divadlo Harmonika – představení 
s názvem Kouzelný hrnec

Doprovodný program: 
8:00 – 13:00
0. ročník turistického pochodu Za loupežníkem 
Drholcem – start: 2. stupeň Masarykovy ZŠ, v cíli 
soutěžní ochutnávka zeleninových salátů 

15:00 – 17:30
Újezdské kolodění

Mobilní dopravní hřiště Městské policie – 
jízda zručnosti 

Skákací hrad, výtva rná dílna, sportovní soutěže – 
opičí dráha, malování na obličej

Osvětové akce: 
12:00 – 17:00
STOB – stop obezitě – poradenství, interaktivní 
výstavka (ne)zdravých potravin a vědomostní kvíz 
o drobné ceny, měření tuku

12:00 – 17:00
Měření krevního tlaku

12:00 – 17:00
Měření hustoty kostí – denzitometrie 
– Květoslava Fričová

15:00 – 17:00
Vyšetření znamének (pigmentových skvrn) 
– MUDr. Ivona Kosová

Místo konání: multifunkční hřiště v ulici 
Čentická, v případě nepříznivého počasí se 
program přesouvá do Masarykovy ZŠ

Hlavní program: 
12:00 – 12:10
Zahájení paní starostkou MČ Praha 21 
Karlou Jakob Čechovou

12:15 – 12:45
Představení DDM Praha 10 a workshop 
hry na ukulele

Sobota 10. 9. 2016

Akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, Ing. Radka Lacka

tyden zdravi A2.indd   1 22.8.2016   13:45:17
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HISTORIE

Původně jich bylo osmdesát. 
Mysleli si, že je čeká výběr 
pro výcvik na moderní stíhací 
bombardér MiG-23. K  útva-

rům stíhacích letců v červnu toho roku 
dorazily dálnopisy, které už jen 24 vy-
braným pilotům rozkázaly nastoupit 
určeného dne do letadla směr Praha. 
 Jedním z  nich byl i  Oldřich Pelčák. 
Tehdy dvaatřicetiletý pilot pár měsí-
ců předtím ukončil čtyřleté studium 
na letecké akademii v Moninu. S ním 
ji vystudovali další čtyři Čechoslováci 
včetně Vladimíra Remka. Pro Pelčáka, 
rodáka ze Zlína, který prožil dětství 
v Kyjově, to byl splněný sen. Už od dět-
ství miloval létání a vše s ním spojené.
 Pozvánka ke zdravotním testům 
na nový typ letadla představovala 
další výzvu. Kromě velmi podrobných 
zdravotních prohlídek, které absolvuje 
každý uchazeč o pilotní průkaz, přišly 
i  neznámé testy. Třeba když byl Pel-
čák připoután k  jakémusi naklápěcí-
mu stolu. „Až později mi vysvětlili, že 
zkoušeli vestibulární aparát. Ten je ve 
vnitřním uchu a slouží k vnímání rov-
nováhy. Další test byl na otáčecí židli. 
Někteří piloti po pěti minutách točení, 
kdy se střídaly obě strany, a ještě jsme 
se předkláněli, zbledli, nebo dokonce 
zvraceli. Mě točili 15 minut – a kurňa 
nic,“ směje se. Podobné výsledky měl 
i Remek. 
 Během podzimu vypadly dvě třetiny 
vybraných. Zůstalo jen osm mužů. Až 
poté pilotům řekli, že nejde o MiG-23, 
nýbrž o  let do kosmu. A  následovala 
otázka: Chceš, nebo nechceš? Nikdo 
neodmítl. „Nabádali nás, že to nesmí-
me prozradit ani doma manželce, což 
jsem ale já udělal,“ přiznává Pelčák. 
V  říjnu dorazila ze Sovětského svazu 
komise vedená kosmonautem Vasi-
lijem Lazarevem, který byl zároveň 
i  lékařem. Po další sérii testů a  nově 
i  pohovorů byli vybráni čtyři. Kromě 
Pelčáka a  Remka ještě Ladislav Klíma 
a Michal Vondroušek. 
 Čtveřice v  listopadu odletěla do 
Hvězdného městečka u Moskvy. To by-

lo uzavřeným sídlem pro kosmonauty, 
vojáky, odborníky a  jejich rodiny. Po 
týdnu dalších prohlídek poslali Sověti 
Klímu a  Vondrouška domů. „Zůsta-
li jsme tam s  Vláďou sami. Tedy ještě 
tam s  námi byli dva východní Němci 
a  dva Poláci. Zatímco oni věděli, kdo 
z nich se podívá do kosmu jako první, 
nám to neřekli,“ říká Pelčák, který byl 
ve Hvězdném městečku s rodinou, Re-
mek sám. I když věděli, že za rok za dva 
poletí jen jeden z  nich, byli kamarádi 
a zůstali jimi dodnes. 

DRSNÁ PRŮPRAVA 
V  prosinci 1976 začal samotný výcvik 
pro let do kosmu, který pak trval rok 
a čtvrt. Zpočátku šlo o  teorii na učeb-
nách, kde byli přítomni všichni – Češi, 
Poláci i  Němci. „Učili nás, jak to lítá, 
proč to lítá, fyziku, astronomii a podob-
né věci. V květnu 1977 nás pak určili do 
posádek,“ popisuje Pelčák. On dostal 
za velitele konstruktéra a civilistu Niko-
laje Rukavišnikova, který už za sebou 
měl dva lety do kosmu. Remka dali do-
hromady s plukovníkem Alexejem Gu-
barevem, který ve vesmíru už také byl. 
 Následovala fyzická příprava a  cvi-
čení na přežití v nepříznivých podmín-
kách – na moři, v pustinách a podobně. 
Na Bajkonuru dvakrát ohromeně sle-
dovali start rakety. Hodně času zabra-
ly trenažéry, na nichž se učili ovládání 
kosmické lodi. „Kosmonauti totiž měli 
zakázáno dělat cokoliv zpaměti. Jsou si-
tuace, kdy byste udělali chybu, a už se 
nemuseli nikdy vrátit na Zemi. Princip 
spolupráce v  posádce byl proto tako-

vý, že jeden čte, co se má dělat, druhý 
buď prstem, nebo ukazovátkem ukáže 
na knoflík či vypínač. Ten, který čte, to 
překontroluje, a teprve když kývne hla-
vou, tak se zmáčkne. Vše se dělá podle 
příručky,“ vysvětluje Pelčák. 
 Život ve Hvězdném městečku byl 
pohodlný, obchody nadstandardně zá-
sobené. Dalo se zajít do kina, k jezeru, 
zajet do Moskvy. Jen kdyby chtěli vyjet 
třeba do jedné z okolních vesniček, byl 
by problém. Sověti měli o kosmonauty 
strach. 

Pro Sovětský svaz to byla možnost ukázat se světu. Před 40 
lety nabídl Československu, Polsku a NDR možnost vyslat je-
jich občana do kosmu. U nás prošli výběrem dva piloti: Vla-
dimír Remek a Oldřich Pelčák, který se v roce 2014 stal Čest-
ným občanem Újezda nad Lesy.

Kosmonaut, který zůstal na zemi
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Chtěla bych věnovat několik řádků zajímavým výročím ne-
bo událostem, které se odehrály v  Újezdě či blízkém okolí 
a jejichž společným jmenovatelem je v letošním roce (2016) 
šestka na konci letopočtu.

1486 - 530 let - je stáří zvonu, který je 
v  současnosti v  kostele Povýšení sv. 
Kříže v Kolodějích. Původně byl jedním 
z  trojice zvonů újezdského kostela sv. 
Bartoloměje. 
 Na zvonu je nápis: „Léta Božího 
1486, Pane Bože rač da-
řiti tento zvon“.

1806 - 210 let - byl 
zbořen kostel sv. Bar-
toloměje v  Újezdě. Je 
připomínán již v  ro-
ce 1350, kdy patřil do 
brandýského děkanátu. 
Byl pravděpodobně ješ-
tě starší. Pražský Zde-
razský klášter, kterému patřil Újezd již 
v roce 1309, měl podací právo ke kos-
telu sv. Bartoloměje až do roku 1421. 

1866 - 150 let - za války s  Pruskem, 
byli v  Újezdě, Kolodějích a  okolí Pru-
sové (Prajzi), celkem čtyřikrát. Jak při-
jeli, hrnuli se hned do domů, vyháněli 
dobytek na dvory a  zahrady, stodoly 

zotvírali a vůbec si počínali velice dovo-
leně. Kde dostali dobře najíst a napít, 
tam byli tiší a spokojení, hůře však by-
lo tam, kde podle jejich vůle nechtěli, 
nebo nemohli hned vyhověti. Po vál-
ce vypukla cholera. Během tří týdnů, 

zemřelo v  Běchovicích 
9 osob, v  Kolodějích 7 
osob a v Újezdě a Stupi-
cích nikdo.

1926 - 90 let - z tohoto 
roku jsou první zázna-
my o  újezdské obecní 
knihovně. Toho roku, si 
21 registrovaných čte-
nářů vypůjčilo 101 knih. 

Prvním knihovníkem byl Jaroslav Jen-
šovský. Za počátek knihovnictví v obci 
lze považovat dar Okrašlovacího spol-
ku, který v  roce 1918 předal 108 knih 
právě založené organizaci Baráčníků.

1946 - 70 let - na Rohožníku (u dnešní 
autobusové otočky), byl postaven po-
mník občanům z  tehdejší Nové Sibři-

ny, kteří padli v květnové revoluci. Na 
pomníku je nápis: „Zemřeli, bojujíce 
za svobodu vlasti v  květnové revoluci 
1945“.

1956 - 60 let - komisi výstavby teh-
dejšího MNV, za spontánní brigádnic-
ké pomoci občanů z  ulic Třebětínské, 
Chmelické až po Staroújezdskou a čás-
ti Toušické, se podařilo vyasfaltovat 
první ulice.

Marie Tomaidesová, kronikářka

KDO TO BUDE? 
S  koncem výcviku dvojici Pelčák–Re-
mek stále více vrtalo hlavou, kdo bude 
oním vyvoleným. Nakonec přišel roz-
kaz, který určil za posádku Sojuzu 28 
dvojici Remek–Gubarev. 
 Proč zrovna oni? Podle Pelčáka 
mohla hrát ve výběru roli politika. 
I když, jak sám říká, jsou to jen hospod-
ské řeči. Když se ono rozhodnutí Pelčák 
se svým velitelem dozvěděli, koupili si 
víno a v něm zklamání utopili. „Byl to 
opravdu skličující pocit. Pak za mnou 
všichni chodili a  říkali, ať nejsem zkla-
maný, že bude druhé kolo a  my také 
poletíme. Nikdy k  tomu ale nedošlo,“ 
vzpomíná Pelčák. Sám věřil v další kos-
mickou šanci dva roky. Mezitím se opět 
soustředil na létání. V září 1978 se vrá-
til do Žatce jako velitel pluku. O osm let 
později už byl zástupcem velitele divize 
protivzdušné obrany. 

 Nakonec ale skončil ve Kbelích, ve 
Výzkumném a  zkušebním leteckém 
ústavu. „Ve výzkumáku jsem strávil 
12 let a  byly to nejkrásnější roky mé-
ho leteckého života. U bojových útvarů 
jste svázán předpisy, musíte se starat 
o podřízené. Jako zkušební pilot se sta-
ráte jen o létání a své letadlo,“ vzpomí-
ná. 

