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PARTNER POCHODU – Pražská plynárenská, a. s.

KČT, odbor POHODA Praha a Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy pořádají

3. ročník turistického pochodu

Za loupežníkem DRHOLCEM
v neděli 8. 9. 2019

Start: Újezd. muzeum (Staroklánovická 2300, Praha 21)
Trasa 5 a 11 km: 9:00 - 10:30, trasa 25 km: 7:00 - 10:00, trasa 50 km se startem v 7:00.

Startovné: ZDARMA – hradí za vás Pražská plynárenská, a. s. jako partner pochodu

Trasy: 5, 11, 25 a 50 km (po naučných stezkách Lesní galerie I. a II., Po stopách 
středověké vesnice Hol a dalších zajímavých místech v okolí) 

Cíl: Masarykova ZŠ (Polesná 1690, Praha 21-Újezd nad Lesy) 11:00 – 17:00

Odměna: Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, netradiční medaili, pochodovou 
samolepku a razítko. Na několika zastaveníčkách na trase 5 km (část z nich i pro 
delší trasy) budou loupežníci s razítky a úkoly pro děti. Lze plnit Pohodový trojboj.

Informace: Trasa 50 km vystartuje v 7:00 na 2 okruhy po 25 km, pro vítěze budou 
připraveny zajímavé ceny, v polovině trasy bude drobné občerstvení.
Před startem pochodu bude možné si prohlédnout výstavu „S námi nezabloudíš!“ 
o turistickém značení a časopisu Turista. 
V cíli bude připravena ochutnávka salátů s možností jejich hodnocení a další 
občerstvení. Lze také podpořit sbírkový projekt Nadač. fondu Českého rozhlasu 
„Světluška“ zakoupením jejich předmětů, dále možnost zakoupení suvenýrů 
pochodu (trička, atd.). Pro všechny bude připraven zajímavý doprovodný program. 

Kontakt: Ing. Klára Zezulová, mobil: 732 384 543, email: klara.zezulova@post.cz
Ing. Eva Danielová, email: eva.danielova@gopas.cz

Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu 

  Děkujeme:      MČ PRAHA 21

Svoboda Traktor Klub z.s. a VAMOS z.s. pořádají 
v sobotu 20. července 2019 od 13 hod

ANEB SETKÁNÍ SPORTOVNÍCH LEGEND

 v Újezdě nad Lesy - Galerie Kollmanka

12:00 příjezd vozidel

                               13:00 prohlídka vozidel

                               14:00     opékání vuřtů

                               19:00     VETERÁN PÁRTYzačíná

HRAJE SKUPINA

                               15:00 beseda 
- sportovní legendy

17:00 -18:00      Vamos guláš

PROGRAM

ze společensví 
vzteklá vosa

2.VETERAN PARTY

spolek pro zážitky

restaurant & galerie

KOLLMANKA

Účast na besedu sportovních legend přislíbili: 

píšeme co vidíme

Petr Kovář - Nejlepší český motokrosový reprezentant 
80. let, vícenásobný mistr Československa a ČR.

Jiří Císař - zasloužilý mistr sportu, několikanásobný mistr
světa v enduru a člen vítězného Trophy týmu v Šestidenní.

František Kollman - bohém, malíř, grafik, rytec skla, 
velmistr bojových umění (nositel 9. danu  v jiu-jitsu), 
bývalý šéf ochranky Václava Havla.

