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Protože zde bydlím s Vámi a dobře se
orientuji v místní situaci, mohu Vám kva-
lifikovaně 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 fotogra-
fem odborně poradím při přípravě a nafo-

REALITNÍ MAKLÉ� PRO TUTO OBLAST
cení 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

ZKUSTE PRÁCI REALITNÍHO
EXPERTA I VY!

Spojte své sny o finanční
nezávislosti s námi. Navštivte nás
a vyzkoušejte si kouzlo naší
profese. Stojí to za to.

Spojili jsme své zkušenosti s týmem odbor-
níků a moderními technologiemi značky ERA
Reality. Jedničkou na místním trhu zůstá-
váme. Pro své klienty neustále hledáme po-
zemky a rodinné domy v Újezdě nad Lesy a
blízkém okolí.

Bonitní klient = naše know-how.

Alter Ego spol. s r.o.
Oplanská 2614 – obchodní centrum BLATOV

190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy
tel. 725 293 655; eraalterego@era-reality.cz

PRODÁVEJTE S NÁMI
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EDITORIAL

Konec roku mne nutí k malé bi-
lanci, co se nám letos podařilo 
a kde ještě přidat. 

 Slýchám různé názory na aktivitu 
zdejších politiků, jaký kdo je, s kým se 
kdo  spojuje, proti komu... Zároveň 
mám osobní zkušenost druhého vo-
lebního období, kdy se v  komunální 
politice objevují stále známé tváře. 
Mohu vám s radostí sdělit, že politici 
nejsou tak špatní, jak se to z fám mů-
že jevit. Ale také mám občas pocit, 
že bych měla kolegům zastupitelům 
znovu přečíst jejich slib, v  němž se 
zavazují k práci ve prospěch naší MČ 
a ve kterém není ani zmínky o jejich 
„volební polívčičce“, kterou z  jejich 
kuchyní začínáme poslední dobou cí-
tit.
 Ale zpátky k  bilanci. Za poslední 
rok jste sami mohli pozorovat, jak 
pracujeme. Podařilo se nám otevřít 
nový školní pavilon. Děti se tam cítí 
velmi dobře a zabydlely se v moder-
ních třídách tak rychle, že už si ani ne-
dovedou představit, že by měly cho-
dit jinam. Do konce roku snad budou 
chodit do školy také po  hotovém no-
vém chodníku v Čentické. Jeho stav-
ba nakrátko zkomplikovala okolní 
provoz,  však jste si na to mnozí stě-
žovali.  V  mnohých případech velmi 
oprávněně. Radnice se vždy snažila 
vaše podněty zohlednit a  zařídit vše 
tak, aby stavba měla hladký průběh 
a  zároveň neškodila občanům. Na 
druhou stranu mi není jasné chování 
bezohledných řidičů, kteří nerespek-
tují, že projíždí stavbou i mezi chodci, 

a  nejsou ochotni na těch pár metrů 
sundat nohu z plynu.
 Když už jsme u  těch chodníků 
a komunikací, doufám, že vbrzku za-
čne oprava povrchu i ulic Druhanické 
a Ochozské. 
 K  letošní radostné bilanci patří 
i  získání financí na rekonstrukci ha-
sičské zbrojnice. Také jsme získali 
peníze na novou skautskou klubov-
nu.  Plány jsou hotové, dodavatel 
stavby vybrán, nezbývá než začít 
stavět. Vyřešení tohoto dlouhodo-
bého problému, o  který se opíraly 
mnohé újezdské volební kampaně, 
připadlo na nás a já osobně jsem za 
to ráda.  Současně se skauty dosta-
ne nové působiště i Městská policie, 
která doposud fungovala v  ne příliš 
důstojných prostorách. Letos byla 
dokončena jedna z  posledních etap 
výstavby kanalizace na Starokolínské 
ulici.  Do příštího období nás čekají už 
jen další dvě etapy a  bude konečně 
hotovo! Možná jste ani nezaregistro-
vali, že pokračuje výsadba aleje podél 
hlavní ulice. V listopadu přibylo sedm 
dalších nových stromů.
 Bohužel se nám nepodařilo vyřešit 
letitý spor s firmou Ideal Lux, ačkoliv 
se nabízelo vzájemně výhodné řeše-
ní. O tom, jak se věc vyvíjela, psal mi-
nulý Zpravodaj. V  prosinci se zastu-
pitelstvo prodejem nebude zabývat, 
ale jednání s firmou Ideal Lux pokra-
čují, neboť problém vyřešit opravdu 
musíme. 
 K radostné bilanci patří i postupné 
práce na projektu MAP, který nejenže 

mapuje potřeby v našem školství, ale 
také nás propojuje s  okolními měst-
skými částmi v našem správním obvo-
du. Vzájemného setkávání a předává-
ní si zkušeností a inspirace není nikdy 
dost. O tom, že Újezďáci mají srdce na 
pravém místě, jsem se opět přesvěd-
čila během krásné výstavy Ve služ-
bách vlasti. Ve sbírce na výcvik asis-
tenčního psa se podařilo v Újezdském 
muzeu vybrat 11 244 korun. Je to již 
několikátá charitativní sbírka, kterou 
jsme zde pořádali a  vždy se jednalo 
o velký úspěch. Za to všem velký dík!
 Když píšu tento úvodník, už se tě-
ším na první adventní neděli, kdy 
rozsvítíme, již po šesté, újezdský vá-
noční strom. Aby mu to slušelo v no-
vém parku, dostal letos nové ozdoby. 
Doufám, že se vám bude líbit. Ozdobí 
nám cesty domů během dlouhých 
večerů v předvánočním čase. Advent-
ní výzdoba má velkou symboliku. Je 
lhostejné, zda máte doma tradiční 
kruhový adventní věnec symbolizující 
věčnost a jednotu, nebo jen dekoraci 
na stole. Důležité je, že světla svíček 
nám pomáhají, abychom měli blíž 
k sobě i k našim blízkým.  Nepodléhej-
me komerčním tlakům, ani špatným 
zprávám. Uchovejme si sami svou 
víru v dobro. Užijte si, 
milí Újezďáci, požeh-
nané svátky a  noste 
v sobě adventní světlo 
po celý příští rok. 

Vaše starostka Karla 
Jakob Čechová
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S  platností nového jízdního řádu 
na železnici od 11. 12. 2016 bu-
de posílen provoz autobusů PID, 

které v  Klánovicích navazují na vlaky 
ve směru do centra Prahy. Nově bude 
v pracovní dny zaveden cca mezi 6:00 
a  8:00 souhrnný interval 15 minut ze 
Šestajovic ke klánovickému nádraží, 
takže na každý vlak ve směru do Prahy 
bude navazovat jeden autobus ze Šes-
tajovic i Klánovic.
 Z Klánovic jezdí do Šestajovic a Jiren 
také školní linka 343. Linka 303 bude 
mít od prosince 2016 v úseku Šestajo-
vice – Klánovice (spolu s linkou 343) in-
terval 15 minut v ranní špičce, 30 minut 
v odpolední špičce a 60 minut dopole-
dne, večer a o víkendech
 Autobusy budou navazovat jak na 
linku S1 ve směru Masarykovo nádraží, 
tak i linku S7 ve směru Hlavní nádraží. 
K  termínu nového jízdního řádu totiž 
také končí etapa železniční výluky na 
Hlavním nádraží, do Klánovic se te-
dy opět vrátí linka S7, která jezdí přes 
Hlavní nádraží dále do Řevnic. Linka S1 
pojede jako dosud celodenně a  celo-
týdenně v intervalu 30 minut, linka S7  
pojede opět ve špičkách všedních dnů, 
a to v intervalu 30 minut. Souhrnný in-
terval ve špičkách mezi centrem Prahy 
a  Klánovicemi se tak pohybuje kolem 
15 minut. 

 Drobnou změnou bude jen posun 
času odjezdů vlaků z Klánovic ve smě-
ru do Prahy o 2 minuty oproti starému 
jízdnímu řádu. Nově bude linka S1 od-
jíždět z Klánovic vždy o 16. a 46. minutě 
každé hodiny.

Zpravodaj Ropid, red
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ZPRÁVY Z RADNICE

Výluka končí, S7 pojede opět na Hlavní nádraží

Silnice Běchovice-Koloděje se bude 
opravovat do konce roku

Až do 31. prosince 2016 potr-
vá uzavírka ulice Do Panenek 
v  sousedních Běchovicích, která 

je vytíženou objezdovou trasou pro 
ty, kteří se chtějí vyhnout zácpám na 
Českobrodské. Důvodem je rozšíření 
komunikace v  úseku mezi ulicemi Ke 
Kolodějům a  Panenky na standardní 
šířku silnice 7,5 metru. Investorem ak-
ce je Technická správa komunikací hl. 
m. Prahy, stavbu provádí společnost 
M-Silnice. 

 V  úseku o  délce 800 metrů dojde 
k  rozšíření, v  přehledných úsecích se 
počítá také se stavbou takzvaných vý-
hyben, ostrůvků, kde bude možné mí-
jení širších vozidel. Na stávající vozovce 
pak stavaři provedou frézování a polo-
ží nový povrch.
 Oprava má umožnit provoz autobu-
sů MHD, počítá se s  variantou, že by 
v případě omezení provozu v Českob-
rodské autobusy jezdily právě objížď-
kou přes ulici Do Panenek.  (red)

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

které se uskuteční 19. 12. 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.

234 704 560 
www.ropid.cz

SCHÉMA PŘESTUPNÍHO UZLU Nádraží Klánovice
Platnost od 15. října 2016

© ROPID, říjen 2016
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  S1 @ Praha Masarykovo n.
  S7 @ Praha hl. n.; Řevnice

  S1 @ Kolín
  S7 @ Český Brod

železniční stanice 
Praha-Klánovice

NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE-SEVER

NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE-SEVER

NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE

NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE

 262 @ Nepasické náměstí
 Výstupní: 262

 Výstupní: 251, 260, 391

 251  @ Sídliště Rohožník
 260 @ Netušilská
 303  @ Říčany, Wolkerova
 391  @ Úvaly, Žel.st.

 261 @ Běchovice; Černý Most
 261 @ Klánovice 
 303  @ Šestajovice; Černý Most
 343  @ Nehvizdy
 Výstupní: 343

INZERCE
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Kalendárium  
na prosinec

Rozšířený přehled vánočních akcí 
a program kolodějské farnosti 
naleznete na str. 6-8. 

5. 12.      Mikulášský program, 
Zábavný program pro 
celou rodinu, Dům dětí 
a mládeže (Polyfunkční 
dům) od 17 hod.

8. 12.      Jak se žilo v 1. pol. 20. 
stol. - vyprávění, Zasedací 
místnost Úřadu MČ Praha 
21, od 15 hod.

9. 12.      Adventní autobusový výlet 
do Pasova, pořádá Klub 
kolodějských seniorů, 
informace na tel. 721 
248 499

11. 12.    Anděl Páně 2, Nová 
dobrodružství anděla Pe-
tronela a čerta Uriáše, KC 
Nová Beseda, Klánovice, 
od 16 hod.

14. 12.    Filmový klub, Můj strýček, 
FR 1958, rež. Jacques 
Tati, Dům dětí a mládeže 
(Level), od 19, 30 hod.

15.12.     Adventní vycházka SPCCH, 
sraz v 10 hod. u kostela 
na Loretánském nám. 

17. 12.    Adventní zájezd KAS, 
na Mělník a do Roztok, 
odjezd v 8 hod. od 
prodejny Lidl

17. 12.    Vánoční dílna, přijďte 
si vyrobit ozdoby, přání 
a svícny, Dům dětí a mlá-
deže, Polyfunkční dům, 
od 10 hod. 

18. 12.    Taneční show Danceport, 
od 15 hod., Velká tělo-
cvična Masarykovy ZŠ 

19. 12.    Zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 21, Divadelní 
sál MZŠ, od 16 hod.  

23. 12.    Betlémské světlo, budou 
předávat újezdští skauti, 
Park před budovou Ma-
sarykovy ZŠ ve Staroklá-
novické ul., od 18 hod.

24. 12.    Štědrovečerní mše, 
(Nejen) pro rodiče a děti, 
Kostel Povýšení sv. Kříže, 
Koloděje, od 16 hod.

Olej do výlevky nepatří

Poděkování odboru občansko správního

Redakční rada Újezdského zpravodaje
přeje všem čtenářům

krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017

Pravidelně o  Štědrém dnu zažívá pražská kanalizace nápor oleje, který zbyl po 
smažení tradičního obalovaného kapra. Vylévání oleje do záchodů či do výlevek 
ale škodí stoupačkám a kanálům – olej váže nečistoty a snižuje průchodnost. Zba-

vovat se použitého oleje vyléváním do kanalizace je také krajně neekologické – zatěžují 
se tím čističky odpadních vod.
 Řešení je přitom snadné. Hl. m. Praha má smlouvu se společností Viking group na 
svoz použitých potravinářských olejů a tuků. Olej lze odevzdat v uzavřených PET lahvích 
ve všech sběrných dvorech hl. m. Prahy. Ty nejbližší jsou v Běchovicích v Podnikatelské 
ulici a v Horních Počernicích v ulici Chvalkovské. 

(red)

Ráda bych touto cestou poděkovala nejen jménem svým, ale i jménem svých ko-
legyň odboru občansko správního všem seniorům, kteří našemu odboru zasí-
lají děkovné dopisy za obdržená blahopřání k  jejich životním jubileím. Velice si 

těchto poděkování vážíme a věřte, že jsou odměnou pro všechny, kteří se podílejí na 
přípravě těchto občanských záležitostí.
 Ještě jednou děkujeme a v následujícím roce 2017 se budeme opět těšit na chvíle 
strávené ve vaší společnosti, vždyť zkušenost stáří a moudrost jsou přínosem pro celou 
společnost.