VRTULNÍKEM NA BLATOV
Ani ve Kbelích se Pelčákovi nevyhnul 
„průšvih“. Tou dobou už bydlel na kra-
ji Prahy, v Újezdě nad Lesy. Obyvate-
lé části Blatov si v 90. letech zvykli na 
občasné burácení, když se nad nimi 
Pelčák ve stíhačce v  rámci testování 
přehnal. Jednou ho vysadil kousek od 
domova kolega, který přistál na míst-
ním fotbalovém hřišti. „Jenže nějaká 
žena zavolala na ministerstvo obrany 
a  stěžovala si, že vrtulník udělal,bor-

del‘ a  že jsme jí vzbudili dítě. Přitom 
jako velitel jsem měl nárok nařídit 
nácvik přistání. Ale stejně mě potom 
seřvali a sundali z hrušky dolů,“ směje 
se. 
 V  roce 1999 odešel Pelčák do dů-
chodu. Dvakrát se pak neúspěšně 
pokusil dostat do českého parlamen-
tu. Nyní dvaasedmdesátiletý muž dělí 
svůj čas mezi rodinu, návštěvy svých 
dvou chat a besedy, na které je stále 
hojně zván. A i když se do kosmu nikdy 
nepodíval (jen jeho kyjovská panenka 
a rukavice, které vzal Remek s sebou), 
zůstala tam po něm památka: planet-
ka 6149, objevená v roce 1979 astro-
nomy z Kleti, dostala jméno Pelcak. 

Vojtěch Gibiš

Plná verze článku včetně fotografií z Pel-
čákova výcviku vyšla na www.lidovky.cz

„Šestková“ výročí Újezda
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KULTURA

Celá tato akce byla zcela v  režii 
paní učitelek 3. tříd Masarykovy 
ZŠ a  jejich dětí. Vernisáž zahá-
jila paní učitelka Eva Hegyiová, 

poté společně s paní učitelkou Zuzanou 
Vopálenskou vedly děti ze svých tříd 3. 
A a 3. C během zpěvu a flétnového do-
provodu pěti písní (Vyletěla holubička ze 
skály, Na tom pražskym mostě, Šla Na-
nynka do zelí, Písnička o žihadle, Hlídač 
krav), během nichž se střídavě objevova-
la tvrdá y a měkká i ve zpívaném textu. 
Písně byly proloženy autorským čtením 
dvaceti dvou dětí. Muzeum bylo plné 
koláží, obrázků, vymyšlených příběhů. 
Společné měly jedno - originálně zapra-

covaná vyjmenovaná slova. Za všechny 
vybírám názvy těch prací, které mi utkvě-
ly v paměti: Závod Libora Lysého, Plyšo-
vý mlynář ze mlýna, Kobyla a kamarádi, 
Jak toreador zápasil s býkem, O mývalo-
vi a  myslivci, O  sýkorkách ze Sychrova, 
Ztracený lívanec, Kouzelný vánoční líva-
nec, O netopýrovi a slepýši, O mlýně pod 
lípou, O chytré myšce a hlemýžďovi, Jak 
syn potkal sýkoru, sýčka a sysla.
 Závěrem poděkování dětem a paním 
učitelkám - E. Hegyiové III. A, M. Černé III. 
B, Z. Vopálenské III. C, Š. Daušové III. D, J. 
Krimlákové III. E a L. Rejmonové III. F. 

Eva Danielová

V  loňském roce jsem zjistil, že manželka posledního 
člena významné újezdské rodiny Sluků, paní Vě-
ra Sluková je ochotna celý rodinný archiv věnovat 
Újezdskému muzeu. 

Naskytla se tak možnost (po 
rodině Líznerů a pana Antonína 
Zemana) získat další historicky 
cenné dokumenty, četné archi-
válie od poloviny 19. do začátku 
21. století. Zatímco v  předchá-
zejících letech jsme měli mnoh-
dy problém sehnat pro výstavy 
dostatečné množství hodnot-
ných exponátů, při přípravě té-
to výstavy byl problém opačný.
 „Slukové byli vlastenci, hrá-
li ochotnické divadlo, milovali 
historii, byli výtvarně i hudebně 
nadaní. V  době první republi-
ky se stali populární Slukovou 
loutkovou scénou,“ říká Věra 
Sluková. „Expozice nabídne ná-
vštěvníkům nejrůznější dobové 
artefakty: korespondenci otce 
a syna z bojišť I. světové války, 
historické firemní dokumenty, 
obrazy, fotografie, bytové truh-
lářské doplňky, módní návrhy. 
V  újezdském domě Slukových 
se za víc jak osmdesát let nic 
nevyhodilo. Naopak dokumen-

ty o předcích a jejich činnostech, o stavbě domu s původní-
mi smlouvami a ručně psaným rozpočtem, se střežily jako 
svátost. Nábytek obyvatel žil svůj život, dožíval na půdě, 

v garáži, na chodbě a čekal, až 
ho někdo znovu oživí,“ popisu-
je.
   Ačkoliv jsem měl možnost 
dobře poznat všechny členy 
rodiny Sluků (naše domy dělila 
jen louka na konci tehdejší Ří-
čanské ulice) byl jsem při studiu 
materiálů překvapen nejen je-
jich rozsahem, ale i významem. 
   Za výrazné pomoci předsed-
kyně Muzejní rady paní Evy 
Danielové dáváme veřejnosti 
možnost nahlédnout do růz-
norodých osudů obyvatel naší 
obce. Snad se nám podařilo 
ukázat nejen to, jak po vzniku 
samostatné republiky začali bu-
dovat své profesionální posta-
vení, ale i jak žili své běžné živo-
ty se svými rodinami a dětmi.
   Výstava bude zahájena verni-
sáží v sobotu 24. září 2016 v 10 
hodin v prostorách muzea. Ku-
rátory jsou Věra Sluková a Miloš 
Schmidt.

Miloš Schmidt

Y, nebo i? Vyjmenovaná slova
ovládla újezdské muzeum

Slukovi: vlastenci z Újezda

Poslední týden před prázdninami se v Polyfunkčním domě ko-
nala vernisáž výstavy Vížka, nebo výška? aneb Vyjmenovaná 
slova hrou.

 
 

Újezdské muzeum MČ Praha 21 
zve na výstavu 

R O D I N A   S L U K O V A 
z   r o d i n n é h o   a r c h i v u 

Vernisáž výstavy se koná v Újezdském muzeu 
 

v sobotu 24. 9. 2016 od 10 hodin  
 

Sólo na kytaru zahraje MgA. Eliška Balabánová 
 

Kurátory výstavy jsou  
 

Mgr. Věra Sluková a PhDr. Miloš Schmidt 
 

Výstava potrvá do 31. 10. 2016 
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Pro „Týden zdraví„ (i přírody) - 

více na stránkách MČ – KALENDÁRIUM 

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

ve středu 7. 9., v 19.00 h., v aule MZŠ 
máme dva světově proslulé dokumenty:

NANUK – člověk 
primitivní (z roku 1922)  

♥ 

ROPÁCI (Oskar roku 1988) 
Vstup volný, místa je dost. Vhodný i pro školáky!!!

27. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

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

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

Ve středu 27. 9., v 19.00 h., v aule MZŠ. 
Demytizující film z roku 1963 o válce, o 
člověčí velikosti a krutosti zároveň. 

SMRT SI ŘÍKÁ 
ENGELCHEN 

Režie: Jan Kadár & Elmar KLOS
Host: Jan KAČER (titulní role)

Vstup dobrovolný, místa bývá dost !!!

taneční odpoledne s Danceportem
…v rámci Týdne zdraví ve spolupráci s městskou 
částí Praha 21 pořádá taneční studio taneční 
odpoledne s výukou

•MTV style
• latinskoamerické tance
• zkušení lektoři, se kterými je zábava
• moderní hudba
• taneční ukázky

kdy? 8.9. 2016 v čase 15:00-18:00hod
kde? multifunkční hřiště Újezd nad Lesy

…přijďte se pobavit a zatančit si

Těšíme se na Vás J

www.danceport.cz
tel.: 605 284 171 Ing. Karolína Venkrbcová

obchodní centrum Blatov, Újezd nad Lesy

 
 
 

 
 
 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 – ÚJEZD NAD LESY 
 

VÁS ZVE NA OSVĚTOVOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA 
 

 
OSTEOPORÓZA, MENOPAUZA A 

HORMONÁLNÍ LÉČBA 
 
Osvětová přednáška s možností diskuze a dotazů. Ženy prožívají více 
než 1/3 života v přechodu – deficitu ženských hormonů. Možnosti 
řešení potíží existují. Jednou z komplikací nedostatku hormonů může 
být u žen i osteoporóza – řídnutí kostí. 
 
 
Přednáška se koná v úterý 6.9.2016 od 18 hod ve velké 
zasedací místnosti ÚMČ Praha 21. 
 
         
Přednášející: MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., 
gynekolog, který se ve své praxi specializuje na 
řešení problémů spojených s přechodem u žen a též 
na diagnostiku léčen osteoporózy. 
 

 
 
 
 
 
Přednáška je součástí projektu Týden zdraví MČ Praha 21 
 
 

Endokrinologie
Praha – Klánovice, Axmanova 131

Přijímáme nové pacienty

MUDr. Markéta Weichetová, PhD.

Tel. 734 130 778

www.dia-endopraha9.cz

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat 

z 200 druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, 
laminátových a dřevěných podlah včetně příslušenství 

zaměření, kalkulace, pokládka na klíč

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

INZERCE



STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

INZERCE
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Do nově otevřené prodejny v Praze  – Újezd nad Lesy  hledáme : 
 

 prodavače/čky 
 
 
Práce je vhodná pro všechny, bez ohledu na předchozí zkušenosti, 
profesionálně Vás zaškolíme.  
Pokud hledáte práci a jste komunikativní osoba, neváhejte nás kontaktovat.          
 
Požadujeme:  
čistý trestní rejstřík, příjemný vzhled a vystupování, pracovitost a učenlivost.         
Základní znalost průmyslových a automobilových ložisek, elektrického, 
ručního nářadí,  autodoplňků, autokosmetiky, zahradní techniky. 

 
Nabízíme : 
práci v příjemném kolektivu, platové ohodnocení dle dohody,          
profesionální zaškolení. 

 
Kontaktujte nás: 
prodej@rommar.cz 

Pro kancelář v Úvalech hledáme do 
našeho realitního týmu nové kolegy. 
Zkušenost v oboru není podmínkou. 
Pro více informací volejte na tel.: 604 

700 022, své životopisy zasílejte na 
mail: info@elanreality.cz
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LISTÁRNA

Listárna
PRO ČTENÁŘE OKA

Až zase příště pan Duchek popustí 
uzdu své touze vyčistit v Újezdě 
(a ve škole zvlášť) všechnu špat-

nost, doufám, že to vydržím a nebudu 
s ním zbytečně ztrácet energii; dnes te-
dy naposledy, čistě proto, aby si snad 
někdo nemyslel, že na  to nemáme co 
říci.
 Své žáky učím známou pravdu, že 
polopravda je horší než celá lež, neboť 
lež je snadněji rozeznatelná, zatímco 
část pravdy utvrzuje neznalého v tom, 
že je pravdivá i ta druhá, lživá půlka.