Oldřich Pelčák - kosmonaut



Milí sousedé,

když jsem přemýšlel, kde začít, vybavilo se mi ne-
dávné jednání našeho zastupitelstva v délce bez-
mála 13 hodin. Tolik promarněného času jsem ješ-
tě nezažil. Zastupitelé mají totiž primárně  přijímat 
či odmítat navržená zásadní rozhodnutí. Jednání 
by mělo být důstojné, věcné a rozhodně by nemělo 
evokovat pořady typu „Na stojáka“, postrádající na-
víc mnohdy obsah i vtip. Pokusíme se tedy po této 
zkušenosti jednání zefektivnit.  
Často se ptáte, jak to je s tenisem. Pravda je jen jedna - koalice na zastupi-
telstvu schválila záměr na pronájem a provozování kurtů do 31.10. 2019. 
Věřím, že se nám podaří vybrat takový subjekt, který bude kurty nejen udr-
žovat, ale i řádně provozovat. Celá kauza mě osobně velmi mrzí, protože 
pomlouváním a uváděním záměrných nepravd se věc pouze zdržuje, ke 
škodě nás všech. My jsme připraveni kurty otevřít, jakmile to bude možné. 
To jsem jasně sdělil i veřejně na zastupitelstvu. Samec totiž žádné kurty ne-
zavřel a není ani zodpovědný za současný stav. Smlouva s TJ Sokol jednodu-
še skončila. Nic na tom nezmění ani štvavé pamflety proti mně a ODS, které 
se na kurtech objevují. Ale i o tom je život starosty a je třeba to přijmout s 
klidem a rozvahou. Doslechl jsem se také, že jsme údajně potichu prodali 
zdravotní středisko na Rohožníku. Musím se tomu již smát, protože my na-
opak chceme středisko zrekonstruovat, zmodernizovat a rozšířit. Pokud bu-
dete mít o čemkoliv pochybnosti, tak jsem vám všem k dispozici na emailu 
milan.samec@praha21.cz. Pokusím se reagovat co nejrychleji a věci případ-
ně uvádět na pravou míru. Čert a trollové totiž nikdy nespí.
Pojďme ale k tomu pozitivnímu. Podařilo se nám řádně vybrat firmu na do-
stavbu naší hasičárny., Vzhledem k situaci, do které nás minulé vedení 
dostalo, to nebylo jednoduché, ale věříme, že nyní již bude vše v pořádku 
a našim hasičům brzy jejich vytouženou zbrojnici předáme. Velmi mě těší, 
že se podařilo získat dotaci přes 400 tisíc korun na vybavení naší hasičské 
jednotky. Velmi si práce našich hasičů vážím. Pokusíme se splnit i jejich vel-
ký sen - získat tolik vytoužené vozidlo, v němž by mohli vyjíždět k zásahům 
a které dlouhodobě postrádají.
Mnozí nám děkujete za úpravu veřejného prostoru. Naši chlapci z čety 
se snaží sekat, co to jde. Jsem rád, že si toho nejen všímáte, ale i prostřed-
nictvím emailů a další komunikace s úřadem to oceňujete. Chvály není nikdy 
dost a já ji vždy velmi rád předávám těm, kterým patří. V četě máme skvělý 
tým, který pod vedením Daniela Váni Újezd zvelebuje. Vše šlape, jak má. 
Pokud vše dopadne podle plánu máme pro vás v rámci veřejného prostoru 
pár překvapení. Věřím, že příjemných. 
Je za námi dětský den, který byl letos poprvé pořádán ve spolupráci s Raráš-
kem z Újezda a jejich akcí „Cesta za pokladem skřítků“. Návštěvníci si užili 
nejen dobrodružnou cestu lesem, ale i mnoho atrakcí na multifunkčním hři-
šti pro děti i dospělé. Přišlo více jak 400 dětí a těší mě, že můžeme takové 
akce spolupořádat. Do budoucna jich určitě mnoho přibude. Kdo si totiž 
hraje, prý nezlobí.
Jsou před námi prázdniny. Dovolte mi tedy vám všem popřát co nejpříjem-
nější zážitky, ať již budete kdekoliv, a zároveň šťastné návraty zpět k nám, 
do našeho Újezda. Užijte si čas dovolených, načerpejte sil, a pokud se někde 
potkáme, můžeme ten život u nás probrat osobně. Držte se, milí sousedé.

Milan Samec
váš starosta

3

EDITORIAL

Újezdský zpravodaj - měsíčník č. 7-8/2019, 
vychází 1. července 2019. Vydává Úřad 
MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. Adresa: 
MČ Praha 21 - Újezd n.Lesy, Staroklánovic-
ká 260, PSČ 190 16, IČO 00240923. Příjem 
inzerátů: inzerce@praha21.cz Šéfredaktor: 
Blahoslav Hruška, e-mail: redakce@pra-
ha21.cz. Redakční rada: Petr Duchek, Pavel 
Moudrý, Martina Schiffmannová, Michal 
Hazdra. Grafická úprava: Betis spol. s. r. o. 
Tisk: Betis spol. s. r. o., Areál Výzkumných 
ústavů 9, 190 11, Praha 9 - Běchovice. Re-
gistrace: MK ČRE - 13327, Náklad 4000 ks. 
Uzávěrka příštího čísla pro veřejnost 
15. srpna  2019.

Obsah:  
4  Zprávy z radnice   

8  Téma: 

  Kam vyrazit k vodě  

10  Historie: 710 let  

Újezda   

12  Kultura   

15  Lidé  

17  Listárna 

a Sloupky zastupitelů   

19  Kam s odpadem

20  Školy a školky   

22  Spolky   

26  Sport: 

  Návrat mezi elitu 

29  Zprávy od sousedů



ZPRÁVY Z RADNICE

Naše městská část bude šestou městskou částí, která bude mít svou tu-
ristickou vizitku. Rada MČ schválila nejprve záměr na výrobu této vizitky. 
Původně jsme si mysleli, že zvládneme celý proces dotáhnout do konce 
školního roku, ale pořízení 
a výběr fotografií nám zabral 
delší čas, proto vám vizitku 
nabídneme v polovině čer-
vence. Nyní vám ale můžeme 
s radostí ukázat, jak bude na-
še vizitka vypadat a vy se na 
ni můžete ještě chvíli těšit. 
Fotografie pořídily Martina 
Vrbková a Markéta Zahradní-
ková. K zakoupení bude v po-
datelně úřadu, v knihovně a v 
újezdském muzeu. Další zájemci o prodej si mohou vizitku objednat přímo 
u dodavatele (wander-book.com)
Od středy 12. 6. je možné na Úřadě MČ Praha 21 platit bezhotovostně, te-
dy platební kartou. Na úřadě máme nainstalovány dva platební terminály. 
Bezhotovostní platby lze provádět na pokladně v 1. patře úřadu a dále je 
možno platit na pracovišti pro vydávání občanských průkazů a cestovních 
dokladů. Na obou pracovištích je možno platit všechnu agendu. Platba 
kartou je možná od 100 Kč výše. Prosíme vás o trpělivost, pokud by došlo 
k nějakému technickému problému. Systém jede ve zkušebním provozu 
a naši zaměstnanci se musejí zaučit. Jsme moc rádi, že jsme tomuto vaše-
mu požadavku mohli vyhovět.
Určitě budete rádi, když vám již nyní prozradíme, že od září chystáme 
úpravu úředních hodin a budete mít nově více prostoru pro vyřízení svých 
záležitostí. O všem vás budeme včas informovat.
Od letoška také využíváme mnohem víc oficiální facebookový profil, aby-
chom k vám dostali aktuální informace z úřadu a z Újezda. Pokud chcete 
vědět o mimořádných událostech nebo dalších důležitých aktualitách, sle-
dujte náš profil na www.facebook.com/praha21. Je to pro nás nejrychlejší 
a nejpružnější informační kanál.