Lenka Drdlová, odbor občansko správní

Opravená zastávka. V polovině listopadu byla ukončena rekonstrukce zastávky MHD Blatov 
ve směru z centra. Společnost DIS Praha během ní odfrézovala vyjeté koleje, položila nový 
povrch a provedla dopraví značení. Současně byly zrušeny obě dočasné blatovské zastávky. 
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TÉMA

Vánoční svátky jsou dobou, kdy je čas zahodit obvyklý stres 
běžných dnů a vyrazit za kulturou. Újezdský zpravodaj pro 
vás proto připravil rozšířený servis akcí, které se konají nejen 
v Újezdě.

Kam o Vánocích

HUDBA
Středa 7. 12.
Vánoční koncert
Richard Pachman a Dita Kořínková
Centrum Na Fialce, Říčany, od 19 hod.

Neděle 11. 12.
Adventní koncert
Hrají Zuzana Lapčíková a Vladislav Blá-
ha
Netradiční duo špičkových interpretů, 
cimbalistky a zpěvačky a kytaristy, kte-
rý koncertoval mimo jiné i  ve slavné 
newyorské Carnegie Hall
Dům volnočasových aktivit, Riegrova 
65, Úvaly, od 18 hod.

Středa 14. 12. 
Vánoční zpívání
Děti z Masarykovy ZŠ
Ve dvoře školní budovy, vstup z Četnic-
ké, od 17, 30 hod.

Sobota 17. 12.
Vánoční koncert
Martin Vydra a jeho hosté
Sokolovna v Úvalech, od 19 hod.

Sobota 17.12. 
Hraje skupina Boudaři
Půlnoční koledy, dárečky, mikulášové, 
čerti, andělé 
Restaurace Na Hřišti, od 20 hod. 

Neděle 18. 12.
Vystoupení dětského symfonického 
orchestru NF Harmonie (od 14 hod.)
a pěveckého sboru Sborklan (od 16.15 
hod.)
KC Nová Beseda, Klánovice

Úterý 20. 12.
Vánoční koncert
Pěvecký sbor Sovička
Kostel Povýšení sv. Kříže v Kolodějích, 
od 17 hod.

DIVADLO
Sobota 10. 12.
Putování s anděly
Čtyři vánoční příběhy pro děti i dospě-
lé v podobě loutkové pohádky.

Dům dětí a mládeže (Level), od 10, 30 
hod.

Sobota 10. 12.
Mrazík
Docela velké divadlo Litvínov
Pohádka na motivy legendárního rus-
kého filmu.
Divadlo Horní Počernice, od 15 hod. 

Neděle 11. 12.
Louskáček v 3D
Balet na hudbu Petra Iljiče Čajkovské-
ho
Záznam z Mariinského divadla v Mosk-
vě
Centrum Na Fialce, Říčany, od 16 hod.

Středa 14. 12.
Vánoční show
Agentura Amfora
Představení, kde si děti zasoutěží i za-
zpívají
Divadlo Horní Počernice, od 16 a  18 
hod.

Neděle 18. 12.
Vánoční Show frekventantů Studia 
Danceport
Nové choreografie dětí, mládeže, vy-
stoupení seniorů,   lektorů, tanečníků 
mistrovských tříd ve společenském 
tanci (latinsko-americkém i  standard-
ním), vstup zdarma.
Velká tělocvična ZŠ v  Polesné, od 15 
hod.

Neděle 18. 12.
Vánoční příběh
Pražský hudební soubor Karamelija
KC Nová Beseda, Klánovice, od 15 hod.

VÝSTAVY
17. 11. – 30.12.
Lidové Vánoce v Polabí
Polabské národopisné muzeum v Pře-
rově nad Labem
Tradiční vánoční výstava je umístěna 
do celého areálu skanzenu. V  interié-
rech všech osmi chalup jsou scény ze 
života našich předků, předvádějící sta-
robylé zvyky a obyčeje v čase adventu 

a v období od vánočních svátků až do 
Tří králů. Součástí vánoční výstavy jsou 
vedle starých lidových a kostelních bet-
lémů také současné betlémy z nejrůz-
nějších materiálů, ukázky starých i no-
vodobých vánočních dekorací, návody 
na výrobu vánočních ozdob a  drob-
ných dárků. Novinkou letošní vánoční 
výstavy je rozměrný betlém ve stylu 
neapolských jesliček, umístěný do no-
vé kapličky v dolní části skanzenu. Na 
všechny soboty a  neděle je připraven 
doprovodný program s  ukázkami sta-
rých řemesel a prodejem dárků.
 Více na www.polabskemuzeum.cz

Vstupné:
Dospělí: 90 Kč
Senioři, studenti a školáci: 45 Kč
Rodina: 250 Kč (2 dospělé osoby a 2 - 3 
školáci)
Předškoláci zdarma
Otevřeno Pá-Ne od 9.00 do 16.00 ho-
din (poslední vstup v 15.00 hodin).
Na Štědrý den zavřeno. Od 25. prosin-
ce otevřeno denně.

26. 11. – 30. 12.
Advent a  Vánoce v  Muzeu lidových 
staveb v Kouřimi
Jako každoročně se v  době adventu 
a  vánočních svátků můžete v  Kouřimi 
přenést do dob dávno minulých a se-
známit se s  tím, jaké obyčeje se na 
českém venkově udržovaly od začátku 
prosince do svátku Tří králů. Instalace 
v  chalupě z  Budče přibližuje atmosfé-
ru přástek s  tradičním pohoštěním. 

Betlém hledá sponzory. Kolodějská 
farnost si pořídila nový vyřezávaný 
betlém jako náhradu za provizorní 
postavičky, které v kostele stávaly poté, 
co byl původní Betlém ukraden. K vidění 
bude letos šestnáct figur, další se budou 
doplňovat. Betlém bude financován 
formou individuálního sponzorství. Vý-
tvarně zpracované certifikáty se mohou 
stát originálním dárkem pod stromeček. 
Více informací podá Zita Kazdová na tel. 
773 67 30 43.
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Adventní čas připomínají také 
různé způsoby věštění a  tajemné 
obchůzky maškar - Barborek, Am-
brože a Lucek. Ve světnici domku 
z  Krchleb se seznámíte s  tradi-
cí mikulášské nadílky. V  rychtě 
z Bradlecké Lhoty se přenesete do 
doby vlastních vánočních svátků. 
Prohlédnete si svátečně vyzdobe-
nou světnici s  prostřeným štěd-
rovečerním stolem, stromkem, 
betlémem a  svatoštěpánskou 
výslužkou pro služebnou čeleď. 
Ve světnici statku z Týřovic si při-
pomenete tradici vánočního kole-
dování, zejména obchůzek sv. Tří 
králů. Instalace v domě z Jílového 
- Kamenné vás seznámí s  dnes 
téměř zapomenutými adventními 
a  vánočními obyčeji původního 
německého obyvatelstva v  Pod-
krušnohoří. 
 Více na www.skanzenkourim.cz

Vstupné:
Dospělí: 80 Kč
Senioři, studenti a školáci: 40 Kč
Rodina: 200 Kč (2 dospělé osoby 
a 2 - 3 školáci)
Předškoláci zdarma
Otevřeno Pá-Ne 10-16 hod.
Na Štědrý den a Boží hod vánoční 
zavřeno.

24. 11. – 3.1. 2017
Od pohanského slunovratu po 
křesťanské Vánoce
Betlémská kaple, Praha 1
České Vánoce mají v  kontextu 
evropských a  světových oslav 
narození Ježíše Krista své neo-
pakovatelné a  výjimečné místo. 
Jsou křesťanské, ale mají zároveň 
nesmírný půvab lidové bezpro-
střednosti, humoru i pověrečných 
magií a věšteb, které si lidé po sta-
letí předávali od dob pohanských 
až do doby současné. Tradiční 
výstava nabízí nepřeberné množ-
ství betlémů z  různých materiálů 
a  představuje i  pohanské zvyky 
a obyčeje.
 Více na www.vanocnivystava.cz

Vstupné:
Dospělí: 70 Kč
Senioři, studenti a školáci: 35 Kč
Předškoláci zdarma
Otevřeno Po-Ne 9-18 hod.
Na Štědrý den a na Silvestra 9-14 
hod., na Boží hod vánoční 13-18 
hod. Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz 

I letos Vám skauti a skautky přinesou 

BBBeeetttlllééémmmssskkkééé   sssvvvěěětttlllooo   

         

 
 
 
 
 

  „Odvážně vytvářet mír“ 
 

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, již 
svou silou spojuje mnohá srdce, vám budeme předávat 

23. 12. 2016 od 18:00 do 19:00 
 
 

Kde: Park před budovou prvního stupně 
Masarykovy ZŠ (Hulická ulice) 

 
Světlo si můžete odnést nejlépe v lucerničce nebo před větrem chráněné 

svíčce 

Těší se na Vás 23. skautské středisko Douglaska 
 



Hod Boží vánoční

Svátek sv. Rodiny

sv. štěpána

Nový rok,
slavnost Matky Boží

Slavnost Zjevení Páně

Svátek Křtu Páně

4. adventní

štědrý den

ADVENT V ÚJEZDĚ NAD LESY
Přehled akcí konaných v MČ Praha 21

Pátek – neděle 25-27.11. Adventní výstava (areál ZO ČZS – Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy)
Pátek 25. 11. 16.00 Level - Dům uM Adventní keramická dílna - Vstupné 50,- děti 100,-Kč dospělí

18.00 Mše sv. v kostele Povýšení svatého Kříže v Kolodějích
19.00 Koncert ke cti sv. Cecílie, účinkují chrámoví hudebníci.

Sobota 26.11. 14.00 Level Mikulášská zábava pro seniory
Neděle 27. 11. 9.00 Farní mše sv. s žehnáním adventních věnců v kostele Povýšení svatého Kříže

16.30 Přivítání Adventu na farní louce v Čentické ul. naproti MZš, pokračuje se Zvonkovým
průvodem, zpíváním a rozsvícením vánočního stromu. Zpívat bude sbor MZš Sovička
a pro Nadační fond ČRo Světluška proběhne dobročinná sbírka.
Teplé občerstvení s i bez alkoholu připraveno.

Pátek 2.12. 14.00 Level Vánoční dílna - výroba vánočních dekorací, přáníček, zdobení perníků
Sobota 3. 12. 14.30 Adventní rekolekce ve farní stodole

18.00 Mše sv. k zakončení rekolekce v kostele Povýšení sv. Kříže
19.00 Adventní bohoslužba při svíčkách

Neděle 4. 12. 9.00 Farní mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže, pomši sv. setkání u kávy ve farní stodole.
Pondělí 5.12. 17.00 Level - Dům uMMikulášský karneval

Zábavný program pro celou rodinu s Mikulášem, čertem a andělem. Soutěž o nejlepší
masku a obrázek s mikulášskou tematikou, hry, hudba, tanec.

Sobota 10. 12. 10.30 Level - Dům uM Putování s anděly - Sobotní pohádka pro děti i dospělé
Andělé za pomoci andělské knihy provedou diváky Obdobím Adventu.
Vstupné 100,-Kč ( při koupi 3 vstupenek sleva 20%)

19.00 Adventní bohoslužba při svíčkách v kostele Povýšení svatého Kříže
Neděle 11. 12. 9.00 Farní mše sv. v kostele Povýšení svatého Kříže
Středa 14. 12. 17.30 Vánoční zpívání – ve dvoře Masarykovy Zš, I. stupeň
Pátek 16. 12. 18.00 Mše sv. a po ní adorace kostel Povýšení svatého Kříže, příležitost k svátosti smíření

v sakristii až do 20 h.
Sobota 17. 12 10.00 - 12.00 - Dům uM Vánoční dílna - Tvořivá dílna v příjemné vánoční atmosféře.