 Proto demagogové polopravdu tak 
rádi užívají. Protože pánové z Oka dob-
ře vědí, že je nemožné na stránkách 
jakéhokoli média (pokud nevydávám 
vlastní časopis) dopodrobna vyložit 
sled všech událostí a  popsat vše, co 
kdo řekl a udělal, je pro ně snadné dě-
lat to, v čem tak vynikají: kydat špínu.
 Ale vlastně jsme to čekali, to byla 
jen otázka času, kdy pan Duchek chytí 
příležitost za pačesy. Nicméně děkuje-
me za poskytnutí důkazu, že jsme měli 
pravdu, když jsme požadovali podpisy 
pod příspěvky, tušíce, že pseudonymu 

zneužívá a za žáka školy se vydává jiná 
osoba. Vtipný Konstantin Pseudony-
mus, autor obrázků na titulní stránce 
Oka, ve školním časopise ovšem pode-
psaných Johny Pěnkava, tedy nepře-
kvapivě uspěl v Oku se svým Kurristá-
nem (jen velký naiva by uvěřil, že jeho 
autorem je žák), když jeho text příbuz-
ného ražení ve školním časopisu bez 
pravého jména nevyšel.  
 Více se sem nevejde; koho to zajímá, 
najde pokračování na http://otevrene-
noviny.cz.

Hana Jančová

DOVOLENÁ V BIOGRADU  
NA MORU

Každý rok jezdím k moři, letos po-
prvé jsem vyrazila na dovolenou 
s  Klubem aktivních seniorů. Or-

ganizační věci jsem řešila s  paní Kraj-
zingrovou, která na sebe vzala nelehké 
břímě člověka, který má vše na starost 
a  zvládala to skvěle. Cesta k  moři by-
la nečekaně příjemná, jeli jsme polo-
prázdným autobusem, nikdy jsem tak 
pohodlně nejela. Ubytováni jsme byli 
v  apartmánu, už z  tuzemska jsem vě-
děla, že bydlím ve 3. patře, to mi vy-

hovovalo kvůli krásnému výhledu na 
moře. Na všechno jsem se dopředu 
informovala, tak jsem věděla, že jídlo 
nám bude nosit delegátka na pokoj. 
A shledala jsem v tom mnoho pozitiv. 
Člověk se najedl v soukromí, nebyl vá-
zán časem a navíc se dalo se stolovat 
v plavkách, což bylo v horku příjemné. 
Byla to báječná dovolená. Sice žádný 
luxus, ale nemám důvod si stěžovat, 
cena zájezdu byla víc než příznivá, a za 
ni jsem dostala to, co jsem mohla oče-
kávat. Výlety byly zajímavé, jídlo dobré, 
moře azurové. Snad jen komárů bylo 

letos přespříliš, ale za to nikdo nemohl. 
A  že ne každý byl spokojen? Zavděčit 
se všem nejde a tak se občas se vyskyt-
nou jedinci, pro které je každá zámin-
ka dobrá. Jde o to, jestli si člověk chce 
dovolenou užít anebo otrávit. Závěrem 
jedno doporučení. Na tuhle dovolenou 
měly jet mé dvě známé, nejely. Zřejmě 
nechtěly českou kuchyň a přály si mít 
vše all inclusive. Bydlely v luxusním ho-
telu na rušné ulici, jejich zájezd byl o 3 
dny kratší a  o  5 tisíc dražší. Proč ne? 
Kdo byl nespokojený, má tuhle mož-
nost také.  Alena Černá

AROGANCE

Kdo si přečetl v  červnovém čísle 
ÚZ sloupek radního Jeníčka, či 
slyšel jeho proslov na zastupitel-

stvu, nevycházel z úžasu.
 Pan Jeníček je ve funkci 4 měsíce, 
ale nenechal na nikom nit suchou. 
Bývalého starostu Růžičku kritizoval 
za netransparentní podporu spolků 
v Újezdě, Spolek OKO obvinil, že svou 
činnost dělá jen pro hlasy v  dalších 
volbách, předsedkyni SPCCH kritizo-
val, že se zmínila o nepřidělení grantu 
spolku OKO, legendu bojových sportů 
F. Kollmana označil na ZMČ za psychic-

ky labilní osobu, které by on rozhodně 
nesvěřil sebeobranu pro seniory a na-
konec si postěžoval, že KV (kontrolní 
výbor) se již 4x zabýval jeho působe-
ním v ÚZ.
 Pravdou je, že pan Jeníček zaměst-
nává KV prakticky na plný úvazek svý-
mi eskapádami, týkajícími se jeho do-
časné funkce šéfredaktora ÚZ, neboť 
ji přebíral s vědomím, že ji bude vyko-
návat zdarma - pro občany. Jakmile byl 
ale později zvolen radním, začal spolu 
s pí Čechovou tlačit na tajemníka, aby 
měl funkci placenou a  to i  zpětně! KV 
tak opakovaně musel konstatovat po-

rušení zákona p. Jeníčkem a  kontrolu 
na úřadě kvůli tomu provedl dokonce 
Inspektorát práce.
 A  tak by mě zajímalo, kde se bere 
v panu Jeníčkovi ta drzost kritizovat li-
di, kteří pro Újezd opravdu něco uděla-
li. Navíc urážet F. Kollmana, který chtěl 
přivést na kurzy sebeobrany svěřence 
svého žáka, olympijského vítěze Kr-
pálka je od p. Jeníčka vrchol arogance. 
I proto, že dle opakovaných závěrů KV 
sám zatím dokázal především porušit 
zákon a  do Újezda přivést kontrolory 
Inspektorátu práce.

Jiří Lameš

V červenci oslavila 90. narozeniny paní Světluše Jantačová, bývalá matrikářka v Újezdě nad Lesy. Opomenutím se blaho-
přání, které poslaly paní Soňa a Hanka s rodinami, do letního dvojčísla ÚZ nedostalo. Dodatečně se omlouváme a gra-

tulujeme.
red

Děkuji občansko-správnímu odboru MČ Praha 21 a SP-
CCH v Újezdě nad Lesy za blahopřání k mému život-

nímu jubileu. 
Milena Kuprová

Velice děkuji za srdečné blahopřání sboru pro občan-
ské záležitosti. K mému životnímu jubileu. 

Helena Cenkrová
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BETONOVÁ KORYTA V HODKOVSKÉ

Konečně se ulice Hodkovská dočkala rekonstrukce. 
Přesto mám pocit (a  nejen já), že projekt nebyl ušit 
přímo na míru vzhledem k prostředí. Zbytečně široké 

chodníky, matoucí změť dopravního značení, uprostřed po-
lokřižovatky nalepený rozsáhlý zpomalovací pás, ještě více 
zužující silnici. Největším nesmyslem jsou betonová koryta 

kopírující ploty zasypaná zeminou. Již nyní zarůstají pleve-
lem a nálety. Někteří sousedé je zasypali kamínky, ovšem na 
vlastní náklady. Doufám, že se najde člověk na jejich údržbu. 
Přesto jsme lidé zde bydlící rádi, že nám ubylo prachu a blá-
ta. Děkujeme.

 J. Soběslavová

JEŠTĚ KE ŠKOLNÍMU ČASOPISU

K tomu, co bylo obsahem červnového čísla Oka na té-
ma škola, jen krátce.
 Ze všeho, co bylo napsáno, včetně otázek v rozho-

voru s ředitelkou školy, se zdá, že pánům Lamešovi a Duch-
kovi leží poněkud v žaludku paní Jančová, což pochopí každý, 
kdo četl minulé polemiky, které s nimi paní Jančová vedla. 
Nevyšli z nich zrovna vítězně, takže se jim hodí vše, čím mo-
hou proti ní argumentovat a  uspokojit tak svoji ješitnost. 
Abychom uvedli jejich útoky na pravou míru, konstatujeme:
 1/ Je pro nás nepřijatelné, když se do školního časopisu 
snaží pod pseudonymem psát někdo jiný než žák či zaměst-
nanci školy, proto jsme o 3. čísle školního časopisu obsáhle 
diskutovali. 
 2/ Pí Jančová jako předsedkyně předmětové komise čes-
kého jazyka byla námi pověřena, aby dohlédla na odstra-

nění anonymních článků, nápravu nevhodných vyjádření, 
dokončení a  rychlé vydání 3. čísla školního časopisu. Řeči 
o cenzurování jsou podlé.
 3/ Polemický článek pí Jančové k tématu absolventských 
prací obsahuje společný názor pedagogického sboru. Je na-
psaný laskavě a kritika p. Duchka vytrhává věty z kontextu.
 4/ Když pí Howe odmítla dále být kontaktní osobou pro 
časopis, musel být uveden někdo jiný; řečičky o  udávání 
správného svěžího větru jsou typickým páně Duchkovým vý-
plodem. 
 Jsme rády, že paní Jančová je schopna hájit školu i přes 
velké pracovní vytížení.

L.Najmanová, M.Holková, J.Kurková, K.Bělohubá, J.Ho-
lasová, S.Polomská, J.Štolcová, D.Brousková, V.Valento-

vá, Z.Púčeková, Š.Verešová, J.Middleton, E.Danielova

Časopis OKO, studnice naší moud-
rosti a  kvalitních, pravdivých, ově-
řených a  nespekulativních informa-
cí přinesl ve svém posledním čísle 
z června 2016 dva články (Jak Jeníček 
loupal perníček, Jak probíhal výběr 
šéfredaktora ÚZ). Oba cílí na mou 
osobu (v  poslední době velmi po-
pulární cíl pánů Lameše a  Duchka), 
ale oba utočí také na stranu Svobod-
ných. Hodnotí její údajně novou a asi 
z jejich pohledu špatnou politiku. To 
mi vadí, Svobodné nechte být, ti roz-
hodně za vaše neúspěchy nemohou. 

Problém zmíněných článků je jediný 
- jsou úplně mimo realitu. Kolega za-
stupitel Duchek dokonce straší ob-
čany zaručenou zprávou (Jeníček si 
naloupal perníček), že přijdou na po-
kutě o 10 nebo v lepším případě o 2 
miliony. A  výsledek kontroly (posla-
né na úřad MČ anonymním udáním) 
musí být pro pana Duchka zklamá-
ním. Pokuta nebyla udělena. Prosím, 
v  příštím OKU napsat, že občané 
Újezda kvůli mé činnosti zastupující-
ho šéfredaktora nepřišli o slibované 
milióny. Díky mé činnosti měli 4 čísla 

zpravodaje, jeho kvalitu si posoudí 
sami. Občan Lameš kritizuje výběr 
šéfredaktora (Jak probíhal výběr šéf-
redaktora ÚZ) a jak je u něho obvyk-
lé něco zamlčuje a něco překrucuje. 
Mnoho lidí Vám, pánové, co si o Vás 
a o Vaší činnosti myslí raději neřekne 
nebo veřejně nenapíše. Mají prostě 
strach dostat se do vašeho zorného 
pole a nechat se napadat vašimi vý-
mysly. A ještě jeden obecný postřeh. 
V  obci stoupl počet anonymních 
i  podepsaných oznámení a  udání 
různým organizacím a úřadům...

Projit se po Běchovicích musí udělat nejednomu Újezďákovi vrásku na čele! Nová vlaková zastávka, nový park se sou-
soším po rekonstrukci, nové venkovní posilovací hřiště a v plánu kulturní centrum.  
 V Újezdě se také leccos děje a musíme poděkovat, že budování kanalizace jde přesně podle plánu. To je jistě pro-
jekt, který nesmíme podcenit. Je důležitý pro nás pro všechny, stejně jako oprava plynového potrubí a dostavba školy. 
 Dočká se však Újezďák také něčeho dalšího, například dětského hřiště nebo venkovní posilovny na Blatově, opra-
veného chodníku kolem hlavní cesty nebo zahájení stavby multifunkčního hřiště u Klánovického lesa? Bylo by to jistě 
krásné. Víme, že pokladna městské části je plná. Tak proč nejde dát něco pro potěšení a zlepšení života v Újezdě? 
Vlastně něco by tu bylo, konečně máme sushi a je opravdu dobré.