Šárka Zátková,
tajemnice

Zprávy z úřaduInformace z rady
Jak už jsme vás informovali, celá koalice se 
shodla na rekonstrukci zdravotního středis-
ka na Rohožníku. Na toto téma jsme již měli 
jednání se zástupci lékařů ze střediska. Rada 
na základě získaných informací na svém 
16.  jednání schválila záměr pro provedení 
rekonstrukce střediska na Rohožníku. V červ-
nu jsme také schválili smlouvu na dostavbu 
požární zbrojnice, a to s vítěznou firmou z vý-
běrového řízení - Jílek Stavby s.r.o. Pokud pů-
jde vše podle plánu, dostavba bude zahájena 
na začátku prázdnin. Na základě doporučení 
komise územního rozvoje rada schválila zá-
měr na zpracování studií na pěší propojení 
Újezda a nádraží Klánovice, pro řešení do-
pravy u  nádraží Klánovice a na revitalizaci 
parteru sídliště Rohožník. 
Po projednání bytovou komisí rada schváli-
la přidělení dvou služebních bytů. Jeden pro 
zaměstnance Úřadu MČ, druhý byt pro na-
stupující paní ředitelku ZŠ, která využije nabí-
zeného benefitu v rámci výběrového řízení. 
Rada na svém 17. jednání schválila dohodu 
o přistoupení k rámcové smlouvě s  firmou 
Vodafone, kterou vysoutěžil Magistrát hl. m. 
Prahy a o kterou jsme projevili zájem již loni. 
Navýšili jsme finanční prostředky na údrž-
bu dětských hřišť o 300 tis. Kč. Důvodem je 
množství dřevěných prvků, které jsou na dět-
ských hřištích ve správě městské části. Tyto 
prvky potřebují ošetřit formou nátěrů, aby 
nám i v dalších letech dobře sloužily. Využili 
jsme prostředky z dotace MHMP z výherních 
hracích přístrojů. 
Během prázdnin by měla začít realizace vo-
lejbalového kurtu v areálu „Kácovská“. V tuto 
chvíli se ještě čeká na povolení a po jeho ob-
držení bude moct firma SPORT – TECHNIK 
BOHEMIA s.r.o. zahájit výstavbu. Kurt bude 
realizován včetně odvodnění a  oplocení 
a plánovaný termín dokončení je v říjnu. 
Rada měla v souvislosti s požadavkem na 
zřízení platebních terminálů jednání se zá-
stupcem poskytovatele bankovních služeb a 
otevřela tak i otázku výše úrokových sazeb. 
Jsme velice rádi, že se nám podařilo vyjednat 
z dlouhodobé nulové úrokové sazby, sazbu 
pro běžné účty ve výši 0, 75 % a městské části 
tak do rozpočtu přibyde další nemalá částka. 
Vzhledem k tomu, že přes prázdniny ÚZ ne-
vychází, rádi bychom vás také již nyní infor-
movali, co pro vás připravujeme na měsíc 
září. Můžete se těšit dne 8. 9. na Pochod 
za loupežníkem DrHolcem, ve  dnech 
12. až 14. 9 budou opět probíhat Dny zdraví 
a na konci měsíce, dne 28. 9. připravujeme 
Újezdské posvícení v úplně novém kabátě. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní uči-
telkám za pořádání akcí na konci školního 
roku, kde s dětmi představily své projek-
ty. Přejeme vám hezké léto a dětem prima 
prázdniny. 

Rada MČ Praha 21
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Zastupitelstvo MČ Praha 21 na svém 
jednání schválilo záměry na změny 
územního plánu. Na základě projed-
nání a doporučení komisí územní-
ho rozvoje byly úřadem zpracovány 
podněty na změny územního plánu 
na celém území Újezda nad Lesy. Ná-
vrhy byly zpracovány také s ohledem 
na blížící se konec platného územní-
ho plánu hl. m. Prahy a projednávání 
Metropolitního plánu. Komise prově-
řila celé území Újezda a navrhla po-
žádat magistrát o 8 změn. Všechny 
podněty naší MČ jsou zveřejněny ja-
ko příloha usnesení rady a lze je do-
hledat na webu. 
Lokality, v nichž jsou požadovány 
změny územního plánu, jsou vesměs 
čtyři. První je v okolí nádraží, kde jsou 
změny navrhovány s cílem budoucího 
řešení parkování, provozu PID atd. 
Další lokalitou je „lesík“ u 2. stupně 