Výroba svícnů, přáníček a vánočních ozdob. Vstupné 50,-Kč
17.30 Zpovídání v kostele do 18.45 kostel Povýšení svatého Kříže
19.00 Adventní bohoslužba při svíčkách

Neděle 18. 12. 9.00 Farní mše sv. v kostele Povýšení svatého Kříže
10.30 Mše sv. s účastí rodin

Úterý 20. 12. 17.00 Vánoční koncert sboru Sovička Masarykovy Zš v kostele Povýšení svatého Kříže
Sobota 24. 12. 16.00 štědrovečerní mše s účastí dětí a rodičů v kostele Povýšení svatého Kříže

pomši sv. se bude rozdělovat Betlémské světlo.
24.00 Půlnoční mše

Neděle 25. 12. 9.00 Farní mše v kostele Povýšení svatého Kříže
10.00 Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

Pondělí 26. 12. 10.00 Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00
18.00 Mše sv. se svěcením vína a poetický večer v kostele Povýšení svatého Kříže

Pátek 30. 12. 18.00 Mše sv. s požehnáním promanžele v kostele Povýšení svatého Kříže
Čtvrtek 31. 12. 16.00 Mše na rozloučení s občanským rokem v kostele Povýšení svatého Kříže

(Poděkování za uplynulý rok, památka sv. Silvestra)
Neděle 1. 1. 2017 9.00 Slavnostní mše sv. v kostele Povýšení svatého Kříže, pomši sv., možnost setkání u kávy

ve stodole.
10.00 Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00
17.00 Koncert v kostele na podporu Tříkrálové sbírky

Pátek 6. 1. 18.00 Mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla
Neděle 8. 1. 9.00 Farní mše sv. v kostele Povýšení svatého Kříže

1. adventní

2. adventní

3. adventní
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Při příjezdu od Prahy je hned 
v první řadě domů vpravo vidět 
tmavě růžový dům s  nápisem 

restaurace Kai. Už sám název a jeho 
provedení na fasádě domu naznaču-
jí, že se jedná o  restauraci asijskou. 
Restauraci jsem navštívil a  mluvil 
s jednatelkou, paní Mei.
 Paní Mei mi vysvětlila, že slovo 
„kai“ má v překladu pozitivní synony-
ma, jako název restaurace nejspíše 
poslouží překlad „Štěstí“. Restaurace 
v současném uspořádání a se shod-
nou prodejní filosofií funguje od roku 
2010.
 Nabízí obecně asijskou kuchy-
ni, převládající jsou kuchyně čínská 
a thajská. Sama paní jednatelka i ku-
chař, její manžel, pocházejí ze Šan-
ghaje, a proto i čínská jídla vaří kuchař 
podle šanghajských receptur a speci-
álně si objednává suroviny. „Suroviny 
nakupujeme od asijských dodavatelů, 
kteří přesně znají druhy masa a ingre-
dience používané v  asijské kuchyni“, 
potvrdila paní jednatelka.
 Záměrem je dát hostovi možnost 
sestavit si celé polední nebo večer-
ní menu, od polévky, přes předkrm, 
k hlavnímu jídlu a/nebo salátu a na-
konec k  dezertu. Nápoje jsou neal-
koholické i  alkoholické, pivo, víno, 
destiláty a  samozřejmě čaje. Speci-
alitou mezi nápoji je švestkové víno, 
typické pro kuchyni, kterou kuchař 
připravuje (ochutnal jsem a  je to 
nový gastronomický zážitek).  Hosté 
mohou ochutnat také čínské aperiti-
vy a destiláty. Jak je v těchto restaura-
cích zvykem, jednotlivé položky jídel-
ního lístku jsou označeny kombinací 
písmen a  čísel, podle nichž si host 
vybírá, aniž by musel vyslovovat celá, 
někdy složitá jména jídel.

ODDĚLENÉ BOXY
„Hosté u  nás jedí v  oddělených 
skleněných boxech, které zároveň 
s  vstupní chodbičkou oddělují ku-
řáckou a nekuřáckou část. Boxy mají 
různou velikost pro různé počty hos-
tů. Hodně hostů si ale objedná pře-
dem a jídlo si bere domů,“ říká k to-
mu paní Mei.
 Jídel je v jídelním lístku dost, deset 
polévek, pět předkrmů, přibližně 20 
čínských specialit a  přibližně stejné 
množství specialit thajských, speciali-
ty zvané bento, které kombinují více 
chodů, dětská menu, saláty a dezer-
ty. Jak to v  asijských kuchyních bý-
vá, maso je hovězí, vepřové, drůbeží 

a z mořských tvorů. Přílohu tvoří nej-
častěji rýže na více způsobů a různé 
typy nudlí. Zásadní je zelenina a  in-
gredience typické pro orientální ku-
chyně (ořechy, bambusové výhonky, 
houby, apod.). Nabízí se také polední 
menu v jednotné váze 130 g, v nabíd-
ce je kolem třiceti jídel.
 V restauraci samé je příjemné po-
sezení, interiér navozuje orientální 
prostředí, barvy jsou převážně rudá 
a bílá a personál je – jak jsme v asij-
ských restauracích zvyklí – ochotný 
a přátelský.
 Parkoviště, které k restauraci patří, 
má dvojí význam. Jednak pro hosty, 
kteří v restauraci jedí přímo nebo pro 
ty, kteří si jídlo jen přijeli vyzvednout. 
Tuto službu, známou pod názvem 
„take away“ restaurace poskytuje, 
a  to i  s možností udělat objednávku 
telefonicky na určitý čas a v ten si pak 
jídlo úhledně zabalené bez čekání vy-
zvednout. Rozumí se, že nedokážete-
-li sníst svoji porci u  stolu, personál 
vám ji opět úhledně zabalí s sebou.

VŽDY ČERSTVÁ JÍDLA
Podle jednatelky, paní Mei, je obtíž-
né vypozorovat vzorec, podle něhož 
se dají odhadnout počty jídel v různé 
denní doby nebo v různé dny v týdnu. 
Jídla jsou proto připravována přímo 
podle konkrétní objednávky, což za-
jišťuje, že jsou vždy čerstvá. Zákazníci 
si postupně na restauraci zvykli, její 
umístění a služby je zajímají. Nicmé-
ně v Újezdě nad Lesy je konkurence 
restaurací velká a stále tvrdší. 
 Před restaurací je zahrádka pro 
teplé měsíce, příslušenství je čisté 
a fungující.
 Pro platbu je přijímána hotovost 
a  obvyklé jídelní stravenky. Cena 
kompletního jídla na osobu se bez 
nápojů pohybuje mezi 200 a 300 Kč, 

záleží ovšem na tom, do jaké míry je 
kopírován jídelní lístek nebo naopak, 
zda má host zvláštní přání na úpravu 
nebo velikost porcí.
 Restauraci Kai si dovolujeme na-
bídnout jak pro nákup a  vyzvednutí 
večeře cestou z práce, tak i pro oběd 
s  celou rodinou. Určitě si vyberete, 
seznámíte se s tím, co ještě neznáte 
a budete mít pocit, že jste vážení hos-
té.

Pavel Moudrý

Restaurace Kai
Adresa: Ochozská 402, 190 16 – 

Praha 9 Újezd nad Lesy
Tel: 281 862 314 nebo 602 290 428

WWW: nemá
Otevírací doba: PO-NE 11-22 hod.

Wi-fi zdarma: ANO
Kouření: oddělené prostory pro 

kuřáky

Člen redakční rady Zpravodaje Pavel 
Moudrý se rozhodl zmapovat restau-
race, které v  Újezdě pravidelně na-
bízejí teplé jídlo. Na místě, k vyzved-
nutí, na rozvoz. Tímto číslem proto 
startujeme seriál, v němž nabídneme 
putování po újezdských restauracích. 
Naší ambicí není hodnotit gastrono-
mii, udílet kulinářské rady nebo se vy-
jadřovat ke kvalitě interiéru. Naopak 
bychom si přáli, abyste si vy udělali 
obrázek a správně odhadli, kam zajít 
na pivo a kam na sklenici vína, kde se 
naobědvat a kde uspořádat rodinnou 
oslavu.
 A protože má Újezd na mapě pro-
táhlý tvar, budeme při gastronomic-
kém putování postupovat čistě geo-
graficky - od Západu na východ.

Blatovské štěstí

Nový seriál
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HISTORIE

Josef Jirsík se narodil 26. listopadu 
1898 v  Praze. Po gymnáziu vystu-
doval Přírodovědeckou fakultu Kar-
lovy univerzity a  o  jeho ctižádosti 
ve vědeckém světě svědčí i pohled 

do životopisu. První práci zaměřenou 
na život ptáků napsal ve svých 24 le-
tech, v šestadvaceti získává jako jeden 
z prvních zoologů tehdy čerstvě zřízený 
titul RNDr., doktora přírodních věd.
 Jirsík po studiích načas odešel jako 
gymnaziální profesor na Slovensko, 
biologii učil v Trnavě. Ve školství půso-
bil ještě nějaký čas v Praze, pak se ale 
dal na dráhu publicisty a překladatele 
na volné noze. Z němčiny přeložil čtyři 
svazky o savcích ze slavného cyklu Ži-
vot zvířat přírodovědce A. E. Brehma. 
„Český Brehm“ byl základem i Jirsíkovy 
stěžejní práce z roku 1934. V díle „Jak 
žijí zvířata“ se pokusil systematicky vy-

ložit přehled výskytu živočichů – přede-
vším obratlovců – na území tehdejšího 
Československa. 

INSPIRACE Z VIDRHOLCE
Hlavní Jirsíkovou doménou ale zůstali 
ptáci. V  roce 1926 se stal prvním jed-
natelem České ornithologické společ-
nosti. V  roce 1934 založil a  poté také 
vedl Kroužkovací stanici při Národním 
muzeu. Zřejmě v té době se přestěho-
val do Újezda, tehdy vesnice a  okraji 
Prahy, kde díky blízkosti lesa s hojným 
výskytem ptactva Jirsík získal zázemí 
nejen pro život, ale i svou 
práci. A  v  Klánovickém 
lese také dost možná na-
čerpal mnoho informací 
pro své studie a populari-
zační knihy.
 Jirsík proslul jako velký 
systematik. Do svých pra-
cí se snažil natěsnat co 
nejvíce dostupných infor-
mací a následně je logicky 
roztřídit. Z uvažované řa-
dy „Naši ptáci“, v níž chtěl 
popsat veškeré ptactvo 
v  Československu, vyšly 
tři objemné díly. Kromě 
toho Jirsík napsal mnohé populari-
zační práce. Třeba „Jak poznám naše 
ptáky v  přírodě“ nebo „Tajemství pta-
čího stěhování“. Nezahálel ostatně ani 
během roční štace v Trnavě. Pobyt na 
Slovensku zúročil v zábavné knize pro 

děti „Na tatranské 
kolibě“.
    Po druhé světové 
válce se Jirsík odstě-
hoval na sever Čech. 
Pracoval jako zoolog 
teplického muzea 
a připravoval k vydá-
ní svá starší díla v no-
vých edicích. Zemřel 
den před Silvestrem 
v roce 1956.

 Jirsík byl jako člověk komplikovaná 
osobnost, osobní spory často přená-
šel i  na stránky odborných publikací, 
například s  profesorem Jiřím Jandou, 
zakladatelem a prvním ředitelem praž-
ské zoo, se vysloveně nesnášeli. V his-

torii ornitologie 
ale Jirsík zůsta-
ne zapsán jako 
vědec, který se 
pokusil o  první 
s y s t e m a t i c k é 
roztřídění úda-
jů o  výskytu 
a chování ptáků 
u nás. 

Blahoslav 
Hruška

Josef Jirsík, který zemřel před šedesáti lety, je považován za 
zakladatele české systematické ornitologie. Svá tvůrčí léta 
prožil také v Újezdě.

Ornitolog z Újezda
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Zrychlený tep dějin v závěru 
roku 1989 se nevyhnul ani 
Újezdu. S  první oficiální re-
akcí tehdejší Místní národní 
výbor ale vyčkával.

Na první oficiální reakci na 
listopadové události ro-
ku 1989, které odstartoval 
brutální zásah policie proti 

demonstrantům na Národní třídě na-
večer 17. listopadu, si Újezďáci počka-
li téměř dva týdny. Teprve ve čtvrtek 
30. listopadu se tehdejší Rada Místní-
ho národního výboru (dnes bychom 
řekli radní městské části) na čele s Jin-
dřichem Niklem sešla, aby po debatě 
vydala šestibodové prohlášení. Lze ho 
najít v Újezdské kronice. Připomeňme, 
že se tak stalo den poté, co Federální 
shromáždění vypustilo z ústavy článek 
o vedoucí úloze Komunis-
tické strany Českosloven-
ska a ustanovení o marxi-
smu-leninismu jako státní 
ideologii.
 Podobných „stanovi-
sek“, jak se dokumenty 
místních samospráv často označova-
ly, bychom po celé Praze našli desítky. 
Přesto nejde o  podružný dokument. 
I  postoj tehdejšího újezdského Míst-
ního národního výboru (MNV) svědčí 
o tom, že zatímco ve „velké“ Praze bylo 
rozhodnuto o  demokratickém směřo-
vání naší země, v  okrajových částech 
metropole postupovali místní politi-
ci opatrně a  s  velkou rozvahou. Pak 
ale dokázali zformulovat text, který je 
v lecčems platný i dnes.
 A co ve stanovisku újezdského MNV 
najdeme? „Přihlašujeme se k  otevře-
nému dialogu se všemi organizacemi, 
stranami i  občanskými aktivitami. Bu-
deme hájit zájmy a potřeby občanů na-
ší obce a seznamovat je s výsledky naší 
práce, “ stojí v prvních bodech. Zrovna 
tato slova by mohl s klidem podepsat 
i každý dnešní politik. 
 Do té doby to ale nebylo nic samo-
zřejmého, protože občanské aktivity 
neexistovaly.  A místo soutěže politic-
kých stran existoval monoblok kandi-
dátů Národní fronty. Dokument dále 
zmiňuje pluralitní politický systém, 
z textu je ale cítit, že tehdy nebylo zce-
la jasné, co se tím myslí. Zástupci MNV 

zmínili „spolupráci na půdě Národní 
fronty i mimo ni“. 

UDRŽET ZÁSOBOVÁNÍ
Obavy jsou zjevné i  z  posledního bo-
du stanoviska z  30. listopadu 1989. 
„Nezanedbatelným úkolem je udržet 
v  současné situaci plynulé zásobová-
ní obyvatel,“ napsalo tehdejší MNV. Je 

třeba si ale uvědomit, že 
tři dny předtím proběhla 
dvouhodinová generální 
stávka, do té doby nevída-
ná věc a  panovaly obavy, 
že by další revoluční dění 
mohlo podlomit zásobo-

vací infrastrukturu. Na druhou stranu 
šlo tak trochu o frázi. Plynulé zásobo-
vání obyvatel koncem 80. let fungova-
lo,  jen pokud šlo o základní potraviny. 
Mnoho dnes úplně běžných komodit 
(banány, některé druhy masa, ale je-
den čas třeba i  čočka) bylo k  dostání 
jen občas.