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (Svobodní)

Ing. Marek Čížek (ANO 2011)
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Prázdniny jsou za námi a před námi mnoho úkolů, které 
jsme si stanovili na začátku roku. Hlavní novinkou prázd-
nin je skutečnost, že výběrová komise sestavená koaliční 
desítkou o  prázdninách nezahálela a  vybrala z  velkého 
počtu žádostí skutečně kvalifikovaného profesionála na 
pozici tajemníka Úřadu Městské části Praha 21. To je věc, 
kterou si Otevřený Újezd při jednání o  jakékoli podobě 
koalice k  nahrazení nefunkčního vedení MČ Praha 21 
pevně stanovil. Splnění cíle směřujícího k lepšímu fungo-
vání a profesionalitě MČ je dobrá zpráva. 
 Horší jsou pokračující aktivity spočívající v kydání špí-
ny na dobročinné subjekty. V článku o revitalizaci prame-
niště Běchovického potoka, kdy okrašlovací spolek uspěl 
u MHMP s grantovým projektem vycházejícím z podnětů 

starousedlíků, odborníků a  komise životního prostředí, 
čímž přinesl naší MČ finanční prostředky, byl tento zá-
služný počin nesmyslně napaden (OKO, 6/2016, str. 12). 
Ilustrační fotka a  text pana Duchka přitom (záměrně?) 
popisuje jiné místo, než na kterém se grant realizuje. 
S  „vtipným“ popisem „místa“ lze v  mnohém souhlasit, 
těžko je však možné zdravým rozumem vyvodit závěr, že 
odborně posouzený projekt realizovaný jinde je nesmysl.
 Skutečný nesmysl jsou jen podobná místa v periodiku. 
Bylo by lépe, než se OKO a  pan Duchek začnou znovu 
rozohňovat nad zvůlí světa („co to tady spolek zkouší“?!), 
aby se jako zastupitel s věcmi předem lépe seznámil či 
na ně zeptal. Nebo je kydání falešné špíny cílem? Jak pro-
spěje naší MČ?

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Možná by zastupitelé měli fasovat 
lupu. Proč? Aby se nemohli vymlou-
vat, že usnesení jsou psaná malý-
mi písmeny, takže vlastně nevědí, 
o  čem hlasují. Nemohlo by se jim 
stát to, co zastupiteli Duchkovi, kte-
rý po sobě zanechal obrovské dluhy, 
neúspěšně vytloukané novými a no-
vými půjčkami. Na vysvětlení nyní 
používá výmluvu, kterou uvádí v do-
kumentech veřejného insolvenčního 
rejstříku na www.justice.cz:
 „Smlouva je od samého počátku 
neplatná a  nemravná. Neobsahuje 
povinný údaj RPSN, smluvní ujed-

nání je ve velikosti písma, které je 
bez pomoci lupy v podstatě nečitel-
né a  bez výkladu zástupce firmy je 
obsah proto nesrozumitelný.” Tak 
popírá zastupitel Petr Duchek insol-
venčnímu správci pravost a výši jed-
né z mnoha přihlášených a rozporo-
vaných pohledávek. Možná by mu 
to soud i  uvěřil, kdyby v  době, kdy 
si půjčoval jednu půjčku za druhou, 
v  časopise Oko neradil: „Doporučil 
bych proto každému spotřebiteli s ja-
kýmkoliv spotřebitelským úvěrem 
od kohokoliv, aby si RPSN přepočí-
tal a případně se obrátil po konzul-

taci s ČOI na věřitele s požadavkem 
na vrácení peněz, nebo rovnou na 
soud.” Či: „Máte i jen malou půjčku? 
Tak vězte, že snad všichni poskyto-
vatelé půjček mají zálusk na váš ma-
jetek, vaši nemovitost… Můžete mě 
i  kontaktovat s  nápady či dotazy.” 
Je s podivem, že chronický a vědomý 
dlužník je zastupitelem, samozva-
ným mravokárcem a  neúnavným 
kritikem všeho a  všech. Doufejme, 
že lupu na usnesení potřebovat ni-
kdy nebudeme. Lupa na věrohod-
nost zastupitele Duchka se ale hodí 
každopádně.

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
10. září -  Starokolínská (u parku na Blatově)  

Rohožnická (u prodejny Albert)

8. října -  Církvická x Ochozská 
Holšická x Sudějovická

24. září -  Toušická (u spořitelny) 
Dědická x Ranská

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

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

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

V průběhu měsíce srpna byly na pět vybraných stanovišť tří-
děného odpadu přidány nádoby na kovový odpad. Jedná se 
o stanoviště č. 7 v ulici Pilovská u fotbalového hřiště na Bla-
tově, č. 8 v ulici Hulická u č.p. 508, č. 14 v ulici Žlebská poblíž 
č.p. 1623, č. 21 v ulici Valdovská u č.p. 340 a č. 27 v ulici Ve-

limská u č.p. 943. Do těchto kontejnerů můžete odevzdávat 
plechovky od nápojů, kovová víčka a uzávěry, kovové tuby, 
a konzervy od zvířecí potravy. Do těchto kontejnerů nepatří 
nebezpečný odpad, jako jsou plechovky od barviv nebo ředi-
del. Martin Švejnoha, OŽPD

NOVÉ NÁDOBY NA KOVOVÝ ODPAD
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Vážení spoluobčané, ráda bych touto 
cestou upozornila na povinnost majite-
lů či uživatelů pozemků starat se o své 
zahrady, stavební parcely, polnosti, 
louky apod.
 Tato povinnost je dána §3 odst. 1 
písm. a) zákona č. 326/2004Sb, o rost-
linolékařské péči, v  platném znění, 
který říká, že „vlastník pozemku nebo 
objektu nebo osoba, která je užívá z ji-
ného právního důvodu, jsou povinni 
… zjišťovat a omezovat výskyt a šíření 

škodlivých organismů včetně plevelů 
tak, aby nevznikla škoda jiným osobám 
nebo nedošlo k  poškození životního 
prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí 
nebo zvířat“.
 Vyzývám všechny, kteří tak ještě 
v  tomto roce neučinili, aby pozemky 
ještě před příchodem zimy vysekali 
či nechali vysekat. Vysekaný odpad je 
možno odvézt do sběrného dvoru do 
Běchovic, do kompostárny v  Maleši-
cích, nebo v menším množství odložit 

do kontejnerů na rostlinný odpad, kte-
ré budou na podzim opět dvakrát při-
staveny.
 Častější pravidelnou péčí o  pozem-
ky zlepšíme životní prostředí a snížíme 
šíření plevelů v  zastavěných částech 
naší městské části. Pozemky na okra-
ji zastavěných částí - louky, pole ležící 
ladem apod. doporučujeme vysekat 
alespoň dvakrát za sezonu.

 Dana Slabochová, OŽPD

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

V loňském roce byla na újezdské straně, podél cesty vedoucí od sibřinské školy směrem k vysílači, vysazena alej ovocných 
stromů. V letošním roce jsme se tak mohli již těšit z prvních plodů. I přes nepříliš vhodné klimatické podmínky byly třešně 
obaleny.

Martina Vrbková, OŽPD

UPOZORNĚNÍ NA ZANEDBANÉ POZEMKY

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

NOVÁ ALEJ ZAPLODILA

V neděli dne 9. října 2016 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod velkoobjemové kontej-
nery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. 
Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je 
obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny 
kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do 
něj odložit odpad. 

Martin Švejnoha, OŽPD
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102
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B l a h o p ř á n í

placená inzerce

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

občanské právo  I  obchodní právo I  rodinné 
právo  I  trestní právo  I pracovní právo  I  

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální servis, 
Máme vysokou úspěšnost i při vymáhání pohledávek. 

kancelář: Bartolomějská 304/1, Praha 1. Tel: 272 049 111 
www.advokatkopecky.cz  

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 
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velikost 88x31,5 mm  
jen 363,-Kč včetně DPH

ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT

INZERCE
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s tímto izerátem od 5. 9. do 10. 9.
sleva 5% na veškeré nákupy

ale...

Vážení zákazníci,
od 16. července zavíráme naši prodejnu na
Blatově v OC Blatov,

...NOVĚ vás přivítáme od 1. srpna v prosto-
rách bývalého kadeřnictví Fontána.

Chystáme pro vás také několik překvapení
v podobě změn sortimentu.

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT, TĚŠÍME SE NA VÁS!

Všechny novinky najdete na našem
facebooku.

Romatika-kreativní svět, Račiněveská 2444/21,
tel.: 776 659 653, 776 090 856,

www.facebook.com/Romantikakreativnisvet

inzerce_89x132:Sestava 1 16.6.2016 9:46 Stránka 2

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
nabízí pomoc v životních situacích, které se 

nedaří řešit. Možnost psychoterapie u depresí, 
úzkostných stavů apod.

Kontakt: PhDr. I. Waidingerová Tel.603 804 895
Web://psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

NOVA

„Uvažujete o prodeji či pronájmu Vaší nemovitosti?
Neváhejte mne kontaktovat, přijedu za Vámi“
Nabízím:

Dana Vlasáková, tel.: 739 486 426, e-mail: dana.vlasakova@re-max.cz 

Bydlím s Vámi v Újezdě nad Lesy...

- Bezplatnou konzultaci
- Posouzení tržní ceny Vaší nemovitosti
- Bezpečný a komplexní  prodej  Vaší nemovitosti
- Pomoc s vyřízením hypotéky
- Služby spojené s převodem nemovitostí
- Vyřídím pro Vás energetický štítek či investiční analýzu

Prodej hezkého bytu Újezd na Lesy – Prodáno Chalupa  s výhledem u hradu Kamýk –  2.559. 000 Kč

NA PRODEJ

Prodej bytu pod Harfou – Prodáno

velikost 88x31,5 mm  
jen 363,-Kč včetně DPH

ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT
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+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz

100% služby 
   0% provize

Nejvýhodnější podmínky při 
prodeji nemovitostí.

dále 

PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME 
 tržní analýzu 

 právní služby advokáta 
 úschovu kupní ceny u advokáta / notáře 

 průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
znalecký posudek pro daňové účely

Hledáme paní na úklid rodinného 
domu v Újezdě nad Lesy.

Tel. 607 016 950

Zveme Vás do naší nově ote-
vřené prodejny a e-shopu zdra-
votně nezávadné certifikované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou. Prodejna
bude otevřená v září 2016 v Centru Blatov vedle lékárny
a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Uděláme vše pro to, aby jste Vy
i Vaše děti od nás odcházely s úsmě-
vem na tváří a pocitem spokojenos-
ti. Dobře zásobený sklad zaručí, že
si vždycky vyberete. Širokou na-
bídku kvalitní zdravé obuvi od veli-
kosti 17 do 39 bot - výběr z několika
desítek druhů bot. Celoroční nabídku doplňují domácí obuv,
holínky další druhy obuvi. K botičkámmůžeme nabídnout
vložky do bot, tkaničky, impregnační přípravky (spreje,
krémy…)

U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi: Superfit,
Richter, Primigi, Viking, KTR, Pegres, Protetika,
Fare, DPK, Jonap, Kornecki, ESSI, Raweks,
Befado, Demar, Maximo a další... Bohatý
výběr obuvi bude doplňovat kolekce
funkčního oblečení .