ZŠ. Cílem je malé rozšíření parkování 
v Polesné ul. a ve zbytku zřídit v bu-
doucnu park. Třetí lokalitou je oblast 
za rybníkem Dubinská s cílem využít 
pro rekreaci. Poslední lokalitou je úze-
mí kotelny na Rohožníku v blízkosti 
zdravotního střediska. Je nutno uvést, 
že se nejedná o pozemky ve vlast-
nictví městské části. Důvodem této 
změny je, že rada schválila záměr na 
rekonstrukci střediska i s rozšířením. 
A s tím souvisí i potřeba parkovacích 
ploch, bez nichž nelze středisko roz-
šiřovat. V rámci jednání zastupitelstva 
proběhla široká diskuze, kde staros-
ta Milan Samec zodpověděl všech-
ny dotazy. Proces změny územního 
plánu je dlouhý a trvá několik let. Ale 
zároveň je nutné konstatovat, že bez 
těchto změn nelze některé záměry re-
alizovat ani teď, ani v budoucnu.

Rada MČ Praha 21

Návrhy změn územního plánu 
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11. 7. Letní kino,
 sledujte FB Café galerie 

Zelený dům

20. 7.  2. Veterán Party,
 program na str. 2.

25. 7. Letní kino,
 sledujte FB Café galerie 

Zelený dům

24. 8. Zájezd na výstavu 
Země živitelka,

 pozvánka na str. 22.

2. 9. S námi nezabloudíš,
 výstava v Újezdském 

muzeu,
 program na str. 2

4. 9. Jiří Chadima 
 – vernisáž obrazů,
 Café galerie 
 Zelený dům,
 od 18 hod. 

8. 9.  Pochod za 
loupežníkem 
DrHolcem,

 Pozvánka na str. 2.

Kalendárium 
na červenec a srpen

Doprava v Soběšínské doznala změn. Na 
základě podnětů občanů a projednání vě-
ci na zasedání Dopravní komise Rady MČ 
Praha 21 byl zpracován návrh na změnu 
směrnosti v ul. Soběšínské v úseku Hulic-
ká – Novosibřinská. Návrh odsouhlasila 
Policie ČR, oznámení o opatření obecné 
povah bylo řádně v zákonem stanovených 
lhůtách vyvěšena úřední desce. Ze  stá-
vajícího obousměrného provozu, který 
ohrožoval bezpečnost a plynulost dopra-
vy. Byl tak zaveden jednosměrný provoz 
ve směru Soběšínská – Novosibřinská se 
zákazem zastavení vozidel po levé straně 
před křižovatkou Soběšínská – Novosi-

břinská (cílem je umožnit řazení vozidel 
při odbočování na ul. Novosibřinskou). 
Současně jsme zjistili, že pravděpodobně 
nelegálně byla i stavebními úpravami zří-
zena parkovací plocha při Novosibřinské 
před provozovnou čp. 1341. Toto místo 
bude ošetřeno osazením vodorovného 
dopravního značení V 12a. Místo bude 
„vyparkováno“ tak, aby byl zajištěn řádný 
a bezpečný rozhled při výjezdu ze Sobě-
šínské na hlavní a byl napraven nelegální 
zásah do pozemní komunikace. Věřím, že 
změnu přijmete s pochopením.

Zdeněk Růžička,
místostarosta

Jednosměrka v Soběšínské

V souvislosti s opravou osmikilometrového 
úseku dálnice D11 dojde k omezení provozu 
na silnici III/33310, která tvoří spojnici mezi 
Šestajovicemi a silnicí 611 (Poděbradská). Ve 
dnech 24. 7. – 28. 7. 2019 bude tato silnice 
z Šestajovic kvůli demontáži mostní skruže 
zcela uzavřena. Objízdná trasa bude vedena 
obousměrně po ulici Komenského v Šesta-
jovicích, Zámecká v Jirnech a dále po silnici 
II/101 na silnici II/611. V následující etapě 

(29. 7. – 18. 8.) se provoz pod dálničním 
mostem na D11 vrátí do režimu jednoho 
jízdního pruhu a vedení dopravy pomocí se-
maforů. 
Pokládka asfaltových povrchů si vyžádá ta-
ké přechodnou uzavírku průjezdu Sibřinou. 
Ve dnech 24. 6. - 14.7. a poté opět mezi 5. 8. 
a 18. 8. nebude možné projíždět obcí Říčan-
skou ulicí. 

Blahoslav Hruška

Uzavírky u sousedů

Společnost Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. provede v termínu od 13. 7. do 
22. 7. stavební úpravy STL plynovodů v ul. Staroklánovická ve směru k železniční za-
stávce na k.ú. Újezd nad Lesy. Doprava bude vedena kyvadlově, dočasně budou platit 
zákazy zastavení. Žádáme o respektování dočasného dopravního značení. 

Vladimíra Kozáková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Omezení parkování u nádraží

Poděkování ředitelce školy 
V minulém čísle ÚZ jsme vás informovali o tom, že paní ředitelka Masarykovy 
základní školy Alena Sochůrková odchází do důchodu, a to k 31. 7. 2019. Velmi 
si ceníme, jak se jí podařilo po nelehkém začátku školu stabilizovat. Škola se pod 
jejím vedení zapojila do mnoha projektů, mimo jiné do projektu EKO škola, přičemž 
loni tento titul také získala. Zároveň byla škola úspěšná v mnoha vědomostních 
a sportovních soutěžích. Paní ředitelce tímto děkujeme za její práci na naší škole 
a přejeme jí mnoho dalších úspěchů v jejím životě.