 V  závěru Rada MNV ještě nezapo-
mněla poděkovat za „rozvážný postoj 
občanů“. Jinými slovy za to, že v samot-
ném Újezdě nikdo po zástupcích MNV 
demisi nežádal. 
 
OBČANSKÉ FÓRUM 
NA BLATOVĚ
O devět dnů později, 8. prosince 1989, 
vznikla místní organizace Občanského 
fóra (OF) na Blatově. Na svět mu podle 
zápisu v místní kronice pomáhali obča-
né Smolík, Kaňka a Svátek.  Blatovské 
OF se o  dva týdny později zúčastnilo 
jednání u  kulatého stolu. To vyústilo 
23. března ve volbu dvaceti nových za-
stupitelů (tehdy ještě poslanců MNV) 
a kompletně nové rady včetně předse-
dů komisí. Prvním porevolučním před-
sedou MNV byl zvolen výpravčí ČSD 
Antonín Staněk. Poklidná a  poněkud 
opožděná revoluce v Újezdě tím defini-
tivně skončila.  

Blahoslav Hruška

Opožděná revoluce

Sloupek z titulní strany Večerní Prahy 
z 30. listopadu 1989. Ve stejný den, 
kdy se Újezd přihlásil k pluralitě 
politických stran, list Městského 
výboru Komunistické strany 
Československa zastával názor, že 
komunisté jsou i tak vůdčí silou 
národa. 

 

30. 11. 1989
Rada MNV přijímá Prohlášení 
k současné politické situaci

8. 12. 1989
Na Blatově vzniká místní pobočka 

Občanského fóra (OF).

23. 1. 1990
Proběhl první kulatý stůl, kterého 

se zúčastnilo OF a organizace 
Národní fronty.

23. 3. 1990
Zvoleno nové vedení Místního 

národního výboru, novým před-
sedou se stává výpravčí Antonín 

Staněk. 

„Samet“ v Újezdě
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KULTURA

V sobotu 12. 11. se v sále Polyfunkčního domu konala verni-
sáž výstavy „Ve službách vlasti“, kterou připravili plk. v. v. Ing. 
Jan Vondráček (příslušník ženijního vojska, účastník dvou za-
hraničních misí – Irák a bývalá Jugoslávie), plk v. v. Ing. Karel 
Tůma (vojenský kartograf), plk v. v. Ing. Oldřich Pelčák (pilot 
vojenského letectva, kosmonaut) a plk. Ing. Jan Šulc (vedoucí 
oddělení komunikace s  veřejností Generálního štábu AČR, 
účastník zahraniční mise – Afghánistán). Osobně seznámili 
přítomné návštěvníky se svou profesní kariérou a  odpoví-
dali na dotazy z publika.
 Součástí vernisáže byla veřejná sbírka na asistenčního 
psa Mika pro tělesně postiženou paní Ivetu Jechovou, která 
byla osobně přítomna. Komentovanou ukázku asistenčních 
psů Fanny a  Jeffa vedla Klára Pragerová, vedoucí výcviku 
Pestré společnosti o. p. s. Přítomna byla i  Martina Evjáko-
vá, zajišťující styk s veřejností. Účastníci vernisáže přispěli na 
Mika částkou 11 244 Kč (celkové náklady na jeho výcvik jsou 
230 000 Kč, více informací na www.pestraspolecnost.cz).
 Za neopakovatelnou atmosféru patří poděkování žákům 
5. C pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany Synkové a Cim-
bálové muzice Michala Horsáka. Málokdo věřil, že společně 
secvičovali až v sobotu před vernisáží. Písně Když mě brali za 
vojáka, Travička zelená, Okolo Hradce, Psí píseň a moravské 
lidové byly odměněny velkým potleskem a na dlouhou dobu 
zůstanou v paměti posluchačů.
 Minutou ticha a vlčím mákem jsme si připomněli Den vá-
lečných veteránů, během promítání fotografické prezentace 
jsme vzpomněli na ty veterány, kteří dlouhá léta navštěvo-
vali Újezd kvůli přátelství se Stanislavem Krausem, válečným 
veteránem a nezapomenutelným újezdským učitelem.

 Poděkování a  obdiv za přednes náročných básní pa-
tří současným a  bývalým žákům Masarykovy ZŠ: Marku 
Štědronskému, Vojtěchu Šrámkovi, Tadeáši Hlouškovi (Na 
flanderských polích), Tadeáši Rejfkovi (Vojákova modlitba), 
Jakubu Šmatlákovi (Když) a Michalu Theerovi (Čekej na mě).
 Děkuji za finanční podporu MČ Praha 21, za zajištění 
občerstvení a  odměn Lucii Molínové, vedení DDM za za-
půjčenou techniku, Stanislavu Herinkovi za přípravu sálu, 
kurátorům výstavy, Janu Vondráčkovi a  Karlu Tůmovi, za 
technickou přípravu vernisáže a organizaci při instalaci vý-
stavy, všem návštěvníkům a rodičům dětí za přítomnost na 
dvouhodinové vernisáži a finanční příspěvek na psa Mika.

Eva Danielová,
Újezdské muzeum

Co se jen tak šeptalo mezi natěšenými spoluobčany, je šťast-
nou skutečností. Po šesti letech se do obce opět vrací zbrusu 
nová Galerie! Při jejím otevření 5. listopadu se tu opět sešli 
i pamětníci bývalého „fan klubu“ a blahopřáli jsme majite-
lům, vystavujícímu Panu malíři i sobě navzájem. Opět jsme 
se přiblížili k  důstojnému sousedství s  Velkou Prahou, ale 
což o to - hlavně se nám, ale i přespolním, nabízí náramná 
možnost jak povýšit své půvabné a vyhledávané okolí o nový 
kulturní zážitek.
 Oleje vystavujícího Mistra Zdeňka Zemana při této slav-
nostní oslavičce zůstaly tak trochu ve stínu radostné euforie, 
ačkoliv bylo z  čeho vybírat! Už témata vystavených obráz-
ků napoví: Letiště, Veteran Cars; nebo Města, Česká krajina. 
Nostalgické vzpomínky rozsvěcovaly z obrazů pestré barvy 
strojů, letadel a vltavských přístavů, barevné pařížské kavár-
ničky, pálící slunce na jihočeské krajině, bouřlivá Stodolní 
ulice. Zdeněk Zeman uvodil svou tvorbu a program výstižně 
vlastním citátem: “…umělci by měli lidem dávat radost ze ži-
vota“. A to se mu podařilo.
 V úplně jiném stylu bude pokračovat II. expozice (vernisáž 
byla 30. listopadu, výstava potrvá do konce roku). Realita ob-
razů významného pražského umělce Jiřího Mocka je ulože-
na v naší fantazii. V onom pokušení, kterého si dopřáváme 
podle svých zkušeností naplno v sobě, v hledání a následně 
pak nacházíme v obrázcích. Ostatně – proto už v „naší“ Gale-
rii úspěšně vystavuje po třetí - naposledy v roce 2003. Letos 

ho v Galerii svými charakteristickými barevně glazovanými 
vázami doplní ještě i Iva Vodáková. 
 Na závěr - zmiňovaná kavárnička je jako součást Galerie 
otevřena (mimo neděli a pondělí) každý den, káva je tu mi-
mořádně dobrá, paní šéfová (sama výtvarnice) je s návště-
vami zjevně ve svém živlu. Vždyť říkám: přijďte se podívat 
a uvidíte, jak jste na tom s časem pro svá okouzlení, jakož 
i s chutí ke svátečnímu zastavení se - i s přáteli.

Petr Mach

Vlčí máky na Den veteránů

Návrat Zeleného domu
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Téma č. 1 OSOBNOSTI NÁRODNÍHO DIVADLA – NA JEVIŠ-
TI I  PŘED KAMEROU.
Lektor dr. Pavel Taussig. Začínáme 9. ledna 2017 - Jiřina 
Šejbalová & Eduard Kohout; 16. 1. - Olga Scheinpflugová & 
Hugo Haas; 23. 1. - Růžena Nasková & František Smolík; 30. 
1. - Vlasta Fabianová & Bohumil Záhorský; 6. 2. - Leopolda 
Dostalová & Saša Rašilov; 13. 2. - Zdeňka Baldová & Zdeněk 
Štěpánek; 20. 2. - Jana Hlaváčová & Luděk Munzar; 27. 2. - 
Marie Tomášová & Iva Janžurová & Taťjana Medvecká & Jan 
Tříska & Jiří Štěpnička (řeč bude i  o  osudu jeho maminky, 
která byla rovněž členkou ND). 

Téma č. 2. PUTOVÁNÍ DĚJINAMI A   ZAJÍMAVÝMI OSUDY 
EVROPSKÉ OPERY
Lektor dr. Zdeněk Bednář. Cyklus zahájíme 13. března 2017 
- 1/ Nesmělé začátky hudebního dramatu ve Florencii, za-
kladatel evropské hudební tradice: C. Monteverdi. 2/  Počát-
ky opery v západní Evropě a nečekaně rychlý  rozvoj  pro-
fesionálních divadel v  Itálii.  3/  Italská opera ovládne celou 

Evropu a podlehne schématičnosti a rutině. Češi v italských 
službách. Gluckova operní reforma. 4/ Rossini, Bellini a Do-
nizetti. Velká opera ve Francii. 5/ Wagner a Verdi - dva pro-
tikladné, ale dodnes respektované pohledy na hudební dra-
ma. 6/ Smetana, Dvořák a jejich čeští předchůdci významně 
přispívají do pokladnice  evropské hudební tradice. 7/ Veri-
smus objevuje nové možnosti  operní poezie. Leoncavallo, 
Mascagni a Puccini. 8/ Dva operní velikáni počátku 20. století 
– R. Strauss a L. Janáček. Zamyslíme se i nad budoucností 
opery a naše úvahy budou spíše optimistické - jakož i před-
poklady společného dalšího setkávání.

Přihlášky jsou na podatelně Úřadu MČ, vyplňte je laskavě 
a sem je odevzdejte do konce roku 2016. Oba cykly se budou 
konat v DDM (Level), v pondělí (u II. cyklu se teprve domluví-
me na náhradách za „sváteční“ pondělky), v 10.00h (na obě 
první hodiny přijďte, prosím, v 9.30). Cena zůstává – 250 Kč
 

Petr Mach

Na co se vy osobně těšíte o Vánocích 
a máte pro nás nějaké tipy?
Až skončí (smích). Až skončí Vánoce, 
budu velmi šťasten. A  tipy – pro kaž-
dého něco. Od dětí po dospělé, takže 
naprostá všehochuť.
 Co může být podle mě hodně zají-
mavé, je nové vydání Hanzelky se Zik-
mundem. Jde čistě o  fotografie, které 
sestavil František Emmert, velmi zku-
šený spisovatel, který dává dohroma-
dy raritní fotky. Třeba válku, legionáře, 
náš odboj, Němce a  tak. A  z  pozůsta-
losti Hanzelky a Zikmunda sestavil kni-
hu jen z fotek s minimálním popisem. 
Ve starých svazcích o nich bylo hodně 
textu a občas fotka, tady jsou jen ty fot-
ky a  dá se to propojit s  těmi staršími 
publikacemi. 

Čistě technická otázka – do kdy ob-
jednat, aby byla knížka pod strome-
ček?
No, dá se objednat klidně i  20. nebo 
21. prosince, problém je, jestli bude co 
objednávat. Protože tiskárny nestíha-
jí tisknout a  nikdo neví dopředu, jaké 
knihy dojdou. Už dneska jsou některé 
knížky rozebrané a  stíhají sotva dělat 

dotisky. Dělal se znovu dotisk Patrika 
Hartla, dotiskávala se Poslední aristo-
kratka, ale jestli to vydrží, to nikdo neví. 
Co teď došlo, to stihnou ještě přidělat, 
takže po 10. prosinci to bude. Ale co 
dojde pak, to už se do Vánoc nestihne. 
Můžete mít štěstí a něco zachytnou, ale 
pak už to nestačí ani rozvézt po repub-
lice. 

Budete nějak upravovat provozní 
dobu?
Ta bude úplně stejná jako vždycky, ote-
vřeno je minimálně do šesti, když jsou 
tu lidé, tak ještě o  něco déle. Máme 
i  v  sobotu otevřeno třeba do tří do 4 
hodin. Všechno bude zavčasu na dve-
řích. Na zlatou a stříbrnou neděli bude 
pravděpodobně otevřeno.

Pokud byste vzal letošní rok v  kni-
hách, narazil jste na něco, co vás ne-
čekaně zklamalo nebo naopak velmi 
potěšilo? 
Když se podaří narazit na nového auto-
ra, který se zdařile chytne, tak to mám 
vždycky jako knihkupec velkou radost, 
vyložený propadák mě nenapadá. Co 
mě hodně potěšilo je Šántárám, to je 

výborná kniha. To, že se hodně knih 
vůbec neprodává, je jenom dobře, pro-
tože si čtenáře musí najít, a prostě se 
zatím nedostaly ke svojí cílové skupině.

Máte nějaké přání pro knihy i čtená-
ře do dalšího roku?
Pořád si myslím to samé, že kdo si čte, 
ten nezlobí. Kdo má rád čtení, tak je to 
jen ku prospěchu věci, a čtenáři budou 
vždycky vepředu oproti tomu zbytku. 

Jonáš Jenšovský

Podrobný program Újezdské akademie

Čtenáři jsou o krok napřed
Protože se blíží vánoční svátky a  mnozí lidé určitě uvažují 
o papírovém dárku s písmenky a přebalem, zastavil se ÚZ 
v Knihkupectví Nad Lesy, aby vyzpovídal jeho vládce, pana 
Petra Váchu.