Vstup do prodejny je možný s ko-
čárkem bezbariérovým vstupem.
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Žákovské zastupitelstvo na návštěvě v Senátu

Na konci minulého školního 
roku jsme využili pozvání 
paní senátorky Ivany Cabr-
nochové (koalice Zelených 

a ČSSD) k prohlídce Senátu ČR. Školní 
návštěvy v  senátu jsou docela běž-
né, ale nabídce, že nás sama provede 
i  tam, kam se běžný návštěvník nedo-
stane, jsme odolat nemohli. 
 Je moc dobře, že někteří naši záko-
nodárci se kromě práce kolem schvalo-
vání zákonů věnují i osvětové činnosti 

a práci s mládeží. Paní senátorka Cabr-
nochová je nejmladší členkou Senátu 
a snad i proto si zodpovědnost za vý-
chovu mladé generace uvědomuje vel-
mi dobře.
 Samotná prohlídka se velmi vyved-
la a paní senátorka byla skvělá. Místo 
suchého výkladu jsme si rozdělili role 
a  na fiktivním projednávání zákona 
jsme si přiblížili, jak taková práce v se-
nátu vypadá. Starostka Žákovského 
zastupitelstva Leontýna Hervertová 

se na chvíli stala předsedou Senátu 
ČR panem Milanem Štěchem, usedla 
na jeho místo a  řídila naši schůzi. Ur-
čili jsme si zpravodaje, fiktivní zákon 
jsme projednali v  obecné i  podrobné 

rozpravě, schválili jsme, ale 
také zamítli několik pozmě-
ňovacích návrhů a nakonec 
jsme zákon odhlasovali. Do 
toho nám paní senátorka 
vyprávěla, jak vše funguje 
a  co je na její práci důleži-

té. Dvě hodiny utekly jako voda.  Sta-
ne se jednou z některého člena naše-
ho Žákovského zastupitelstva senátor 
či senátorka? Je to možné. Nyní už ví, 
co práce senátorky obnáší. A  jaký že 
zákon jsme schvalovali? No přeci pro-
dloužení prázdnin!
 Děkujeme paní senátorce Cabrno-
chové za její výklad i čas, který nám vě-
novala.

Pavel Roušar, místostarosta

INZERCE
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Máte za sebou rok ve funkci ředitel-
ky. Co se vám ve škole povedlo, kde 
jsou naopak největší rezervy?
První  rok  je vždy velmi komplikovaný. 
Navíc čím větší škola, tím delší doba je 
k  jejímu mapování je potřeba. Sezná-
mila jsem se se zaměstnanci, s  pro-
středím, se zaběhlými postupy, tradi-
cemi a  zvyky. Potěšila mě vzdělanost 
a  lidské vlastnosti většiny pedagogů, 
jejich kolektivní duch. Upoutaly mě ně-
které výsledky práce s dětmi, ale také 
například výzdoba tříd a chodeb první-
ho stupně. Jsem ráda za ozdravné po-
byty v přírodě, lyžařské kurzy, výjezdy 
do zahraničí. Obsahově velmi zajímavé 
a kvalitní byly závěrečné práce žáků 9. 
tříd. Také mě v  závěru školního roku 
potěšilo několik písemných poděková-
ní rodičů učitelům.
 Sama cítím, že mám stále ještě me-
zery v poznání práce některých učitelů, 
zejména pak školní družiny. Od nového 
ředitele se očekávají změny. Ty nikdy 
nejsou radikální, ale pozvolné, což při-
náší různá úskalí.  Některý zaměstna-
nec je netrpělivý, jiný nerad prodělává 
jakékoliv změny a brání se jim, třetímu 
připadá cesta k  cíli neschůdná, čtvrtý 
cestu akceptuje, pátý hoří nadšením.
 Za ten rok jsme ledacos zvládli. Od 
toho, že jsme si v  návaznosti na do-
tazníky rodičů a  žáků řekli, jak dál, až 
po změny vzhledu v budovách a okolo 
nich. Máme barevnější chodby, upravili 
jsme prostranství před školou v Poles-
né, vyměnili a opravili cvičnou kuchyň-
ku, a to včetně lina i sporáků.

 Trochu bolestivé bylo zavedení elek-
tronické třídní knihy i klasifikace na in-
ternetu s váženým průměrem. Setkala 
jsem se s velkou spokojeností i krajním 
nesouhlasem. Podařilo se získat kvalit-
ního rodilého mluvčího pro hodiny an-
gličtiny. Proběhly některé  personální 
změny. 
 Nepovedlo se samozřejmě dosáh-
nout na vyšší cíle, které vyžadují čas 
i peníze. Jde například o technické vy-
bavení, také výběr nových zaměstnan-
ců se komplikuje. Na trhu práce někteří 
lidé zkrátka chybějí.

Plánujete v  tomto školním roce zá-
kaz mobilních telefonů ve vyučová-
ní? Bude platit i o přestávkách?
Já ani ostatní pedagogové nechceme 
vytvořit systém zákazů, ale vybudovat 
si vzájemný respekt a toleranci. To platí 
i  o  mobilních telefonech.  Je jasné, že 
se v závislostí na nich klesá schopnost 
soustředění žáků. A  tak by nebylo od 
věci vyzkoušet si třeba jen na den ne-
bo týden, že se bez mobilů dá žít a že 
zážitky jsou pak opravdovější a ničím či 
nikým nerušené.

Změní se nějak koncepce školního 
časopisu tak, aby si ho psaly skuteč-
ně jen děti?
Školní časopis vznikl samovolně bez 
omezení za předpokladu, že přinese 
informace o  akcích ve škole, odha-
lí úspěchy našich žáků. Pokud bude 
o  psaní školního časopisu zájem, pak 
většina sboru jednoznačně podporuje 

žákovskou tvorbu. A  nebojíme se ani 
kritiky, vždyť i při ní se rodí pokrok.   

Bude v novém školním roce pokra-
čovat školní speciálně pedagogické 
centrum? Jak jste s ním spokojená?
Centrum je chloubou školy. Umožňuje 
bezprostředně reagovat na podněty 
v kolektivech tříd, s jeho pomocí se dá 
dělat systematická prevence. Pomáhá 
uspět žákům se speciálními vzděláva-
cími potřebami, radí  rodičům žáků, 
jak zvládnout nelehký úděl práce s dí-
tětem, které vyžaduje zvýšenou péči. Je 
to jeden z nejlepších odkazů minulosti 
školy a  rozhodně si zasluhuje podpo-
ru. O tom svědčí i pozitivní ohlas rodi-
čů.

Újezdská škola má téměř tisíc žáků. 
Jaké má výhody i nevýhody řídit ta-
kový kolos?
Výhodou je široký záběr dění, které je 
se školou spojené. Pro děti pak mož-

Chceme respekt, ne systém zákazů
Přesně před rokem se novou ředitelkou Masarykovy základ-
ní školy stala Alena Sochůrková. Újezdský zpravodaj ji proto 
požádal o malé ohlédnutí a plány na nový školní rok.

Mokrá cesta je opravdové 
praní s využitím jedinečné 

technologie a použitím vysoce 
účinných a ekologických 

přípravků.

 Čistíme na tlakovém principu 
s následným odsáním nečistot. 

 Čistíme koberce, sedací soupravy, 
nebo jiné čalouněné vybavení Vaší 
domácnosti, kanceláře, hotelového 
zařízení i jinak komerčně využíva-

ných prostor. 

Kontakt: 736 205 854
michaelachnapkova@gmail.com

Hloubkové čištění koberců 
a čalouněného nábytku 

mokrou cestou

INZERCE



Šance pro Elenku
Tříletá Elenka Baumrukerová letos 
nastupuje do Mateřské školy Sluníčko 
v Polesné. Na tom by ještě nebylo nic 
zvláštního – poprvé půjdou v  září do 
školky desítky dětí z  Újezda. Elenka 
ale byla přijata se vzácným dědičným 
metabolickým onemocněním. Trpí fe-
nylketonurií, která je někdy nazývána 
jako Føllingova nemoc. Touto genetic-
kou nemocí je postiženo zhruba jedno 
z deseti tisíc dětí. Zjednodušeně řeče-
no Elenčina játra dokáží zpracovat jen 
malé množství bílkovin denně, a proto 
se její strava skládá z  nízkobílkovino-
vých surovin a  preparátů. Částečně 
může zeleninu a ovoce. Elenčin jídelní-

ček musí být přepočítán na fenylalanin, 
navážen na gramy a sněden v přesně 
daný čas. Péče o děti trpící fenylketon-
urií je tak časově velmi vyčerpávající.
 „Pro nás je problém i jednodenní vý-
let, nebo dovolená, proto jsme šťastní, 
že se povedlo přijmutí dcery do škol-
ky,“ říká Elenčin tatínek Jiří Baumru-
ker. Sluníčko byla první školka, kterou 
Baumrukerovi oslovili. Již sem chodí je-

jich první potomek, který je zdravý. „Dí-
ky tomu jsme měli možnost se školkou 
jednat již během roku. Chtěl bych tou-
to cestou Sluníčku poděkovat,“ dodává 
Elenčin tatínek, který je sám členem 
Národního sdružení PKU. Schází se tu 
rodiče dětí s  fenylketonurií a  zdaleka 
ne všechny příběhy končí tak pozitivně 
jako v Elenčině případě. 

red
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6. KLÁNOVICKÝ  
VELETRH  KR OUŽK Ů 
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
45 vystavovatelů, přes 100 zájmových aktivit   
pro děti i dospělé 

 
 
 
 
 
 
  7. září 2016, 16:00 až 18:00 

u sportovní haly ZŠ Masarykova 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
Výtěžek bude věnován ško l e ,  ško lce  nebo  na projekt 
“Útulné nádraží”.
       
 
 
Doprovodný program: 
Bohatá tombola 
Ukázka práce psovodů  
Obrázkové testy 
Chování chodců a cyklistů 
Policejní a požární technika 

 
 
 
Občerstvení připravily: 
MŠ Klánovice  
Klánovice SPOLU o.p.s   
 

   Sponzoři: 

 
Pořadatelé:  

                        

             
 

               

             

           

nost výběru ze široké škály nabídek 
činností. Z  ekonomického pohledu 
mají velké školy nižší náklady na žáka  
poskytované zřizovatelem. Větší škola 
má větší možnosti dosáhnout svých cí-
lů. Přičemž to rozhodně vyžaduje větší 
kázeň a disciplinované zaměstnance. 

 Nevýhod je více. Vždy se mezi za-
městnanci najde někdo, kdo je velmi 
kreativní, ale podceňuje dodržování 
termínu, je zapomnětlivý. Víc lidí víc ví, 
sejde se více často velmi zajímavých 
nápadů, ale zároveň je tu rozdílnost, 
některé osobnosti se nechtějí podři-

zovat. Také mezi rodiči žáků se najdou 
tací, kteří například změnu třídního 
učitele pochopí ihned, jiní po vysvětle-
ní a někteří nikdy. Nelze vyhovět všem. 
Věřte, že kdyby to bylo možné, ráda 
bych to udělala. 
 red

Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice

NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

MUDr. Monika Rathauská
sestra: Eva Hlinovská

tel. 281 961 048

PO: 8:00 – 13:00

ÚT: 13:00 – 17:00

ST: 8:00 – 13:00

ČT: 13:00 – 17:00

PÁ: 8:00 – 10:00

INZERCE
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Senioři na Šumavě i na Jadranu