Rada MČ Praha 21,
odbor školství a kultury 

Kdo pravidelně jezdí nakupovat do 
prodejny Lidl na Novosibřinské, jis-
tě si všiml, že parkoviště bývá i přes 
den často beznadějně plné, byť v 
samotné prodejně zejména v dopo-
ledních hodinách příliš rušno není. 
Parkoviště totiž využívají lidé, kte-
ří ze středu naší městské části míří 
autobusem dále do centra či ještě 
častěji pokračují k železniční stanici 
Praha-Klánovice.

Společnost Lidl se tento problém roz-
hodla vyřešit ve prospěch svých klien-
tů. „Aby mohli zákazníci bez problémů 
zaparkovat, bude v průběhu letošního 
roku vybaveno závorovým systémem,“ 
sdělila ÚZ
Zuzana Holá, tisková mluvčí společ-
nosti Lidl. „Platí, že parkoviště budou 
zákazníci moci nadále využívat zdar-
ma,“ dodala. Kdy přesně by měla být 
závora instalována, neupřesnila. Po-

dobné závody Lidl nainstaloval v mi-
nulosti například v Brně, Jihlavě nebo 
Písku. Tam platí, že si řidič vyzvedne 
u závory lístek, který ho opravňuje k 
60 minutám parkování zdarma, každá 
další hodina je pak zpoplatněna. 
Dodejme, že parkoviště i zelená plo-
cha za prodejnou v Novosibřinské 
jsou soukromým majetkem společ-
nosti Lidl v.o.s.

Blahoslav Hruška

Lidl chystá závoru

Na posledním jednání zastu-
pitelstva hl.m. Prahy nám byla 
odsouhlasena dotace ve výši 10 
mil. Kč na tělocvičny a 405 tisíc 
Kč pro naše újezdské hasiče. Cel-
kem se tedy podařilo letos získat 
na tělocvičny 20 milionu a mů-
žeme provést kompletní rekon-
strukci. Máme radost, že jednání 
na magistrátu vedla k úspěchu. 
O dalších potřebných investicích 
intenzivně jednáme. 

Kristýna Kopecká, 
místostarostka pro finance

Nové dotace
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Realizace nápadu, jak využít starou 
telefonní budku, se podařila a Újezd 
má knihobudku u bočního vchodu 
do  budovy úřadu MČ v Hulické ulici. 
Knihobudka je malá knihovnička, 
která je umístěna ve veřejném 
prostoru a nabízí knihy k vypůjčení. Je 
zdarma přístupná komukoliv. Obsahuje 
knihy, které si mohou zájemci přečíst 
a zase je do ní vrátit, popřípadě si je 
mohou nechat, anebo ji také mohou 
obohatit o nové tituly sami. Prosíme 
o  respektování těchto jednoduchých 
pravidel a  věříme, že knihobudka 
bude sloužit nám všem.

Markéta Slavíková, 
odbor školství a kultury

Knihobudka
místo telefonu

Akademie umění 
a kultury pro seniory 
Základní umělecká škola Praha 9 otevírá již druhý cyklus Akademie umění a kul-
tury pro seniory hlavního města Prahy. Bezplatné studium bude probíhat od říj-
na 2019 a je určeno pro občany seniorského věku. Občané, kteří se pohybují 
na hranici seniorského věku, ale ještě nemají přiznaný starobní důchod, mají 
v případě dostatečných kapacitních možností příležitost se v Akademii vzdělá-

vat již od dosažení 
55 let věku. 
Kapacita druhého 
cyklu studia ne-
ní ještě naplněna 
a  neoficiálně zbý-
vá 25 míst. 
Minulý cyklus byl 
plně obsazen a se-
tkal se se skvělými 
ohlasy. 
Více informací na  
www.umelec-
kaskola.cz 
nebo na emailu 
zus@234.cz.

Ditta Literová,
odbor školství 

a kultury

V minulém čísle ÚZ jsme informovali o situaci na tenisových kurtech. Jsme 
rádi, že můžeme napsat, že se záležitost posunula a věříme, že dobrým smě-
rem. I když probíhala jednání již od prosince minulého roku, shoda se poda-
řila najít až na jednání zastupitelstva dne 11. 6. 2019. 
TJ Sokol na tomto jednání souhlasil s koaličním návrhem na vyhlášení zámě-
ru pronájmu na dobu určitou, a to do 31. 10. 2019. Tento krok vítáme a jsme 
rádi, že si během léta budou moct občané zahrát tenis. Navíc tak získáme 
prostor pro pokračování v dalších jednáních, aniž by byly kurty zavřené. Na-
ším cílem je na základě výběrové řízení maximálně otevřít kurty veřejnosti 
a nejlépe i s rozšířením služeb, které tyto prostory nabízejí.