Cestu do knihkupectví pana Váchy si na-
jdou i mladí čtenáři. 
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Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – So 11,00 – 18,00 

Máte rádi umění? 
Máte rádi dobrou kávu? 

Pokud ano, pak jsme tady 
právě pro vás. 

Nově otevřená café galerie 
každý měsíc připravuje 

výstavu českých malířů a 
umělců. 

 
Od 1.12.2016 uvádíme 

 
Jiří Mocek  

Obrazy 

Iva Vodáková 
Keramické vázy 
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Rádi bychom poděkovali za vybudování kanalizačního řádu včetně přípojek, které proběhlo již v loňském roce v ulici 
Onšovecká a začátkem listopadu 2016 proběhla v ulici oprava povrchu. Poděkování za realizaci obou akcí patří pra-
covníkům Úřadu MČ Praha 21, především odboru majetku a investic, panu Ing. Roušalovi a všem pracovníkům spo-

lečnosti SKANSKA, kteří se na realizaci podíleli. Pevně věříme, že se domácnosti do vybudované kanalizace již brzy budou 
moci napojit. 

Šárka a Vladimír Bártovi

CO VE ZPRAVODAJI NEBYLO

Jestliže byly nejprve informace o pro-
jektu Alzheimer centra (dále AC) pro 
občany nedostupné, nyní se na ně 
valí ze všech stran. Nedostatky ce-

lého projektu jsou však bohužel umně 
ukryty mezi řádky a zjistit je není snad-
né.
 Například ve svém propagačním 
materiálu uvádí investor Mgr. Lojín, že 
„místo nevzhledné továrny vznikne archi-
tektonická chlouba Újezda“, avšak listo-
padový ÚZ uvádí, že „jde pouze o studii, 
která má vystihnout hmotové uspořádání 
a nejedná se tedy o výslednou budovu“! 

Dále uvádí, že „AC chce Mgr. Lojín vy-
budovat na své náklady a odpovědnost, 
… počítá s  rozpočtem cca 180 milionů 
korun, … Detaily k  financování projektu 
prozatím nezveřejnil, protože jsou sou-
částí jeho podnikatelského záměru“.
 Shrneme-li však zveřejněné infor-
mace, Mgr. Lojín, který dluží MČ P-21 
statisíce za neuhrazený nájem pozem-
ků pod továrnou Ideal Lux, podmiňuje 
výstavbu AC bezpodmínečným prode-
jem těchto pozemků za výhodnou ce-
nu 2.900 Kč/m2 a odpuštěním dlužné-
ho nájmu. Zároveň ale není zřejmé, jak 
bude toto AC vypadat, kdo ho postaví, 

kdo ho bude provozovat atd. Mgr. Lojín 
nepředložil ani studii finanční udržitel-
nosti s tím, že k ní lze přistoupit až po 
prodeji pozemků. Jinými slovy prodejte 
mi je a já si potom spočítám, jestli je AC 
rentabilní.
 Radnice bohužel odpověď na tyto 
otázky nepožaduje a  kritiku opozice 
potlačuje. Možná proto, že hlasitými 
propagátory tohoto prodeje jsou radní 
Roušar, Slezák, Čechová a Jeníček.
 Proč tak tito lidé činí, si musí přebrat 
občan sám.

Jiří Lameš

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Dobrý den, vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál klidný předvánoční čas, doprovázený příjemnými 
chvilkami spojenými s přípravou těch nejkrásnějších svátků v roce.
 Přeji Vám Veselé Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu v novém roce 2017.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych využila sloupku zastupitele a popřála 
Vám za sebe i za místní sdružení ODS, za kterou jsem by-
la zvolena, hezké a klidné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví, 
pohody a splněných přání v roce 2017.
 Pro ty, kteří se ptají, proč nepíšu. Myslím, že zastupitel 
byl zvolen proto, aby pro danou obec něco udělal. Býva-
lo jedno, za které uskupení zastupitel mandát dostal. Od 
předchozího volebního období ovšem toto neplatí (s vý-

jimkou krátkého období po posledních volbách) a  člen 
opozice je prakticky bez šance cokoliv ovlivnit. I z komise 
jsem byla po návratu staronové koalice promptně vyřa-
zena. Takže jediné, co mohu, je psát, že se mi něco nelíbí. 
Uzavřený působ vládnutí, styl jednání s občany na zastu-
pitelstvu, zmatek v podkladech, šance něco lidem sdělit 
okleštěná počtem znaků ve Zpravodaji a mnoho jiného. 
Snad v budoucnu. 
 Tak PF 2017.

Milujte své bližní i nepřátele. Toť odkaz toho, jehož na-
rození budeme brzy slavit. Jakou formu však může mít 
láska?
 Pan Roušar jako jediný ze zastupitelů lo ni nehlasoval 
pro finanční podporu Vánočního koncertu pořádaného 
Spolkem Oko. Činil tak z  lásky k obecní pokladně nebo 
z nenávisti k Oku? Když byl v opozici, jeho paní (Z. Kazdo-
vá) veřejně zkritizovala na www stránkách nákup dět-
ského mlhoviště v MŠ. Bylo to z lásky (k vodě, sluníčku) 
nebo z nenávisti (k dětem)? Na kritický článek se přišla 

na ZMČ zeptat p. Roušara i ředitelka MŠ. Ten si ale člá-
nek nevybavil. Asi z lásky ke své ženě. Web prý provozuje 
ona. Nicméně láskyplně pronesl, že místo mlhoviště by 
vysadil strom. Naopak pokácet strom je v širokém okolí 
téměř nemožné bez láskyplné kontroly velkého bratra, 
resp. sestry Kazdové.
 Láska k  přírodě je těmto zástupcům Otevřeného 
Újezda vůbec blízká. To tedy ano. Když Újezdský STROM 
požádal radu MČ o  udělení souhlasu k  podání žádosti 
o  grant na projekt „Revitalizace prameniště Běchovic-

Ing. Marek Čížek (ANO 2011)

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)

Petr Duchek (SÚL a Patrioti – Volba pro Prahu 21)
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kého potoka“ u  magistrátu (koordinátorka Z. Kazdová), 
zřejmě i s láskou k ženě tehdejší starosta Roušar žádost 
podpořil (viz RMČ91/1681/14). Žena a muž prostě jedno 
tělo jsou. Byť různých příjmení. Trik, který mnohým las-
kavým úředníkům nedojde?

 K samotnému projektu mám výhrady, nikoli však lás-
ku, či nenávist. Zkušenost s  čerpáním grantů mám ale 
malou. Možná, kdyby Újezdský STROM s láskou zveřejnil 
know-how, které na zisk grantů používá, zvítězila by láska 
nad nenávistí. Hezké Vánoce

Předně přeji k blížícímu se konci roku za naše tři zastupi-
tele (OÚ) všem příznivcům otevřenosti a kvalitní veřejné 
správy krásné vánoční svátky a šťastný nový rok. Kéž je 
otevřený všem občanům, spolupráci, slušnosti, korekt-
nosti, odbornosti, rozvoji MČ a novým příležitostem.
 Očekávám, že rok 2017 přinese dlouho očekávaný start 
pod taktovkou dobrého tajemníka. Budeme opět hospo-
dařit s vyrovnaným rozpočtem. Přechod mezi Plhovskou 
a areálem u Penny, na doporučení dopravní komise spo-
jený se zastávkami autobusu, bude mít sice komplikova-
nější cestu realizace, projde však územním řízením, aby 
mohl být s alespoň jednou zastávkou v roce 2018 realizo-
ván. Místo častého přecházení je totiž stále bez podpory 
dopravního značení. Zastupitelstvo se nevyhne ani řeše-

ní pozemků pod budovou Ideal Lux. Majitel bude nucen 
nově krýt náklady z nájemného MČ, ať už rozšířením vý-
roby, pronájmem třetím osobě nebo přeměnou závodu 
v projekt naplňující veřejnou funkci podporovanou gran-
ty, jako například Senior House – Alzheimer centrum. Za-
tímco radnice preferuje spolupráci využitím příležitosti 
otevírající se celopražsky podporovaným grantem, opo-
zice příležitost odmítá a  preferuje vyčkávací taktiku se 
soudním sporem o  neexistující nájemní smlouvy. Snad 
bude za „nepřátelský“ model vztahu mezi podnikateli 
a veřejnou správou s  jeho dlouhodobými důsledky pro 
občany připravena převzít i politickou zodpovědnost. Jak 
všechno dopadne, uvidíme po Vánocích a Novém roce. 
Všem čtenářům Újezdského zpravodaje PF 2017.

Drazí spoluobčané,
blíží se nám nejkrásnější dny v roce. 
Každý jich užívá jinak, ať už je to žá-
ček první třídy, mladý manželský pár 
či prarodiče v  kroužku svých vnou-
čat. Během nich bychom se měli 
znovu ohlédnout, co se nám během 
uplynulého roku podařilo a  přede-
vším komu jsme udělali radost. Jsou 
zde naše rodiny, které za námi sto-
jí. Máme přátele, kteří nás mají rádi 
a  pomůžou. Proto si dejme záležet, 
abychom tu byli i my pro ně. Nejen 
o  Vánocích jako svátcích spojujících 
rodinu a  komunitu, ale po celý rok. 

Láska a  přátelství jsou něčím, co si 
nelze koupit za drahé dárky, musí se 
pěstovat a starat se o ně jako o květi-
nu, která potřebuje vodu a slunce. Je 
třeba jim dávat přednost a v tyto dny 
zvlášť. Věnujte jim úsměv a milý po-
hled, nežádejte, ale s láskou dávejte 
a vděčně přijímejte.
 Rád bych ještě poprosil o ohledu-
plnost k našim domácím mazlíčkům. 
Petardy a rachejtle jsou pro ně silně 
stresové. Mnozí z nich jsou vystraše-
ní, tak jim dopřejme způsob, jak těch 
osudových pár okamžiků prožít s co 
největším klidem. 

 Závěrem bych chtěl Vám všem 
popřát, abyste všechny vánoční dny 
ne jen přežili, ale předně si je užili, 
aby se na všech tvářích rozzářily 
úsměvy. A  aby co nejméně z  nich 
skončilo s kapří kostí v krku či s ne-
volností druhého dne po firemním 
večírku. Taktéž Vám přeji lásku, 
štěstí, pohodu a co nejvíce klidu na 
konci tohoto a v celém nastávajícím 
roce. Nezapomeňte, že sedmička je 
šťastné číslo.
 S  vřelým pozdravem a  přáním 
krásného Mikuláše, Vánoc a  Nové-
ho roku Váš Zdeněk Růžička

Milí občané, rok 2016 je u  konce. 
Přinesl mnoho změn, dobré i špatné 
zprávy. Dovolte mi využít předvánoč-
ní čas k  bilancování. Začneme pozi-
tivně. To, za co jsme paní starostce 
vděční, je nový chodník v  Čentické. 
Byť realizace neproběhla úplně jed-
noduše a celý podzim byl ve zname-
ní rozkopané páteřní komunikace 
z  Blatova ke škole. Ve spojení s  ky-
vadlovým provozem na hlavní to 
vedlo někdy ke krizovým dopravním 
situacím. Také chceme paní starost-
ce poděkovat za dotažení projektu 
pracoviště domu dětí a  mládeže 

v  Levelu, a  tím dokončení společné 
myšlenky koalice ANO, TOP 09, Pro 
Prahu a ČSSD. 
 A co se radnici nepovedlo? Zejmé-
na vázla celý rok komunikace, a  to 
jak k  zastupitelům, tak k  občanům. 
Také rada nenaplnila vizi „lepšího 
úřadu“, nemáme už 8 měsíců tajem-
níka a běží to samospádem. V nepo-
slední řadě je potřeba zmínit, že se 
rada snažila v  utajení a  netranspa-
rentně provést zásadní transakci MČ 
– prodej pozemků v hodnotě cca 12 
milionů Kč a  to za podmínek, které 
nejsou dle názoru opozice pro měst-

skou část výhodné. Nejsme proti 
vzniku Alzheimer centra v  Újezdě, 
ale proti podmínkám ve smlouvách 
a nejistotě, že nevznikne projekt jiný. 
Jen díky tlaku opozice a občanů byly 
smlouvy zveřejněny. Kauzu prová-
zejí kontroverze jako je manipulace 
koalice s  jednáním zastupitelstva, 
neprojednání záměru s  občany, za-
stupiteli, ani v komisích a výborech. 
Ukázalo se, že i v opozici lze pracovat 
pro občany. Jsme vaším „hlídacím 
psem“. Děkujeme vám za důvěru.
 Ať je rok 2017 pro vás úspěšným! 
Krásné Vánoce.

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Zdeněk Růžička (ANO 2011)

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)
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Nezapomeňte! Do konce roku musí provozovatele kotle 
(o tepelném příkonu 10-300 kW) na tuhá paliva splnit no-
vou povinnost, danou zákonem o ochraně ovzduší – a to 
provedení první kontroly technického stavu a provozu 
zdroje odborně způsobilou osobou dle nových pravidel.
Provozovatel kotle – ten, kdo kotel používá nebo jej vlast-
ní.
Kotel na tuhá paliva – kotel, ve kterém se dle výrobce, 
může spalovat např. dřevo, štěpka, uhlí, koks či jiné pevné 
palivo.