Poslední předprázdninový výlet 
KAS se uskutečnil 18. června. 
Nejdříve jsme jeli do Husince 

a  prohlédli si rodný domek Mistra 
Jana Husa. Před dvěma roky byl zre-
konstruován, a tak jsme zhlédli vkus-
ně uspořádanou výstavu doplněnou 
filmovou produkcí. Kolem muzea je 
upravená zahrada, stojí zde Husova 
socha od Karla Lidického. 
 Dále byl na programu Vimperk. Ve-
lice fundovaný průvodce nás provedl 
celým městem. Skončili jsme v hezké 
restauraci u  dobrého oběda. Bonu-
sem výletu byla zastávka v Sudslavi-
cích. Stranou od silnice v malebném 
prostředí u  mlýna stojí lípa, která 
patří k nejstarším a nejmohutnějším 
v  Čechách. Její stáří se odhaduje na 
600 let, výška je 28 metrů a  obvod 
kmene 12 m. Vnitřek je dutý – prý 
v něm byl kdysi kozí chlívek. 
 Krušlov je malá obec na Strako-
nicku, kde včelař a řezbář Josef Mach 
zasvětil celý život včelám a svou lásku 
k nim promítl do řezbářského řemes-
la. Machův vyřezávaný a  malovaný 
včelín vznikal od roku 1948 a obsahu-
je 65 úlů. Dřevěné včelky jsou všude – 
na rámech obrazů, hodinách, židlích. 
A také tam mají výbornou medovinu, 
jakou jsme ještě nepili. 
 Poslední zastávkou byl středověký 
vodní mlýn v Hoslavicích, kde probí-
hala akce „Domácnost paní mlynář-
ky“. Pan mlynář vysvětlil, jak mlýn 
funguje, krojovaná děvčata v kuchyni 
plnila domácí chléb klobáskou nebo 
mazala máslem a  medem, krajánek 
hrál na harmoniku – prostě bylo vese-

lo. Na cestu zpět k autobusu zajistila 
paní Novotná auto, které unavené 
výletníky postupně odváželo. Celý 
výlet byl naší Vlastičkou perfektně 
připraven, viděli jsme hodně zajíma-
vých věcí a bude na co vzpomínat.
 Pod hlavičkou KAS jsme letos po-
prvé zorganizovali také zájezd k mo-
ři. Přihlásilo se 17 lidí – nejen senioři 
a  nejen újezdští občané. Za 13 ho-
din jsme byli autobusem CK WES 
v  Biogradu na Moru v  Chorvatsku.  
Byli jsme ubytováni ve dvou vilách. 
K moři to bylo kousek, pláž převáž-
ně oblázková s  plážovým servisem 
– WC, sprcha, možnost zapůjčení le-
hátek, stánky s občerstvením. Moře 
čisté s pozvolným vstupem. A klidné 
díky ostrovu Pašman, který kopíru-
je pobřeží. S  ubytováním jsme byli 
rovněž spokojeni – přesněji řečeno 
většina z nás. Ke každému apartmá-
nu patřila dobře vybavená kuchyň – 

lednice, sporák, mikrovlnná trouba, 
varná konvice. No a  jídlo? Dovážené 
z  Pakoštane v  jídlonosičích v  dosta-
tečném množství a velice dobré kvali-
tě.
 Biograd je hezké město se starou 
částí, spoustou obchodů a hospůdek.  
Cesta do centra trvá asi 15 minut. 
Prostě moc se nám tam líbilo a chtěli 
bychom se tam vrátit příští rok. Zatím 
je nás málo, takže jestli nevíte, kam 
příští rok na dovolenou, můžete se 
přihlásit. Bylo by dobře, kdyby nás 
bylo aspoň 15 a  autobus zase přijel 
do Újezda. Rozhodujte se rychle – 
většina objektů CK WES je zamluvena 
už od podzimu – i to svědčí o její dob-
ré úrovni. Nezávazné informace po-
dá Irena Krajzingrová , Staroújezdská 
43, tel. 246082247.

Irena Krajzingrová 
KAS

Výbor KAS pořádá zájezd do Krkonoš 10. září. 
Odjezd v 6,30 hod. od LIDL a Blatova, cena 300 Kč. 

Navštívíme Novou Paku (Klenotnice, Muzeum 
v Suchardově domě), vyjedeme lanovkou na Žalý, 

Špindlerův Mlýn, přehradu a dále procházka 
a výjezd autobusem na Špindlerovku.

Vážení přátelé, omlouváme se, ale zájezd 10. 9. 2016 do 
Wroclawi je zrušen.

Důvody jsou tyto:
Počet zájemců je nižší, než bylo očekáváno.

Nepodařilo se navázat pomocný kontakt s infocentrem 
města. Navíc, na silnicích jsou četné objížďky, takže bychom 

museli vyjet ve čtyři hodiny ráno, abychom stihli nejzajímavěj-
ší památky a atrakce.

ZO ČZS Újezd nad Lesy, Jitka Vacková a Petr Mach

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

Praha 21 - Újezd nad Lesy, Staroújezdská 495 

„Areál zahrádkářů“ 
150 m od křižovatky směrem na Koloděje

 oznamuje, že započne

MOŠTOVÁNÍ JABLEK
od 17. září 2016 do odvolání

každou sobotu v době  8 – 11 hodin. 


Kontakt pro zájemce:  Ing. Dvořák

281971928, 737434226 
 

U P O Z     O R N Ě N Í    !
Obsluha zařízení moštárny prosí zákazníky, 

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



Putování po Pošumaví

Pojďte s námi za Drholcem

Ve dnech 9. -15. července uspořádala organizace SP-
CCH zájezd do Pošumaví, do Lesního hotelu Lazny, 
vzdáleného asi 6 kilometrů od Kašperských Hor. Jeli 

jsme autobusem, který jsme měli k dispozici po celý týden. 
Při hodinové zastávce v Horažďovicích jsme se seznámili 
s historií a architekturou města a na oběd jsme dorazili 
do místa ubytování. Vzhledem k tropickému vedru jsme 
s radostí zjistili, že u pensionu se nachází čistý venkovní 
bazén, který někteří hned využili.
 V průběhu následujících dnů jsme poznali nejrůznější 
místa dané oblasti: poutní kostel Narození Panny Marie 
ve Strašíně, jehož součástí Lazny jsou, hrad Rabí s  hos-
půdkou U vystřelenýho vočka, Čeňkovu pilu, Srní s výbě-
hem pro vlky, Antýgl, Kvildu, Hartmanice, Dobrou Vodu, 
kde nás zaujal unikátní skleněný oltář v kostele sv. Vintíře. 
Také jsme tam ochutnali „zázračnou“ vodu prý s  blaho-
dárným účinkem na oči. Tak uvidíme, jestli lépe uvidíme! 
Navštívili jsme středověký vodní mlýn v   Hoslavicích, ti, 
kteří sem zavítali již dříve, si prohlédli super kvetoucí za-
hrádky hodslavických obyvatel a  občerstvili se v  prima 
restauraci U starýho kance. Prohlédli jsme si Volyni a ne-
dalekou atraktivní památku - včelín v Krušlově. Zaujal nás 
výklad ve velhartickém zámku a v městečku Stachy jsme 
litovali, že hřiby nerostou.
 Ve čtvrtek lilo od brzkého rána, a tak původní plán na-
vštívit Zadov a Churáňov byl pozměněn a odjeli jsme do 
Klatov, kde si každý našel objekt dle svého zájmu: kata-

komby, barokní lékárnu U  Bílého jednorožce, chrámy, 
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, nebo cukrárnu a  ob-
chody. Přes vytrvalý celodenní déšť byl každý spokojen.
 Ve volném čase jsme někteří ochutnali černé pivo v sou-
kromém pidipivovárku v Laznech, jiní zkoumali místní le-
sy, zda již nerostou hřiby, ale především jsme se všichni 
dobře bavili. Akce by nemohla být úspěšná bez vzájemné 
pomoci a  přátelské atmosféry, která mezi námi stopro-
centně panovala po celou dobu pobytu. Vždyť účastníků 
bylo 25 a průměrný věk byl 75 let.
 Děkujeme paní Blance Adamcové, která se ujala vede-
ní zájezdu a samozřejmě Soňe Pilné, jež nám každé ráno 
před snídaní svými promyšlenými cviky dokonale protáh-
la všechny svaly. Těšíme se na další akce SPCCH, protože 
jsou vždy dobře zorganizované, dozvíme se mnoho no-
vého a znovu a znovu si uvědomujeme, jak je ta naše ze-
mička malebné, půvabná v každém kraji! A většina měst 
a vesnic je rok od roku hezčí.

Marie Podlipná

Jestlipak víte, kudy chodili loupežníci Petrovští? A kudy 
dodnes chodí zvířátka, která v  lese žijí? Kouzelný les 
Zvířátek a Petrovských se jmenuje Vidrholec, ale dnes 
se mu říká les Klánovický. Kouskem lesa Vidrholce se 

můžete vydat na tři trasy nenáročného turistického po-
chodu, které ujdou děti i  sportovní rodiče s  terénními 
kočárky. Pochod má trochu pohádkový název Za loupež-
níkem Drholcem a v sobotu 10. Září 2016 se koná jeho 
nultý ročník. V cíli jsou připraveny pamětní listy, netradič-
ní medaile, razítka a za absolvování jedné ze tří tras též 
krásné turistické vizitky. Start i cíl je v Masarykově škole 
v Újezdě nad Lesy v ulici Polesná 1690 a odměnou je sou-
těžní ochutnávka fantastických zeleninových salátů.
 Pochod Za loupežníkem Drholcem pořádá Klub čes-
kých turistů - Pohoda ve spolupráci s  Masarykovou ZŠ 
v Újezdě nad Lesy, Újezdským muzeem a Nadačním fon-
dem ČRo Světluška, s  podporou MČ Praha 21 v  rámci 
Týdne zdraví 2016 v  Újezdě nad Lesy. Akce je zařazena 
do Evropského týdne sportu 2016. Propozice najdete na 
plakátu. Těšíme se na vás!

Klára Zezulová, Eva Danielová, Zita Kazdová

25

 

 

                                                   

0. ročník turistického pochodu 
 

Za loupežníkem 

DRHOLCEM 
 

Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy a KČT, odbor POHODA Praha (oblast Praha) 

pořádají za finanční podpory MČ Praha 21 

v sobotu 10. 9. 2016 

Start: Masarykova základní škola, Polesná 1690,  

 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy  

(BUS Rápošovská a od ní cca 250 m ulicí Polesná)  

8:00 – 10:00 

Startovné: 5 Kč děti do 15 let; 10 Kč členové KČT a 15 Kč ostatní turisté 

Trasy:   5 km (zastavení naučné stezky Lesní Galerie I) 

   7 km (zastavení naučné stezky Lesní Galerie I, 

   Nové Dvory a Novodvorský křížek) 

 10 km (zastavení naučné stezky Lesní Galerie I a II  

  a Po stopách středověké vesnice Hol) 

Cíl: Masarykova základní škola  10:00 – 13:00 

Odměna: Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, netradiční medaili, absolventskou vizitku a razítko 

pochodu. V cíli i na několika zastaveníčkách na trase 5 a 7 km bude také plno dalších 

zajímavých razítek. 

Informace: Tento pochod je zařazen do projektu „TÝDEN ZDRAVÍ“, v cíli bude ochutnávka salátů 

a možnost jejich hodnocení. Dále bude možné podpořit sbírkový projekt Nadačního fondu 

Českého rozhlasu „Světluška“ zakoupením předmětů (propisky,tykadla, náramky). Dále je akce 

zařazena do projektu Evropský týden sportu. 

 Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti do 15 let jen v doprovodu dospělé osoby. 

Kontakt: Ing. Klára Zezulová, mobil: 732 384 543, email: zezulova@kct.cz 

 Ing. Eva Danielová, mobil: 602 660 684, email: eva.danielova@gopas.cz 

Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺ 

Naši partneři:                                  MČ Praha 21 

 

zve nejenom své členy, ale všechny zájemce o poznání 
další části Prahy na 1.podzimní vycházku

Přívozem na Štvanici a do Karlína, možná i něco navíc
Sraz je: kdy ?- ve čtvrtek 22. září 2016 v 9.50 hodin

kde ? - Holešovická tržnice-vstupní brána-Bubenské 
nábřeží

Doporučená doprava: 
Bus 250 – Černý Most-metro B na Palmovku-tramvaj č.1 

nebo 25, výstupní stanice Pražská tržnice
S ohledem na změny v jízdních řádech MHD si každý 

zjistí časy sám, (Zatím bus 250 v 8.55 z Rohožníku)

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě nad Lesy



Je to neuvěřitelné, ale Mladé Běcho-
vice vkročily do druhé padesátky. 
Letošní 51. ročník se uskuteční na 
fotbalovém hřišti krátce po zahájení 
školního roku, v sobotu 17. září. 