Rada MČ Praha 21

Tenisové kurty 
se opět otevřou



Újezdský Sbor dobrovolných hasičů 
po několika letech opět uspořádal 
hasičský den. První ročník této akce, 
která se konala 22. června, přinesl 
program s různými ukázkami, doved-
nostmi pro děti a v neposlední řadě 
pěnovou párty. Na začátku akce byly 
všechny přítomné sbory dobrovol-
ných hasičů představeny, uvítáni byli 
hosté – starosta MČ Praha 21 pan Mi-
lan Samec, místostarostka paní Kris-
týna Kopecká a místostarosta pan 
Zdeněk Růžička. Během akce nás 
navštívil i starosta Městského sdru-
žení hasičů hl. m. Prahy pan Martin 
Wágner. Po celou dobu byla k vidě-
ní různá technika dobrovolných ha-
sičů, například Tatra Terrno CAS 20 
od  jednotky z Úval s vyprošťovacím 
zařízením k dopravním nehodám, 
Tatra 148 AP 27 - plošina od jednotky 
z Klánovice a další stroje. 
Celou akci provázely různé doved-
nostní hry pro děti – skákání v pytli, 
házení a smotávání hadic, házení míč-
ků na terč, bylo zde i stanoviště SDH 

Klánovice, kde bylo možné vyzkoušet 
nasazování hadic a proudnic. 
Odpoledne bylo možné vidět dětský 
požární útok v podání malých hasičů 
z Klánovic. Újezdští dobrovolní hasi-
či předvedli hašení domečku. Závěr 
patřil dětem, kdy na hřišti proběhla 
pěnová párty, kterou se nechal zlákat 
i starosta Milan Samec. Konec akce 
osladil souboj pana starosty s paní 
místostarostkou ve skákání v pytli, 
oběma patří velké uznání za odvahu, 
s níž se do akce zapojili.
Poděkování patří našim kamarádům 
ze sborů dobrovolných hasičů Úva-
ly, Klánovice, Koloděje, Březiněves, 
Letňany, malým hasičům z SDH Klá-
novice, fotografce Markétě Zahrad-
níkové. Dále bychom poděkovali na-
šim sponzorům: městské části Praha 
21, Restauraci Na Hřišti a Pekařství 
Kollinger.

Lukáš Sady,
starosta SDH Újezd nad Lesy
Foto Markéta Zahradníková

Hasičský den
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TÉMA

ÚVALY
Koupaliště
Adresa: Horova 1282, Úvaly
Otevírací doba a vstupné: 
sledujte www.mestouvaly.cz
Po několikaleté pauze otevírá oblí-
bené úvalské koupaliště, jehož re-
konstrukci si obyvatelé městysu od-
hlasovali v referendu v roce 2016. 
Slavnostní otevření koupaliště bylo 
naplánováno na 28. 6., tedy až po 
uzávěrce tohoto čísla ÚZ. Fungovat by 
mělo letos v provizorním režimu – za-
tímco bazén je již nově zrekonstruo-
vaný, a to včetně vodohospodářského 
zázemí a techniky, zázemí v podobě 
šaten, toalet a stánku s občerstvením 
je prozatím umístěno do kontejne-
rů. Podařilo se dokončit brouzdaliště 
s vodotrysky a atrakcemi pro děti, kte-
ré je integrováno do hlavního bazénu, 
dokončen je vstup pro seniory a jsou 
navezeny koberce nové trávy. Oproti 
původnímu koupališti budou hlavní 
bazén, brouzdaliště i dětský bazén 
umístěny v jedné betonové vaně oddě-
lené příčkami. Rozměrově se ale kou-
paliště nezmenšilo – stále nabízí velko-
rysých „olympijských“ 50 m na délku. 
Rekonstrukce vyšla úvalskou radni-
ci na 30 mil. korun, dalších 8 milionů 
pak bude stát zázemí, s nímž se po-
čítá až v příští sezóně. Již v tomto létě 
se nicméně můžeme těšit třeba na 
znovuobnovený Orange Bar, plážový 
stánek s koktejly, jehož provozovate-
lem je známý úvalský restauratér Jan 
Šnitr (v Újezdě provozuje restauraci 
Na Hřišti). Konkurz na provozování 
koupaliště vyhrál Martin Slavík, který 
již patnáct let provozuje koupání na 
přehradě v Hostivaři. 

KLÁNOVICE
Koupaliště
Adresa: V Jehličině 391, Praha  21 
- Klánovice
Otevírací doba: 
Po-Pá 10-19 hod, So-Ne 9-19 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 120 Kč, 
po 16. hod 70 Kč, studenti 80/50, dě-
ti do 150 cm 70/40, děti do 100 cm 
zdarma, rodinné vstupné celodenní 
(2+2) 290 Kč
Kontakt: tel. 774 553 542 
www.koupalisteklanovice.cz, 
Klánovické koupaliště má dva bazény 
(25x10m a 15x10m), moderní sociální 
zařízení, převlékárny, nechybí ani stá-
nek s občerstvením (na čepu je pivo 
Pernštejn). Relaxovat můžete u ba-
zénu na lehátkách nebo na rozlehlé 
travnaté pláži. Pro děti jsou připra-
vena dvě dětská hřiště, trampolíny, 
houpací zvířátka, stůl na stolní tenis, 
minigolf a pro sportovně založené hři-
ště na plážový volejbal. 
Někdy ovšem bývá přeplněné a zvláš-
tě počátkem léta tu čekejte spíše stu-
denější vodu.