Odborně způsobilá osoba – výrobcem proškolená osoba 
s uděleným oprávněním. Seznam odborně způsobilých 
osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR 
najdete na webových stránkách www.hkcr.cz.  
 Tato osoba Vám vydá doklad o kontrole a posouzení 
zda je zdroj provozován a udržován v souladu s pokyny 
výrobce a požadavky zákona. Dále bude uvedeno, zda je 
pro dosažení souladu nutná instalace akumulační nádoby 
nebo jiné úpravy. Jedním ze závěrů kontroly je i to, zda je či 
není indikováno spalování jiného, než výrobcem určeného 
paliva, popř. spalování odpadu. 

Lhůta a platnost provedení kontroly – provozovatelé ma-
jí povinnost provést jednou za dva kalendářní roky kontrolu 
technického stavu a provozu zdroje. První kontrola musí 
být provedena nejpozději do 31. 12. 2016. Nejpozději po 
tomto datu by měl být každý provozovatel schopen orgánu 
ochrany ovzduší tento doklad předložit. Provedením této 
kontroly nejsou nijak dotčeny další povinnosti provozovate-
le vyplývající z jiných právních předpisů.

Sankce – pokud provozovatel neprovede jednou za dva 
kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby 
kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího 
zařízení, nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této 
kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 
20 000,- Kč jde-li o fyzickou osobu, nebo až do výše 50 000,- 
Kč. jde-li o fyzickou podnikající či o právnickou osobu.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 281 012 949 pí. 
Vrbková

Martina Vrbková, OŽPD

Kam s odpadem

Seznam odborně způsobilých osob pro kraj Praha

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
17. prosince- Toušická (u spořitelny)

Do kontejnerů patří: starý nábytek, po-
hovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové 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 podléhající zpět-
nému 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 (OŽPD) Úřadu MČ 
Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

NOVÉ JAVORY NA NOVOSIBŘINSKÉ
Na podzim bylo vysazeno v rámci obnovy zeleně podél ulice Novosibřinská pět javorů Acer campestre „Elegant“, stromy 
byly vysázeny v úseku od ulice Rápošovská do ulice Ranská. Umístění dalších stromů je v jednání, v příštím roce plánujeme 
pokračovat ve výsadbě od křižovatky s ulicí Zaříčanská směrem k sídlišti Rohožník.

OŽPD

NA KONTROLU KOTLŮ ZBÝVÁ MĚSÍC

Příjmení jméno Telefon E-mail Město
Alfery Petr 739 649 025 info@rychleteplo.cz Praha 10 - Strašnice 
Balda Alois 777 837 191 alois.balda@seznam.cz Praha 5 
Bělina Tomáš 774 497 966 tomas.kominik@seznam.cz Praha Uhříněves 
Březina Petr 603 810 763 petr.brezina@volny.cz Praha 6
Bubák Robert 603 198 623 bubak@zkm.cz Praha 4 
Burian Martin 775 909 049 info@1-ps.cz Praha 9 
Černý František 603 212 129 cernyfrantisek@volny.cz Praha 9 
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Černý Tomáš jandura@vtsluzby.eu Praha - Kbely 
Chudý Tomáš 775 897 357 eazy2@seznam.cz Praha 2 
Dalešický Josef 724 809 070 info@dajoenergy.cz Praha 20 
Dostál Milan 608 921 921 domiservis@seznam.cz Praha 4 
Dušátko Radovan 222 703 380 info@dumkotlu.cz Praha 4 
Fiala Jiří 602 975 224 j.fiala@centrum.cz Praha 4 
Fink Jiří 571 162 229 info@jadrnicek.com Praha 4 
Fischer Kamil 604 300 135 notonservices@seznam.cz Praha 5 
Fišer František 604 223 235 fiserfrantisek@centrum.cz Praha 10 
Havelka František +420777 223 608 fhavelka@seznam.cz Praha 4 
Horák Pavel 603 422 124 pavel.horak-ing@seznam.cz Praha 2 
Hypš Petr 603 449 213 hyps@bluetherm.cz Praha 7 
Jareš Petr 603 421 767 ozs@email.cz Praha 9 - Střížkov 
Jenč Radoslav 776 000 500 jenc.r@seznam.cz Praha 4 
Kacafírek Milan 777 283 145 kacafirek@eset.cz Praha 10
Klouček Ondřej 607 863 098 ondra.kloucek@seznam.cz Praha 4 
Kohout Petr 602 304 453 kohout_petr@volny.cz Praha 9 - Koloděje 
Kostrba Ivo 734 233 609 ivo.kostrba@seznam.cz Praha - Smíchov 
Kostroun Pavel 603 449 373 pavel.kostroun@seznam.cz Praha 2 
Kysela Milan 603 437 901 milan.kysela@volny.cz Praha 9 - Černý Most 
Mrázek Jiří 604 265 798 Kotle@kotlesk.cz Praha 2 
Neitzel Albert 602 387 697 barko@volny.cz Praha 9 
Němec Martin 775 132 921 martnem@email.cz Praha 9
Novák Zdeněk 603 198 622 novakz@zkm.cz Praha 4
Petrýdes Pavel 603 866 918 ppetrydes@seznam.cz Praha 4 
Pína František 725 480 260 pina@technotherm.cz Praha 4 
Podrazil Jiří 739 072 233 podrazil@dumkotlu.cz Praha 4 
Radomil Markes +420608 146 799 rmarkes@email.cz Praha 7
Ševčík Jakub 565 554 444 info@cup-security.cz Praha 5 
Slováček Jiří 602 403 639 renoplast@onlysoft.org Praha 2 
Středa Jan 604 147 844 spamoro@atlas.cz Praha 4 
Svačina Jakub 571 162 229 info@jadrnicek.com Praha 4
Teplý Miloš 608 903 473 milos.teply@volny.cz Praha 11 
Trégner Miroslav 777 877 204 miroslav.tregner@volny.cz Praha 5 
Vávra Ladislav 733 401 067 vavra.lad@seznam.cz Praha 3 
Vicherek Vítězslav 724 072 797 objednavky@hariso.cz Praha 8 
Vinš Zdeněk 602 388 493 info@technotherm.cz Praha 4 
Vlč Radim servis@centrumnaradi.cz Praha - Holešovice 
Vodrážka Pavel 603 762 058 Praha 5 
Vohryzka Jan 604 743 390 jan.vohryzka@gmail.com Praha 10 
Volf Václav 734 153 867 vasekvolf@cigdus.cz Praha-Smíchov 
Wáwra Jiří 602 320 954 info@jirotka.eu Praha 5 - Lipence 

Zdroj: Hospodářská komora ČR
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ŠKOLNÍ SVÁČA
 Kde: denně výdej  ve škole

V kolik: denně od 7:25 do 7:45 hod.
      NEHVIZDY,  KLÁNOVICE
   ÚJEZD nad LESY, ZELENEČ

  ONLINE OBJEDNÁVÁTE - MY PŘEDÁVÁME
Pro všechny rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát vyváženou 

a zdravou stravu a ne vždy mají na její přípravu čas.
Je to jednoduché. Pojďte s námi vyzkoušet zdravé, ale chutné svačinky. 

Přihlaste se k nám na www.skolnisvaca.cz, vyberte si svačinu      

z  variant  a my  ji  přivezeme  přímo do Vaší školy.

každý den svačiny z čerstvých surovin
dítě si vyzvedne svačinu v prostorách Vaší školy
každý den výběr z několika variant zdravé svačiny
možnost objednání až měsíc dopředu 
možnost stornování 24h předem
možnost ½ svačiny
v nabídce – několik druhů pečiva, uzeniny s vysokým
obsahem masa, kvalitní sýry, čerstvá zelenina, 
čerstvé ovoce,mléčné výrobky, nápoje

Vaše dotazy zodpovíme na: 
skolnisvaca@seznam.cz

Tel.: 608 111 592 a 608 111 597

ZJ
Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certifikované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od 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.
Dobře zásobený sklad zaručí, že si vždycky vyberete.
Širokou nabídku kvalitní zdravé obuvi od velikosti bot 17
do 42 – výběr z několika desítek druhů bot. Celoroční
nabídku doplňují domácí obuv, holínky a další druhy obuvi,
v současnosti aktuální dětské sněhule.
U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Superfit, Richter, Primigi,Merrell, Pegres, Protetika, Fare,
DPK, Jonap, Kornecki, Befado, Demar, Maximo a další...
A maminky si zde bude budou moci vybrat něco i pro sebe.
Nabízíme dámskou obuv značek Tamaris, Caprice, Ara, Högl,

Rieker, Hujo, Fiore punčochy ponožky atd.,
sportovní obuv Merrell a New Balance.
Samozřejmostí jsou i kabelky, peněženky,
a rukavice jako doplněk v barevné
kombinaci s obuví.
Kabelky různých značek
(Tamaris, Laskara, Verde, Capaciolle atd).

Vánoční sleva
20% na vybranou
dámskou obuv.
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Veterinární výjezdová služba

U Stříbrné kočičky

MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková
tel. 604 888 578
mail: info@vetukocicky.cz
www.vetukocicky.cz
www.facebook.com/ustribrnekocicky

Nabízím:
Vyšetření a ošetření Vašeho domácího mazlíčka 
v pohodlí domova (včetně laboratorních vyšetření
a vyšetření pomocí ultrazvuku). 

Provádění drobných zákroků 
realizovatelných 
v domácím prostředí.
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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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INZERCE

GYNEKOLOGIE
MUDr. Jitka Ždichyncová

Ordinace je přestěhována na adresu:
Praha 9 - KLÁNOVICE, Axmanova 131

ve Zdravotním centru PATEO
Spojení: bus MHD 261 a 303 st. Smidarská,
Bus 251 a 391 nádraží Klánovice + 150 m

Ordinace: ÚT 13-17.00, PÁ 9-13.00 h.
Tel.: 727829688 (605360221)

Přijímáme nové pacientky

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

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.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



DDM
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Recyklohraní je školní re-
cyklační program pod zá-
štitou Ministerstva školství 
České republiky, jehož cí-
lem je prohloubit znalosti 
žáků v oblasti třídění a re-
cyklace odpadů a umožnit 
jim osobní zkušenost se 
zpětným odběrem baterií a  použitých 
drobných elektrozařízení.
 Masarykova ZŠ se zapojila do tohoto 
programu 1. 9. 2016.
 Všechny třídy se účastní tím, že do 
speciálních odpadových kontejnerů 
sbírají staré použité baterie, tonery 
a  drobná elektrozařízení. Za přihlá-

šení bylo škole uděleno 
120 bodů, podle pravidel 
soutěže se za každý vy-
psaný splněný úkol podle 
stupně jeho obtížnosti 
a  podle množství sebra-
ného odpadu připisují 
další body. Podle počtu 

bodů dostává škola pro děti odměny 
(knihy, výukové pomůcky, elektronika, 
hračky, sportovní, školní a výtvarné po-
třeby). Koordinátorem projektu je za 
Masarykovu ZŠ Mgr. Tomáš Prager.

Eva Danielová,
Masarykova ZŠ

Šest žáků Masarykovy ZŠ se zúčastni-
lo krajského kola Logické olympiády 
a  všichni se umístili do 30. místa (6. 
Natálie Přindová, 8.-9. Tomáš Přinda, 
15. Jakub Adamec, 21. Andrea Šulcová, 
27. Michal Stávek, 28.-29. Johana Tu-
pá). Do finále celorepublikového klání 

postupuje Natálka Přindová z  5.D. F 
proběhne v pondělí 28. 11. 2016 v Mí-

čovně Pražského hradu. O  umístění 
naší žákyně budeme informovat v led-
novém zpravodaji.
 Všem dětem děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy v krajském kole.

Eva Danielová, Masarykova ZŠ

Recyklohraní

Naši žáci v Logické olympiádě

 



Ve dnech 20. 9. – 23. 9. proběhla v Ma-
sarykově ZŠ inspekce, které se zúčast-
nili tři zástupci České školní inspekce. 
Minulý měsíc pak škola obdržela kom-
pletní inspekční zprávu, z níž v ÚZ pře-
tiskujeme závěrečné shrnutí. Komplet-
ní znění lze nalézt na www.zspolesna.
cz v sekci Dokumenty.

HODNOCENÍ VÝVOJE
Od posledního inspekčního hodnocení 
v roce 2012 došlo ke změně na pozici 
ředitele školy. Zlepšily se materiální 
podmínky vzdělávání, výrazně se zvý-

šila kvalifikovanost pedagogického 
sboru, což příznivě ovlivňuje průběh 
výchovně vzdělávacího procesu.
 Škola si udržuje dobrou úroveň 
poskytovaného vzdělávání. Zvýšila se 
kvalita podpory žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami (SVP), do kte-
ré se příkladně zapojují asistenti pe-
dagoga.

SILNÉ STRÁNKY
 Činnost školního poradenského pra-
coviště v rámci komplexní podpory žá-
ků se SVP. 

 Práce metodických orgánů zejmé-
na v  oblasti interní evaluace výsledků 
vzdělávání.
 Účinná podpora environmentální vý-
chovy realizací vhodných vzdělávacích 
akcí a projektů.

SLABÉ STRÁNKY
 Nižší pestrost forem a  metod výu-
ky, která by vhodně aktivizovala žáky 
v prvním až třetím ročníku.
 Častější absence shrnutí v závěru vy-
učovacích hodin, a tím i ověření splně-
ní vzdělávacího cíle.
 Nízké využití sebehodnocení a  vzá-
jemného hodnocení ve výuce.