Zúčastní se jej nejen borci, kteří sbírají 
body do Poháru Pražských Nadějí, ale 
i všechny děti, které si chtějí porovnat 
svoje schopnosti s ostatními. 

 Zahájení proběhne v 8:45 a hned po 
něm se na trať vydají junioři a juniorky. 
Na 234 metrů dlouhý okruh vběhnou 
postupně závodníci všech věkových 
kategorií. Nejsledovanějším závodem 
pro diváky bývá souboj nejmenších dě-
tí, narozených v roce 2014 a 2015. Ty si 
svůj první start vyzkouší v 10:00 hodin.  
Protože očekáváme na 700 závodníků, 
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Mladé Běchovice jdou do druhé padesátky

Do minulého čísla Zpravodaje se kvůli uzávěrce nevešly 
zprávy z mistrovství ČR, které je každoročně nejvýznam-

nějším turnajem sezony. 
 Na letošním Czech Open, které proběhlo 18. června, se 
nám podařilo dát dohromady závodní tým o síle 29 modrých 
párů nohou. Vedle stálých bojovníků se za újezdské barvy 
postavily i posily z  trenérského týmu, nově startující či do-
konce přišli podpořit někteří Kangsim veteráni. Z celkového 

počtu závodníků se nám podařilo získat 10 titulů Mistra ČR 
a dalších 5 závodníků skončilo těsně ve finále. Mezi novými 
mistry se blýskli v  kategorii kadetů především Štěpán Ne-
praš (3 vyhrané zápasy) nebo Áďa Kukačková, Áňa Velebová 
a Denis Vlačiha (všichni 2 vyhrané zápasy), kteří svým sou-
peřům nedali šanci a  bezkonkurenčně si dokráčeli až pro 
vysněný pohár.
 V juniorských a seniorských kategoriích zazářili Kuba Va-
níček (2 vyhrané zápasy), který ve finále porazil svého nej-
většího soupeře nebo Ála Weichetová, která dokázala tak-
též vyhrát 2 zápasy a po vypjatých bojích si dojít pro zlatou 
medaili. Bezkonkurenční výkon podal také veterán Dominik 
Urich (3 vyhrané zápasy) v  těžké váze a  trenérská toptřída 
Maroš Novák (2 vyhrané zápasy).

Stále ještě probíhá nábor. Začátečníky nabíráme do  
následujících skupin:
 Mladší začátečníci (středa 15-16h): 6-8 let
 Starší začátečníci (čtvrtek 15-16h): 9-13 let
 Nejstarší začátečníci (středa a čtvrtek 17-18h): 14+ let
 Dospělí začátečníci: kontaktujte Pavla Pospíška (knights@
kangsim.cz, 722 084 434)

Pavel Pospíšek

Staň se novou posilou vicemistrů republiky

Filip Reichold ze ŠSK Újezd nad Lesy bojoval loni o 10. místo 
v kategorii Nejmladší žáci. Foto Luděk Jandus.

KANGSIM DOJANG 
TAEKWONDO WTF - PRAHA, ÚJEZD NAD LESY 

WWW.KANGSIM.CZ 
Marek Doxanský, tel.: 776 700 496, e-mail: marek@kangsim.cz 

 

KANGSIM DOJANG Vás srdečně zve na EXHIBIČNÍ VYSTOUPENÍ spojené s náborem, které se uskuteční v PONDĚLÍ 5. 

ZÁŘÍ 2016 OD 17:00 v multifunkčním sportovišti (skate park vedle Masarykovy ZŠ), Čentická 1628, Újezd nad Lesy. 

Vystoupení slouží jako ukázka taekwondo technik a je určeno pro veřejnost, začínající i stávající taekwondisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k náboru na: 
www.kangsim.cz 

Tréninky začátečníků budou 

probíhat: 

 mladší začátečníci (6-8 let) 
ST 15 – 16 hodin 

 starší začátečníci (9-13 let) 
ČT 15 – 16 hodin 

 nejstarší začátečníci (14+) 
ST+ČT 17 – 18 hodin 

Tréninky vedou trenéři Maroš 
Novák (2.dan), Pavel Pospíšek 
(2.dan), Lukáš Sládek (1.dan), 
Richard Stočes (1.dan) a 
Martin Horák. Hlavní trenér 
Marek Doxanský (5.dan). 

Na exibici uvidíte: 

 přerážení dřevěných desek 

 silové přerážení stavebního 
materiálu Ytong 

 kopy ve výskoku 

 ukázku zápasu ve vestách 

 sebeobranu 

 cvičení se zbraní  
nunchaku 

 sestavy 

Vystoupení je součástí 
projektu Týden zdraví, jež 
pořádá MČ Praha 21. 

bude určitě na co se během dopo-
ledne dívat a komu fandit. Startovní 
listina je již otevřená a čeká na další 
závodníky. Přihlásit se můžete pro-
střednictvím formuláře na www.mla-
debechovice.cz, kde najdete i přesný 
rozpis startů.
 Ještě připomenu soutěž o nejpřes-
nější odhad počtu závodníků, kteří 
budou zaznamenáni rozhodčími v cí-
li. Závodník, kterému se povede tip-
nout správné číslo a proběhne cílem 
ve své kategorii, získá skvělou spor-
tovní kameru, aby si mohl pořizovat 
záběry ze svých tréninků a  závodů. 
Rodiče jistě využijí možnost vyfoto-
grafovat si svého závodníka s hrdiny 
seriálu Čtyřlístek, kteří opět mezi nás 
zavítají. 
 A  ještě jedno malé vylepšení pro 
orientaci závodníků. Díky dotaci od 
hlavního města Prahy budou všech-
ny starty označeny vlajkami s písme-
ny a  zásadně vylepšena tribuna na 
předávání cen.  Za podporu závodu 
musím poděkovat i firmě PRE a sta-
rostům městských částí. 
 Na hojnou účast dětí od 1 roku do 
18 let z vašeho regionu se těší

Jan Jech, 
ředitel závodu
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V  pondělí 12. září 2016 začíná 
cvičení žen pod vedením Lí-

by Maškové (tel. 774 214 317) ve 
velké tělocvičně v ZŠ Polesná a ve 
čtvrtek 15. září se v malé tělocvič-
ně na vás zase těší Iva Kleinhamp-
lová (tel. 605 377 716).

V pátek 16. září začíná cvičení žá-
ků a žákyň (všeobecná průprava, 
hry) s Luckou Vlasákovou (tel. 721 

744 211 ) od 17. do 18. hod. ve 
velké tělocvičně. V pondělí 12. září 
pokračuje sportovní gymnastika 
pro dívky 1.-5. třídy pod vedením 
Hanky Rosové (tel. 777  025 822) 
a  Stáni Babuškové od 16. do 18. 
hod. v malé tělocvičně.
 Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Přijďte protáhnout svoje těla!

TJ Sokol Újezd nad Lesy

Újezdský Sokol 
v nové sezoně

U pošty se otevírá centrum 
pohybu a tance

Atleti trénovali na Šumavě

Budova vedle újezdské pošty vystřídala 
řadu nájemců, poslední roky pak byla 

pustá. Teď se sem z Klánovic stěhuje masáž-
ní studio V-K a Studio Balettina, které začnou 
fungovat pod novým logem Cherry Balance. 
V Újezdě studio nabídne cvičení Pilates a SM 
systém pro všechny věkové kategorie od 5 do 
99 let. Dále pak cvičení šité na míru při nej-
různějších potížích a širokou škálu masáží. Ve 
studiu pracuje ženský i mužský masér. Infor-
mace na tel. 604502617 a 605080812 (Vladi-
míra Čerešňová). 
 Baletní přípravka Studio Balettina již třetím 
rokem pracuje s dívkami a chlapci od tří do 15 
let. Těší se na nové tváře. Výuku tance a lásku 
k  němu vede profesionální baletka Kristýna 
Čerešňová (tel. 731908035). Nábor začíná za-
čátkem září. 
 Chystá se také Cherry Café - kavárna pro 
chvíle pohody, kde si můžete po cvičení u ně-
čeho dobrého odpočinout, nebo zde počkat, 
než se vaše dítě vytančí.

(red)

Zveme Vás na nábor a ukázku 

volejbalu dětí a mládeže 

sportovního oddílu  

SK JOKY v rámci akce „Týden 

zdraví“ pořádané úřadem městské 

části Praha 21 

Od 16:00 bude probíhat trénink dětí a mládeže, 

ukázka mini volejbalu a nábor nových zájemců. 

V 18:00 začíná zápas dospělých: SK Joky proti Sokolu 

Újezd nad Lesy  

Kde:  Multifunkční hřiště Újezd nad Lesy 

Kdy:      7.9.2016 

Čas:      16,00 - 20,00 

Aktivity pro ženy, které pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:

druh pohybu den hodina tělocvična 
v ZŠ Polesná

cvičení ženy (aerobic, 
pilates, posilování,...) pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična

volejbal ženy (pokročilé) středa 20,00 – 21,00 velká tělocvična
cvičení ženy (aerobic, 

pilates, kalanetika,  
posilování...)

čtvrtek 20,00 – 21,00 malá tělocvična

Poslední červencový týden strávili naši svěřenci z  atletic-
kého oddílu při Školním sportovním klubu (ŠSK) v areálu 

LUH v nádherném šumavském městečku Sušici. Oproti ně-
kterým předchozím rokům, kdy jsme lehce trnuli, zda nás 
nevyplaví půvabná řeka Otava protékající přímo u chatového 
areálu či nějaká jiná místní říčka, nám počasí vycházelo na 
jedničku. 
 Celý týden se nesl ve znamení atletické průpravy, spor-
tovních a společenských her a dalších aktivit, jež místní areál 
nabízí. K dispozici nám bylo rozsáhlé sportovní zázemí v po-
době nově opraveného atletického stadionu, který ke své 
přípravě využívá i řada naši předních atletů  a atletek. V okolí 
stadionu a naší chatové osady se pak nachází řada sportov-
ních hřišť a hřišťátek , naučná stezka Otavy, bruslařská stezka 
a rovněž nově vybudovaný krytý bazén, v kterém se všichni 
atleti náležitě vyřádili. 
 Už je to tradice, že každé soustředění má nějaký ten vrchol, 
který musíme zdolat. Pro náš oddíl je to výběh na Svatobor, 
místní vrch s rozhlednou. Atletická přípravka má zodpovědný 
úkol řádně vyznačit trasu barevnými fáborky a po nich se už 
vydají borci z řad starších, aby si změřili svoje síly. Vyčerpání 
a únava jsou brzy po doběhu zapomenuty, všichni jsou v cíli 
odměněni výbornou zmrzlinou, krásným pocitem ze zdolání 
náročné trasy a úžasným pohledem na šumavské vrcholky.
  Letošní soustředění se opravdu vydařilo, všechny tré-
ninkové plány byly splněny, trička na památku byla rozdána 
a všichni se těší na příští rok. Začali jsme trénovat v posled-
ním srpnovém týdnu, přípravka zahájí tréninky 5. září. Ti co 
mají chuť a zájem začít běhat, skákat nebo házet, neváhejte 
a přijďte se k nám podívat.