ŘÍČANY
Koupaliště Jureček
Adresa: Ke Koupališti 231, Říčany
Otevírací doba: Po-Ne, 8-22 hod.
Vstupné: Dospělí 50 Kč, děti do 
15 let 30 Kč, do 6 let zdarma
Kontakt: tel. 323 607 186
www.jurecek-ricany.cz, 
Přírodní koupaliště na okraji Říčan 
s prvorepublikovou tradicí funguje již 
12. sezónu. Jsou tu k dispozici převlé-
kací kabiny, travnatá pláž, dětské hři-
ště, venkovní stolní tenis a hřiště na 

plážový volejbal. Nechybí ani kiosek 
s   občerstvením, těsně u vchodu do 
areálu je i stylová restaurace.

HOSTIVAŘ
Hostivařská přehrada
Adresa: K Jezeru 1, Praha 10
Otevírací doba: Po-Ne 9-20 hod.
Vstupné: Dospělí 119 Kč (celoden-
ní), děti do 140 cm 89 Kč, do 100 cm 
zdarma
Kontakt: tel. 777 609 859
www.hostivarskaprehrada.cz, 
Největší vodní plocha v Praze nabí-
zí vše – od kvalitního koupání, přes 
množství stánků až po letošní novin-
ku v podobě animačních programů. 
Kdo si chce ale zaplavat v relativně 
čisté vodě a nemá možnost dopravit 
se autem do některého z „písečáků“ 
poblíž Brandýsa nad Labem, pro to-
ho je Hostivař stále dobrou destinací. 

KOUPALIŠTĚ 
MLADÁ BOLESLAV
Adresa: Kollárova 261/3, Mladá Bo-
leslav
Otevírací doba: Po-Ne 9-19 hod. (noč-
ní koupání Po-Ne 19,30-22,30 hod.)
Vstupné: Dospělí celodenní 100 Kč 
/po 16.  hod. 50 Kč, děti celodenní 
63 Kč, děti do 100 cm zdarma
Kontakt: tel.: 725 886 900 
www.saramb.cz/koupaliste, 
Ideální na výlet autem s celou rodi-
nou. Příjemné prostředí s dobrým 
parkováním zdarma, množství vod-
ních atrakcí (šedesátimetrový tobo-
gán, vodní clona, divoká řeka, chrliče, 
skokanské můstky). V areálu je něko-
lik hřišť a stánků s občerstvením, pí-
sečná pláž i travnaté plochy

Kam k vodě
Stejně jako loni ÚZ připravil pro své čtenáře přehled dostupných koupališť v blíz-
kém i širším okolí Újezda. Hitem letošní sezóny se pravděpodobně stane znovu-
otevření koupaliště v Úvalech, které je z Újezda snadno dostupné na kole i autobu-
sem. Osvědčený je bazén v Klánovicích, mnohým jistě přijde vhod i říčanský bazén 
nebo říčanský Jureček, kde na vás dýchne duch prvorepublikové plovárny. Komu 
nevadí půlhodinová cesta autem, krásné a čisté koupaliště s vodním světem mají 
v Mladé Boleslavi.

TIP
Kvalitu vody vhodné ke koupání 
lze průběžně sledovat na webu Hy-
gienické stanice hl. m. Prahy 
(http://www.hygpraha.cz/koupa-
liste.aspx) nebo Krajské hygienic-
ké stanice Středočeského kraje 
(http://khsstc.cz/koupaliste.aspx)

Nově opravená plovárna v Úvalech

Koupaliště v Klánovicích.

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

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

Více informací: 
Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

PRONÁJEM zděného prodejního stánku 
15,70 m2, sídliště Rohožník – konečná zastávka 

autobusů

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu 
samostatnou polovinu prodejního stánku 

na konečné zastávce autobusů sídliště Rohožník. 

Obchodní plocha 12,12 m2, zázemí 1,80 m2 
a WC 1,78 m2. 

Nabízený prostor má samostatný 
elektroměr a vodoměr. 

Vytápění je řešeno přímotopy.
Měsíční nájemné k jednání: 3.000,- Kč + energie

Informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

INZERCE

Okolí Českého Brodu nepatří mezi 
vyhledávané turistické lokality. Je to 
ale škoda. Přesvědčit se o tom mů-
žete na cyklovýletě, který hravě po-
slouží také jako učebnice dějin – od 
markomanského osídlení, po stře-
dověké kostely, až po moderní tvář 
vesnické krajiny. Projedeme dva ti-
síce let historie a skoro 35 kilometrů 
po asfaltových okreskách a zpevně-
ných cestách. 
Naše putování začneme v Českém 
Brodě, kam se pohodlně dopravíme 
z Klánovic vlakem. Zájemci o historii 
tu mohou mimo jiné načerpat vědo-
mosti v Podlipanském muzeu (podli-
panskemuzeum.cz), které je otevře-
né denně mimo pondělí. Po značené 
cyklotrase 0088 se z Brodu vydáme 
do Tuchorazi, kde stojí za vidění go-
tická tvrz vystavěná na ostrohu nad 
říčkou Šemberou. Mimo jiné je to 
důkaz, že soukromý vlastník (v tom-
to případě Sady Tuchoraz) se k umě-
lecké památce chová důstojně, zve-
lebuje ji a má o návštěvníky zájem. 
Pokračujeme po trase značené jako 
SOS přes Přistoupim (je tu velký 
židovský hřbitov, klíče na vyžádá-
ní na obecním úřadě) přes Kšely 
a  Vitice. V  obou vesnicích jsou zají-
mavé kostely. Ve  Kšelích stojí tak-
zvaný toleranční kostel, původně 
luteránský svatostánek postavený 
krátce poté, co císař Josef II. povolil 
vyznávat křesťanství i  nekatolíkům. 
Ve Viticích zase můžeme obdivovat 
románský kostelík se samostatně 