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ
 aktivizovat žáky ve výuce využitím 
vhodných metod a forem práce v prv-
ním až třetím ročníku
 více využívat kooperativní formy výu-
ky v nižších ročnících 1. stupně
 efektivněji pracovat se závěry hodin 
(shrnutí a zopakovaní probraného uči-
va)
 zvýšit vnitřní diferenciaci vzdělávání 
na 2. stupni
 ve vyšší míře zařazovat do výuky se-
behodnocení a  vzájemné hodnocení 
žáků. Které by přispělo k  uvědomění 
dosaženého učebního pokroku

(red)
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LIŠKOVO RYBÁŘSTVÍ JEZUITSKÝ MLÝN VÁS ZVE NA 
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

21.12. –23.12.2016 
 

CENA 70 kč/kg 
KAPR VÝBĚR 

Místa prodeje: 

  RNDr. Luděk Liška - LIŠICKÁ 1549 – Újezd nad Lesy 
Pilovská 322 – Újezd nad Lesy 

Rybářství Jezuitský mlýn bylo obnoveno na začátku 21. století a v současné době má za sebou již 15-ti letou tradici. 

Kupte si kapra z Vysočiny přímo od chovatele.    
tel.: 737 662 496, e-mal: miksik@roofinvest.cz 

Stehlík Jiří
Hlavní 47, Tuklaty
Tel.: 723 614 889

- Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna,

GARDENA, Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče
na beton a ocel

- Servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC
- Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny,

násady aj.
- BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože

do sekaček, nože do křovinořezů, zahradní nůžky ruční, nůžky na živé
ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery, kuchyňské nože a nůžky,
kotoučové pily a pily vidio (max. do 24 hod. i na počkání) aj.

- Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI

OTEVŘENO:
DUBEN-ŘÍJEN

PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-18.00
SOBOTA: 9.00-11.00
LISTOPAD-BŘEZEN

PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-17.00
SOBOTA-NEDĚLE: ZAVŘENO

E-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz
Web: www.stehlik-zahradales.cz

Fcb: www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

HODINOVÝ MANŽEL
děkuje všem svým zákazníkům za přízeň v roce 2016.
Do roku 2017 přeji především pevné zdraví, osobní 

pohodu a rodinnou spokojenost.
www.domaciopravy.cz, petariha@email.cz

tel. 733 541 242
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placená inzerce
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INZERCE

+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 

mediační služby 
 právní služby advokáta 

 úschovu kupní ceny u advokáta / notáře 
 průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
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V našem lese straší

A kdo tomu nevěřil, tak se o tom 
přesvědčil v  sobotu 5. listopa-
du. Občanské sdružení Rarášek 

z Újezda pořádal již 2. ročník Újezd-
ského strašilesa.  Strašidelná cesta 
začala v  lese u základní školy a byla 
dlouhá cca 1 km. Nejdříve mohly vyjít 
na trasu malé děti, cesta byla osvětle-
ná a nebyla zde ještě živá strašidla, ta 
se objevila až od 17:00 hodin a byla 
k vidění až do 19:30 hodin. Nejdříve 
děti narazily na dvě čarodějnice, kte-
ré dokonce letos měly i  svůj vlastní 
dřevěný domeček, pak musely projít 

netopýřím bludištěm, no a  na cestě 
už na ně čekali čtyři tajemní mniši. 
Ani byste tomu nevěřili, že tam byli 
oběšenec, dva skřeti a dva vlkodlaci. 
A čerti opět letos nezklamali a zahráli 
si s dětmi i karty. Hřbitov s upíry byl 
také k vidění a nechyběl ani kostlivec 
a světlušky. Statečné děti se na konci 
cesty mohly podepsat na naši straši-
delnou listinu a  za odměnu dostaly 
sladkou odměnu. 
 Díky tomu, že jsme nově zavedli 
online registraci přes naše webo-
vé stránky, mohli si účastníci vybrat 

i čas, kdy vyrazí do lesa a vše tak mělo 
hladší průběh. Než děti vstoupily do 
lesa, mohly se zahřát tanečky a cviče-
ním s naší raráškovou cvičitelkou Iva-
nou. Strašiles je akce pro celé rodiny, 
bát se umí ti velcí stejně jako ti malí. 
Všichni to ale zvládli na jedničku.
 Sledujte naše stránky www.rara-
sek21.cz a  náš profil na facebooku. 
Nezapomeňte, že Rarášek je tu pro 
vás a brzy začne s přípravou 9. Újez-
ského karnevalu.

Šárka Skřivanová,
Rarášek z Újezda

Na Mělník, do Roztok i na Chvalskou tvrz
Klub aktivních seniorů (KAS) pořádá 
adventní zájezd 17. prosince. Od-
jíždíme v  8 hodin od prodejny Lidl 
a z Blatova na Mělník, kde navštívíme  
zámek, čeká nás oběd i vánoční trhy. 
Z Mělníka pojedeme do Roztok u Pra-
hy, kde si v muzeu prohlédneme sta-

ré vánoční ozdoby a výstavu malířky 
Kvěchové. Cena zájezdu je 220 korun.
 První akcí roku 2017 bude 8. ledna 
vycházka na Chvalskou tvrz (rozlou-
čení s  Vánocemi, přivítání Tří králů, 
velbloudi, výstavy, koncert). Bližší in-
formace se dozvíte na vývěskách.

 Klub aktivních seniorů přeje všem 
členům, členkám, příznivcům i  jejich 
blízkým krásné prožití vánočních 
svátků a šťastný krok do nového roku 
2017.

Helena Vojtová,
KAS
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Dušičková vycházka
Do zasněženého rána se sešlo na dvacet 
zájemců o  historii městské části Prahy 
8 - Bohnic, kostela sv. Václava v léčebně 
v  Bohnicích a  o  blízké hřbitovy. Byl čas 
dušiček. Kostel, který byl na začátku 20. 
století postaven podle návrhu architekta 
Václava Roštlapila, je nyní využíván jak 
k liturgickým, tak k terapeutickým a kul-
turním programům, které koordinuje 
kaplan Jaromír Odrobiňák. Poté, co jsme 
si prohlédli kostel a  vyslechli vyprávění 
o  jeho historii, jsme přešli na hřbitov, 
který je již téměř 50 let nepoužívaný 
a  kde byli pochováváni pacienti psychi-
atrické léčebny a  vojáci ze zajateckého 
tábora. Ten byl v areálu léčebny za první 
světové války. Tento hřbitov prý vyzařuje 
negativní energii - nefunguje zde mobil, 
na některých náhrobcích jsou zednářské 

symboly. Je jedinečný v České republice, 
možná i v EU. 
 Procházka vedla dále do Pietního par-
ku Drahaň – což je pohřebiště různých 
domácích mazlíčků nazývané „Zahrada 
přátel nejvěrnějších“. Ani tady se již ne-
pohřbívá. Pro zajímavost – je zde pocho-
váno asi 12 psů velvyslanců i Havlův pes. 
V zahradě je vysázeno mezi 2100 hroby 
dva tisíce stromků sekvoje obrovské a je 
zde pochováno přes 2200 různých zví-
řatek, některá v hromadném hrobě pro 
zvířátka laboratorní.
 Počasí se umoudřilo a přesto, že cíle 
vycházky byly poněkud pochmurné, i tak 
byli všichni spokojeni, že se pěkně prošli 
a dozvěděli se něco nového.

Eva Štrasmajrová, SPCCH

Klanovicky 
vanocni jarmark

kde?
kdy?

Tradiční hand made výrobci -  oděvy,  hračky, šperky, 
vánoční dekorace, ozdoby a mnoho jiného 

Výtvarné dílny pro děti i dospělé Vyrobíte si vlastní dárek 
v našich výtvarných dílničkách

Občerstvení v kavárně

KC Nová Beseda, Slavětínská 120

Neděle 4. prosince, od 14 do 18 hodin

Vstup zdarma, cena workshopů 30 - 100 korun

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě n/L zve na 
vyprávění spojené s besedou,

Na téma:  
„Jak se žilo v I. polovině  

20.století“

Vypravěči budou 
paní Veronika Masssaová a pan 

Josef Vodička
Akce se bude konat ve čtvrtek 8. 

prosince od 15.00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu MČ

Všichni jsou srdečně zváni a vítáni

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě n/L zve na 

„ADVENTNÍ VYCHÁZKU“,
která se uskuteční ve čtvrtek 

15.prosince 2016.

Navštívíme kostel Panny Marie 
Andělské s nejhonosnějším čes-

kým barokním betlémem s figura-
mi v životní velikosti v původních 
barokních kostýmech a klášter 

menších bratří kapucínů.
Sraz : v 10.00 hodin u kostela na 

Loretánském náměstí
Doporučená doprava : bus 250 

z Rohožníku v 8.30- metro Černý 
most na Národní třídu- tramvaj č. 

22 do stanice Pohořelec
Vzhledem k bezpečnostním 

kontrolám nedoporučujeme trasu 
přes Pražský hrad



Že to opravdu funguje, dokázala děv-
čata Arabesky tím, že si 22. a 23. října 
na soutěži v klasickém tanci „Baletní 
mládí“ vytančila 3 zlaté, 2 stříbrné a 3 

bronzové medaile. Ale jen chtění by určitě 
nestačilo. Za úspěchem stojí hodně, hodně 
času, vytrvalá práce a veliké nadšení děvčat, 
která tancem skutečně žijí.
 Jejich tanečnost ocenila přímo na soutěži 
pořadatelka mezinárodní taneční přehlídky 
paní Bohumila Mejcharová, která pozva-
la dívky na „Balet Gala“ do divadla J. K. Tyla 
v Plzni. To se uskutečnilo 5. listopadu a děv-
čata zatančila tak úžasně, že je zaujala po-
zornost samotného šéfa plzeňského baletu, 
Jiřího Pokorného, který je pochválil za jejich 
ladnost a tanečnost v tanci „Voice“.
 Chcete-li poznat práci dětí z Arabesky blí-
že, přijďte oslavit Mikuláše 5. prosince do 
Salesiánského divadla v  Kobylisích, kde od 
18:00 uvedeme Vánoční představení „Herku-
les“. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši 
přítomnost.

Daniela Poková
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Kluci a holky, přijďte si zahrát fotbal

Arabesky tančily v Plzni

Fotbalový klub 
Újezd nad Lesy 
pořádá stálý ná-
bor nových fotba-
listů do všech mlá-
dežnických týmů! 
Máme dvě travna-
tá hřiště a dvě ma-
lá hřiště s umělým 
povrchem.

 Fotbalová školka má trénink každé 
pondělí a středu od 17 do 18:15 hodin!

Případní noví zájemci se mohou hlá-
sit trenérům příslušné věkové kate-
gorie:
starší dorost - hráči narození 1. 1. 
1998 a mladší - A. Hora 602 371 351 
mladší dorost - hráči narození 1. 1. 
2000 a mladší - V. Kurucz 774 608 850 
starší žáci - hráči narození 1. 1. 2002 
a mladší - M. Folauf 607 294 486
mladší žáci - hráči narození 1. 1. 2004 
a mladší - K. Novák 721 944 028
starší přípravka - hráči narození 1. 1. 

2006 a mladší - D. Tošner 732 215 716
mladší přípravka - hráči narození 1. 1. 
2008 - min. 6 let - J. Haľák 604 305 747
mini přípravka - hráči ve věku mezi  4. 
a 6. rokem - T. Nováková 607 677 610
fotbalová školka - hráči ve věku ko-
lem 4. let - T. Nováková 607 677 610 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím 
obracejte na našeho šéftrenéra mláde-
že Antonína Horu mobil: 602 371 351 
nebo e-mail: a.hill@centrum.cz

Školní florbal slavil úspěchy Závěr podzimního kola 
se fotbalistům vydařil

V  říjnu 2016 proběhlo školní 
kolo florbalového turnaje star-
ších žáků a žákyň. Nejlepší hrá-
či tohoto turnaje postoupili do 
okresního kola, které se usku-
tečnilo 1. 11. (starší žáci) a  2. 
11. (žákyně).

 Starší žáci bojovali ze všech 
sil, ale k postupu ze skupiny do 
finále to nestačilo. Přesto bych 
jim poděkovala za vzornou re-
prezentaci naší školy. Žákyně 
byly úspěšnější, skončily na 
druhém místě. I jim bych chtě-
la moc poděkovat za bojovnost 
a  odhodlání. Mezi naše naděj-
né florbalistky patří žákyně 9. 
B, 9. C a 8. A, Adéla Kukačková, 
Terka Bílková, Natálie Garnoto-
vá, Leontýna Hervertová, Nella 
Krajňáková a  Jana Podroužko-
vá, výborná brankářka, která 
nás podržela. 