Radka Kohoutová, ŠSK, oddíl atletiky  



Úvaly jsou o  krok blíže k  nové 
a  důstojné knihovně, která by 
vyplnila proluku na Náměstí 

Arnošta z  Pardubic. Těsně před 
prázdninami vybrala odborná porota 
vítěze z  architektonické soutěže, 
kterou obeslalo 23 účastníků. První 
místo spojené s  odměnou 200 tisíc 
korun získalo studio A.LT Architekti. 
Návrh vypracoval architekt Peter Lacko 
ve spolupráci s těmito architekty:  Filip 
Tittelbach, Lenka Dvořáková, Michala 
Slynková, Martina Svobodová, Ondřej 

Hlaváček. Podle poroty, v  níž zasedl 
také někdejší poradce prezidenta 
Václava Havla Miroslav Masák, úvalský 
rodák a spoluautor obchodního domu 
Máj, působí návrh knihovny „městsky 
a reprezentativně“. 
 Sál umístěný do podlaží může navíc 
fungovat samostatně tedy nezávisle na 
provozu knihovny a předsálí je možné 
propojit s budovou městského úřadu. 
Knihovna bude mít i svou kavárnu a její 
dispozice je navržena tak, aby se pro-
pojila se zahradou. Druhá cena udě-

lena nebyla, o  třetí místo se dělí dva 
soutěžící – ateliér New How a  studio 
Cuboid architekti.
 Město Úvaly bude s oceněnými ate-
liéry jednat o podmínkách spolupráce 
na projektové dokumentaci tak, aby 
kolem roku 2020 mohlo začít novou 
městskou knihovnu realizovat. Před-
pokládaný rozpočet na stavbu je mezi 
45 a 50 miliony korun. Peníze by měly 
plynout z městského rozpočtu.

(red)

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Zastupitelé proti plánům developera

Na svém posledním jednání před 
letními prázdninami zastupitel-
stvo městské části Praha-Kolo-

děje neodsouhlasilo změnu Metropo-
litního plánu, kterou předložila firma 
Ke kolodějskému zámku. Ta požado-
vala změnu orné půdy na zastavitelné 
pozemky, kde chtěla vybudovat asi 50 
dvoupatrových domů. De-
veloper nabízel 5-6 milionů 
korun na rozšíření stávající 
kapacity mateřské školy 
a  vybudování veškeré in-
frastruktury v  plánované 
zastavitelné lokalitě. 
 Většině diskutujícím za-
stupitelům se tato nabídka 

zdála nedostačující. Shodli se na tom, 
že současný stav v  Kolodějích je ne-
vhodný pro další rozšiřování městské 
části. Navíc návrh Metropolitního plá-
nu počítá se stavební uzávěrou a před 
extenzivním rozšiřování dává přednost 
zahušťování zástavby. V  Kolodějích 
jsou v  současné době dvě rozvojové 

lokality v celkové výměře asi 
6 hektarů a dále v intravilánu 
jsou stále nezastavěny desít-
ky parcel. „Budoucnost nám 
jistý rozvoj přinese a  přiví-
táme zde ve střednědobém 
horizontu zhruba 300 dalších 
rezidentů, což záleží na pova-
ze zástavby,“ napsal k  tomu 

v Kolodějských novinách místostarosta 
Koloděj Vladimír Mužík.
 Občanská vybavenost prozatím 
není dostatečná ani pro současnou 
zástavbu. Kapacita školy i školky je na 
hraně, stejně tak čistička. Také doprav-
ní situace je ve špičce neúnosná. Navíc 
se zastupitelé zaštítili názory obyvatel. 
„Zatím se nenašel žádný zastánce ko-
bercového rozšiřování Koloděj tak, jak 
vidíme v  některých okolních částech. 
Identické nevzhledné domy, dvojdom-
ky, paneláky naležato zničí současný 
vesnický ráz Koloděj, který bychom si 
měli chránit,“ poznamenal k tomu mís-
tostarosta Mužík. 

(red) 

Koloděje

Soutěž 
na městskou knihovnu

Úvaly
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VETERÁNI V ÚJEZDĚ

Soukromníci České republiky a KHV Praha
srdečně zvou na tradiční sraz historických vozidel 

V neděli 11. 9. 2016 od 10 hodin 
Újezd nad Lesy – Blatov, za čerpací stanicí OMV

PŘEHLÍDKA HISTORICKÝCH VOZIDEL | SPANILÁ JÍZDA 
PRO DĚTI PROJÍŽĎKA VETERÁNEM | SOUTĚŽ
ŽIVÁ HUDBA | OBČERSTVENÍ | PŘEKVAPENÍ 

INZERCE



KULTURA

30

VÝSTAVA
KLÁNOVICKÉ DÉJÀ VU - Zveme Vás 
na druhou výstavu dalších pečlivě vy-
braných fotografií Dana Bárty, známé-
ho zpěváka, textaře a skladatele, jenž 
se zabývá fotografováním vážek, za 
kterými cestuje do všech koutů světa. 

KINO 
2. 9. pátek, 19:00 
STAR TREK: DO NEZNÁMA - Pokra-
čování kultovní ságy. USA/2016/sci-fi, 
dobrodružný/122 min/nevhodný do 
12 let/s českými titulky

KINO PRO DĚTI 
4. 9. neděle, 16:00
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
- Pravěká banda je zpátky. Tentokrát 
se bude muset vypořádat s  útokem 
z vesmíru! USA/2016/animovaný, ko-
medie/95 min/v českém znění 

FILMOVÝ KLUB 
5. 9. pondělí, 20:00
TOHLE JE NÁŠ SVĚT - Vítěz diváků 
z festivalu z Karlových Varů pojednává 
o muži, který hluboko v lesích mimo 
civilizaci vychovává podle svých dost 
neotřelých pravidel svých šest dětí. 
USA/2016/drama/119 min/s českými 
titulky

KINO 
7. 9. středa, 20:00
UČITELKA - Normální třída, obyčejní 
žáci, mimořádná učitelka. Nový celo-
večerní film Jana Hřebejka a Petra Jar-
chovského.  SR,ČR/2016/ drama/102 
min/ve slovenském znění

8. 9. čtvrtek, 19:30
KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
BLUES JAM SESSION - Akce pro všech-

ny, kteří mají chuť si zahrát se spří-
zněnými dušemi. Zpěváci a zpěvačky 
jsou vítáni!

KINO 
12. 9. pondělí, 20:00 
JASON BOURNE - Agent bez mi-
nulosti je zpátky. USA/2016/akční, 
thriller/117 min/nevhodný do 15 le-
t/s českými titulky

PŘEDNÁŠKA 
13. 9. úterý,19:30
VLASTA ČERV - Další z cyklu předná-
šek V. Červa

KINO 
14. 9. středa 20:00
TEORIE TYGRA - Road movie o muži, 
který si v šedesáti vzpomene, že mí-
val sny i vlastní vůli a že chce zpátky 
vládu nad svým životem. ČR/2016/
road movie, komedie, drama/101 
min/v českém znění

KINO PRO DĚTI 
18. 9. neděle, 16:00
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ - Copak asi 
dělají vaši mazlíčci, když nejste prá-
vě doma? Dozvíte se v tomto novém 
animovaném filmu. USA/2016/ani-
movaný, komedie, rodinný/90 min/ 
v českém znění

SHOW 
19. 9. pondělí, 18:00 a 20:30
NA STOJÁKA  LIVE - Nenechte si ujít 
další jedinečnou příležitost se po-
řádně pobavit na  Stand Up Comedy  
Show NA STOJÁKA. Velkou dávku čer-
stvého humoru Vám zajistí: Arnošt 
Frauenberg, Jana Tučková a  Karel 
Hynek

BESEDA 
20. 9. úterý, 19:00
KLÁNOVICKÉ DĚTI V GÖTEBORGU 
V  loňském roce díky Nadačnímu 
fondu Harmonie vznikl v Klánovicích 

dětský smyčcový orchestr. Vrcho-
lem loňské sezony byla jejich účast 
na mezinárodním setkání Side by 
Side ve švédském Göteborgu. A prá-
vě o  zážitcích nejen ze Švédska, ale 
i z ostatních kulturních akcí se s Vámi 
Nadační fond Harmonie a  děti z  or-
chestru podělí.

KINO 
21. 9. středa, 20:00
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ - Jedno dí-
tě a dva otcové, to je typická Bridget 
Jones. GB, Fr/2016/komedie, roman-
tický/s českými titulky

DIVADLO PRO DĚTI 
25. 9. neděle, 16:00  
a 26. 9. pondělí, 10:00
GLORIE Z INDIE - Malá dívka vyprá-
ví o Indii a také o tom, jaké byly její 
první měsíce poté, co se přistěhova-
la s  rodiči do Čech. Jde o  napínavý 
a poučný příběh plný barev a tance, 
kde malí i velcí diváci zakouší všemi 
smysly.

KINO 
26. 9. pondělí, 20:00
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY - 30 
let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenál-
ní skupina Lucie se poprvé představí 
i  na plátnech kin v  celovečerním fil-
mu. ČR/2016/dokumentární/89 min/
nevhodný do 12 let

KURZY 
27. 9. úterý, 19:30 a 20:30
SOCIAL CLUB - poklábosení v  ang-
ličtině - Od 19:30 začátečníci a mírně 
pokročilí, od 20:30 středně pokročilí 
a pokročilí.

KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2017 
MODERNÍ YOYOVÁNÍ - 1. hodina, 
středa 21. 9.

BĚH A CHŮZE S BESEDOU - Sledujte 
naše webové stránky

Říjen 2016
HUDEBNĚ-ZÁBAVNÝ POŘAD 
6. 10. pondělí, 19:30
KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK - Z programu: 
král anekdot - Napříč Rukavičkárnou 
(přednáška cestovatele) - živý xylofon 
- slovo esoterika - Plachý šifonér (ba-
letní vložka) - hokynářské okénko 
-  Vražda žínkou  (divadlo) - filmové 
překvapení.

PROGRAM září 2016

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061,  

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem je otevřena  Po-Pá 10:00-13:00 

a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00

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



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



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

ProdEJ – stavební pozemek
846 m2, ul. U Tří svatých,

Horoušánky, okr. Praha – východ

www.zdiradpekarek.cz

ProdEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.

cena 6.200.000,-Kč

ProdEJ – ŘRD s disp. 4+kk / G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová

plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská ul., Šestajovice.

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

Makléř roku 2015 rEMAX Čr

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

ProdEJ - luxusní RD 6+kk/2T/2G, užitná
plocha 330 m2, pozemek 1443 m2,

ul. V Oboře, Osnice, okr. Praha-západ

cena 8.950.000,-Kč

cena 17.500.000,-Kč

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a rd

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

p r o d á n o

ProdEJ – hezký stavební zasíťovaný
pozemek o výměře 740 m2,

Chudoměřická ul. Praha 9 – Klánovice

ProdEJ - Viladům Jižní terasy
Starokolínská ul., Praha 9 – Újezd
nad Lesy, 5 bytů
� 4+kk/G, přízemí 99m2 + terasa 

26m2, cena 4.490.000,-Kč, 
� 4+kk/G, 1. patro, 96m2 + terasa 

18m2, cena 4.690.000,-Kč, 
� 4+kk/G, 1.patro, 96m2 + terasa 

18 m2, cena 5.090.000,-Kč, 
� 3+kk/G, podkroví, 90m2 + terasa 

23m2, cena 4.670.000,-Kč 
� 3+kk/G, podkroví, 91m2 + terasa 

23m2, cena 4.950.000,-Kč.

r e z e r va c e

Viladům Jižní terasy, Starokolínská ul.,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

P R O D E J  Z A H Á J E N

PENB - rozhraní tříd B - A (velmi úsporná 
až mimořádně úsporná budova).