Anna Kousalová

Poslední podzimní kolo byly oba týmy mužů KF 
Újezd stoprocentní! Áčko v  sobotu 19. listopadu 
p o r a z i l o 
Ďáblice 6:1 
hlavně díky 
h a t t r i c k u 
Ajdina Mus-
tedanagiče. 
Dva góly 
přidal Da-
vid Snop, 
jeden Dominik Cikhart. Béčko týž den otočilo zápas 
v Dubči z 0:2 na 3:2. O góly se postarali Tomáš Še-
besta, Honza Chumlen a Dan Hlubuček. Díky všem 
fanouškům za podporu!
 Převzato z facebooku FK Újezd
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Taekwondisté bodovali na Prague Open

Taneční studio Danceport pořádá vánoční show

Velmi vydařený a  úspěšný turnaj má 
za sebou Kangsim Dojang. V neděli 6. 
listopadu jsme se zúčastnili turnaje 
Prague Open v poomse, tedy v sesta-
vách. Tentokrát Kangsim vyslal na tur-
naj doslova celou armádu. Turnaje se 
zúčastnilo 42 závodníků našeho klu-
bu a  premiéru v  roli rozhodčího zažil 
i kangsimák a člen českého národního 
týmu, Martin Horák.
 Turnaj měl sice zpočátku mírné 
zpoždění, ale to újezdským taekwon-

distům nezabránilo ve skvělém startu. 
V úvodní, nejpočetnější kategorii “mlad-
ší žáci - páry”, se nám povedlo mít na 
bedně hned tři dvojice a  v  obrovské 
konkurenci ukázat v čem je síla Kangsi-
mu, tj. v kolektivu. Na úspěchy ve dvo-
jicích a  trojicích jsme navázali dalšími 
skvělými výsledky a nakonec jsme si tak 
z turnaje odváželi 10 zlatých, 12 stříbr-
ných a 9 bronzových medailí.
 Prague Open byl poslední turnaj 
sezóny v  sestavách, a  tudíž i poslední 

turnaj, který ovlivní výsledky Národní 
ligy a Extraligy. Kangsim se umístil na 
celkově prvním místě v  týmech s  ná-
skokem deseti bodů před druhým nej-
lepším týmem a  vyhrál tak obrovský 
pohár, který ani náš hlavní trenér, Ma-
rek Doxanský, málem neunesl. Tento 
pohár si můžete nyní prohlédnout ve 
vitríně v naší tělocvičně.
 Závěrem bychom rádi poděkovali 
našim partnerům - generálnímu part-
neru, společnosti Abak, provozovateli 
sítě újezd.net a hlavnímu partneru ja-
zykové škole Angličtina Praha 9 a před-
vším MČ Praha 21, která podporuje 
tréninkové a závodní sportovní aktivity 
našeho klubu a díky níž jsme mohli na 
turnaj vyjet v takovém počtu.

Kateřina Skotnicová,
Kangsim Dojang
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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

FITNESS CLUB

UJEZD
NOVĚ OTEVŘENÝ FITNESS CLUB

v budově LEVEL, Staroújezdská 2300
www.fitnessclubujezd.cz

PERMANENTKY JAKO DÁRKOVÝ POUKAZ.

INZERCE

Taneční studio 
Danceport letos 
v září odstartovalo 
další taneční sezó-
nu, která je nabitá 
nejrůznějšími ak-
cemi. Tou největší 
pro první pololetí 
bude tradiční Vá-
noční show frek-

ventantů, která se uskuteční v  neděli 18. 12. od 15 hodin 
v prostorách velké tělocvičny Masarykovy ZŠ v Polesné ulici, 
na kterou srdečně zveme všechny občany Ujezda nad Lesy 
i širokého okolí. 

 A  na co se můžete těšit? Uvidíte nové choreografie dě-
tí, mládeže, vystoupení seniorů, lektorů, tanečníků mis-
trovských tříd ve společenském tanci (latinsko-americkém 
i  standardním). Vánoční atmosféra jistě potěší. Vstupné je 
zdarma.

Karolína Venkrbcová, Helena Wojdylová,
Danceport



Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se na našem 
nádraží na klánovické straně 
odehrála další událost, která do 

našich končin přivála „velkoměstský 
šmrnc“. Ve zrekonstruované budově, 
v útulné (!) čekárně proběhl křest veřej-
ného piana. Nádraží Praha – Klánovice 
se tak stalo po Hlavním a Masarykově 
třetím nádražím u nás, které se může 
pochlubit touto formou kultivace ve-
řejného prostoru. Křest se symbolicky 
odehrával od 7:30 do 9 hodin, při stří-
davém naplňování a vyprázdňování če-
kárny podle odjezdů ranních vlaků. Na 
pianě se hrálo čtyřručně i  dvouručně, 
hudbu prokládala poesie v autorském 
podání Luboše Palaty, novináře a šéf-
redaktora Klánovického zpravodaje, ke 

sladkým i slaným zákuskům se naléva-
la káva, čaj, punč a samozřejmě křestní 
šampaňské. Kmotrou našeho piana se 
stala paní Michaela Hečková, ředitelka 
spolku Piána na ulici. 
 Zásluhu na instalaci klánovického 
piana a  na celkové proměně nádraž-
ní haly v  příjemné místo s  pohovkou, 
křesly a  knihovničkou má o.p.s. Klá-
novice SPOLU, jmenovitě klánovická 
místostarostka Jana Martinová. Každo-
denní návaly cestujících na peronu na-
šeho nádraží si té proměny jistě všim-
ly, případně si všimnou, až do čekárny 
vstoupí. Je namístě si připomenout, že 
dobré věci se nikdy nedějí „samy“. Stej-
ně jako v případě cykloparkoviště B+R 
u nádraží v Klánovicích, tak nyní za pro-

měnou čekárny, stojí systematická prá-
ce a úsilí konkrétních lidí – Karla Hor-
níčka v projektu B+R a Jany Martinové 
při proměně nádraží. Že jsou tito lidé 
též klánovickými zastupiteli (starosta 
a místostarostka za Spolu pro Klánovi-
ce), je přidaná hodnota, kterou by bylo 
radno napodobovat.

Zita Kazdová

Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS) 
již dvakrát (poprvé v  ro-

ce 2015, podruhé pak letos v zá-
ří) rozhodl o tom, že zakázka na 
výstavbu mateřské školky v Ko-
lodějích byla zadána v  rozporu 
se zákonem o veřejných zakáz-
kách. Místo jednoho velkého 
tendru zadavatel, tedy Úřad MČ Praha-
-Koloděje, zakázku rozdělil do tří dílčích 
akcí, čímž podle ÚOHS mohl podstatně 

ovlivnit výběr nejvýhodněj-
ší nabídky. Antimonopol-
ní úřad proto rozhodl za 
spáchání správního deliktu 
kolodějské radnici vymě-
řit pokutu ve výši 250 tisíc 
korun.
    K pochybení došlo v do-
bě, kdy byl starostou Zby-

něk Passer. Současná starostka Kolo-
děj Angela Morávková na posledním 
zasedání zastupitelstva uvedla, že pa-

na Passera požádala o součinnost, kte-
rá dosud nenastala.
 Zastupitelé si proto odhlasovali, že 
prostřednictvím právní zástupkyně za-
šlou výzvu Zbyňku Passerovi, aby po-
kutu udělenou ÚOHS uhradil. Pokud 
k uhrazení nedojde, bude potřeba zvá-
žit správní žalobu na rozhodnutí ÚOHS. 
To ovšem povede k dalším nákladům, 
které v případě procesního neúspěchu 
budou Koloděje nuceny vymáhat po 
bývalém starostovi Passerovi.  (red)

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Po knihovničce dostalo nádraží i své piano

Pokutu má zaplatit bývalý starosta
Koloděje
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Klánovice

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

INZERCE



KULTURA
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VÝSTAVA 
JAN PÍSAŘÍK: 
KLÁNOVICKÉ SETKÁNÍ 2
Tvorba malíře, grafika a  ilustrátora 
Jana Písaříka osciluje mezi naivním 
uměním a  surrealismem. Výstava je 
prodejní.

AKCE MĚSÍCE 
1. 12. čtvrtek, 18:00 
LADIES NIGHT - Zapomeňte na před-
vánoční stres v  přeplněných obcho-
dech a přijďte nakoupit dárky na vá-
noční tržiště, pochutnat si na sushi 
do KC Nová Beseda. Chybět nebude 
ani oblíbená módní přehlídka, bohatá 
tombola a promítání filmu Matky na 
tahu. REZERVACE NUTNÁ!

JARMARK 
4. 12. neděle,14:00 
KLÁNOVICKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Zakoupit si můžete originální výrobky 
českých výtvarníků, řemeslníků a ná-
vrhářů. 

DIVADLO PRO DĚTI 
4. 12. neděle, 16:00  
a 5. 12. pondělí, 9:00 a 10:30
O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM 
ANDĚLÍČKOVI - Poetická pohádka 
o kouzelném vánočním čase. Divadlo 
Pro malý. 

AKCE PRO DĚTI 
5. 12. pondělí, 17:00-19:00
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - Mikuláš, 
čert a  anděl se po roce opět těší na 
Vaše děti. Nezapomeňte balíček a po-
vídání pro Mikuláše.

KINO 
7. 12. středa, 20:00 
SPOJENCI - Romantický film s  Bra-
dem Pittem a Marion Cottilard na po-
zadí druhé světové války. USA/2016/
drama, romantický, thriller

8. 12. čtvrtek, 19:30 
Každý 2. čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION - Akce pro 
všechny, kteří mají chuť si zahrát se 
spřízněnými dušemi. Zpěváci a  zpě-
vačky jsou vítáni!

KINO PRO DĚTI 
9. 12. pátek, 19:00
ANDĚL PÁNĚ 2 - Nové dobrodruž-

ství anděla Petronela a  čerta Uriáše. 
ČR/2016/pohádka, komedie/90 min 

KINO PRO DĚTI 
11. 12. neděle, 16:00
ANDĚL PÁNĚ 2 - Nové dobrodruž-
ství anděla Petronela a  čerta Uriáše. 
ČR/2016/pohádka, komedie/90 min

FILMOVÝ KLUB 
12. 12. pondělí, 20:00 
HEDI - Tuniský snímek o muži, který 
se vzepřel diktátu své matky a  zruší 
předem domluvený sňatek.  Tunisko, 
Belgie/2016/drama/88 min/nevhodný 
mládeži do 15 let/s českými titulky  
 
PŘEDNÁŠKA 
13. 12. úterý,19:30
VLASTA ČERV - VÝPRAVA DO SVĚ-
TA TICHA! - Pojďme v  prosincových 
dnech, plných hluboké tmy dlou-
hých nocí, navštívit vnitřní svět ticha 
a  prázdnoty, která se zdá být tmou, 
ale není jí. Dovolme sami sobě poznat 
svět blaženosti.

KINO 
14. 12. středa, 20:00
PAŘBA O  VÁNOCÍCH - Komedie 
o tom, jak se dokáže vymknout z ru-
ky jeden klasický firemní vánoční ve-
čírek. USA/2016/komedie/nevhodný 
mládeži do 15 let/s českými titulky

KONCERT 
15. 12. čtvrtek 19:30
JAROSLAV SVĚCENÝ s hostem - VIO-
LIN SOLO z pohádky RADÚZ A MA-
HULENA (Josef Suk)
Tradiční Vánoční koncert Jaroslava 
Svěceného, kde nebudou samozřej-
mě chybět ani ryze vánoční melodie. 
Součástí večera bude i autogramiáda 
J. Svěceného. Tento koncert je podpo-
rován MĆ Praha 21.

KINO 
16. 12. pátek, 19:00 
ROGUE ONE: STAR WARS STORY - 

Příběh skupiny netradičních hrdinů, 
kteří se dají dohromady, aby splnili 
odvážný a  zdánlivě nemožný úkol -  
ukrást plány Hvězdy smrti. USA/2016/
akční, dobrodružný, sci-fi

AKCE MĚSÍCE 
18. 12. neděle 15:00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO - Tradiční vánoč-
ní akce, na které se spolupodílí ne-
ziskové organizace NADOSAH, o.p.s. 
a Klánovice spolu o.p.s.  Přijďte si již 
pošesté s lucerničkami pro Betlémské 
světlo, kterými si rozsvítíte své domo-
vy. 

DIVADLO 
v rámci Betlémského světla 
15:00 - Srdečně zveme malé i  velké, 
děti i  dospělé na divadelní předsta-
vení „VÁNOČNÍ PŘÍBĚH“. Čeká Vás 
příběh plný recitací, zpěvu, živé hud-
by (housle, viola, flétna, akordeon, 
klavír). Hrají: pražský hudební soubor 
Karamelija 

KONCERTY 
v rámci Betlémského světla
14:00-15:00 - Vystoupení dětského 
smyčcového orchestru NF Harmonie 
- děti zahrají VÁNOČNÍ KOLEDY přímo 
v kavárně.

16:15 - Vystoupení pěveckého sbo-
ru SBORKLAN pod vedením Danie-
ly Emanovské, který zazpívá známé 
i  méně známé koledy, např. Sedzi 
vrabček, V půlnoční hodinu, Sedí pan-
táta, Byla cesta ušlapaná. Nakonec si 
společně zazpíváme tradiční vánoční 
písně a koledy.

20. 12. úterý, 19:00 
SOCIAL CLUB 
- poklábosení v angličtině 

MODERNÍ YOYOVÁNÍ - každá středa 

BĚH S  BESEDOU - Sledujte naše 
webové stránky

PROGRAM prosinec 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 ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

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 – průmyslový areál se skladovou
halou a kancelářemi, pozemek 3200 m2,

Kostelecká ul., Praha 9 – Čakovice

www.zdiradpekarek.cz

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

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.

ProdEJ –luxusní RD 6+1/2G/T,
užitná plocha 250 m2, pozemek 825 m2,

Čekanovská ul., Praha 9 –Újezd n/ L

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 - RD 6+kk/2G/T + bazén, podla-
hová plocha 370 m2, pozemek 1.283 m2,

Trnková ul., Šestajovice

cena 8.950.000,-Kč
Pro naše VIP klienty

hledáme pozemky a rd
v Újezdě nad Lesy,

Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

ProdEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,

podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,
Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

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

26m2

� 4+kk/G, 1. patro, 96m2 + terasa 
18m2

� 4+kk/G, 1.patro, 96m2 + terasa 
18 m2

� 3+kk/G, podkroví, 90m2 + terasa 
23m2, cena 4.890.000,-Kč 

� 3+kk/G, podkroví, 91m2 + terasa 
23m2

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

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

cena 8.400.000,-Kč

r e z e r v a c e

r e z e r v a c e

POSLEDNÍ BYT 
K PRODEJI!

r e z e r v a c e

r e z e r v a c e

r e z e r v a c e

r e z e r v a c e

cena 16.000.000,-Kč