stojící dřevěnou zvonicí (na foto-
grafii), což je ve  středních Čechách 
unikát. Po stezce SOS pokračujeme 
až do Kouřimi  - s  téměř povinným 
odskokem k Lipanské mohyle. Sta-
robylá Kouřim, spojená s bájným 
rodem Zličanů, stojí za samostatný 
výlet, nicméně je to vhodné místo 
k občerstvení. 
Z Kouřimi pokračujeme přes Kláš-
terní Skalici (zřícenina kláštera) přes 
Miškovice a Vrbčany (pozor na pře-
jezd silnice I/12) až do Radimi. Tady 
najdeme soukromý (a krásně opra-
vený) zámek s původně renesanč-
ním jádrem, který by tady mnozí ani 
nečekali. Je tu i útulná cukrárna, ale 
pozor – otevřeno je jen o víkendech. 
Z Radimi si vyšlápneme na vrch 
Pičhora, kde bylo odkryto žárové po-
hřebiště z doby 1. až 4. století po Kr., 
spojované s kmenem Markomanů. 
Pak už sjíždíme do Peček, kde mů-
žeme obhlédnout například tamní 
vodojem, příklad funkční a estetické 
architektury 30. let minulého stole-
tí. Vyhlídku ale nečekejte, bývá ote-
vřeno jen při mimořádných akcích. 
Z Peček se cesta zpět do Újezda pří-
mo nabízí. Jak jinak než vlakem do 
Klánovic.
Trasa: Český Brod – Tuchoraz 
(3,9  km) – Vitice (10 km) – Kou-
řim (18,5 km) – Klášterní Skalice 
(22,9 km) – Vrbčany (26,5 km) – Ra-
dim (30,6 km) – Pečky (34,6 km)
Terén: asfalt, zpevněné cesty

Blahoslav Hruška

Za krásami Českobrodska



Přestože území Újezda nad Lesy bylo 
osídleno pravděpodobně již v mladší 
době kamenné (svědčí o tom alespoň 
nález sekeromlatu na Blatově, který je 
dnes ve sbírkách Národního muzea), 
první spolehlivé datum je až mnohem 
pozdější. První písemná zmínka o na-
ší obci pochází z roku 1309. Má do-
konce přesnou dataci – 29. července. 
O letních prázdninách tak Újezd oslaví 
710 let existence. 
Latinsky psaná listina, která je ulo-
žena v Národním archivu, je přitom 
příběhem lidského neštěstí. Jistý Vítek 
ze Švábenic a Heřmanic v ní „za svě-
dectví mnoha“ zastavuje svobodné 
vesnice Zálší a Sloupnici (obě leží 
u Vysokého Mýta) zderazskému kláš-
teru v Praze, a to za částku 412 kop 
pražských grošů. Nešlo ale o zástavu, 
z níž by se Vítek mohl vyplatit. Peníze 
byly vyčíslením dluhu, který měl Ví-
tek u pražských měšťanů za „rozličná 
sukna a pepř“. Pro nás je klíčové to, 
že listina zmiňuje také vesnice, které 
Vítek vyplatit nestačil a propadly tak 
kláštěru na Zderazi. Jde o Zyebernam 
(Sibřinu) a Viesd (Újezd). Více se už 
o naší obci ani Sibřině nedozvídáme. 
O něco sdílnější je jiná, mladší listi-
na, datovaná svátkem sv. Linharta, 
tedy 6.  listopadem roku 1349. Jde 
o  smlouvu uzavřenou mezi bratrem 
Jindřichem, představeným zderaz-
ského kláštera, a jistým Fanczem Al-

berti (tedy Frantou Vojtěchů). Smlou-
va vymezuje práva hospodařit na 
vymezeném území a mluví se v ní o 
vesnicích Vgesd a Strzyeibrzina, tedy 
opět o Újezdě a Sibřině. Z této listiny 
si již lze udělat obrázek o krajině, kte-
rá se v pozdním středověku v Újezdě 
a okolí rozprostírala. Smlouva se totiž 
výslovně týká „agros cultos et incul-
tos, prata, pascua, silvas et rubeta“, 
tedy „polí úrodných i neúrodných, 
luk, pastvin, lesů a hájů“. Zajímavé 
také je, že jak představený Jindřich, 
tak Fanczo se nechali při podpisu do-
kumentu zastupovat. Listina zmiňuje 
arcijáhna Jana Pavla za Zderazské a 
jako arbitra dotyčného sedláka pak 
Jindřicha, sklepníka špitálu řádu Kří-
žovníků s červenou hvězdou. Dodej-
me, že sklepník nebyl žádný skladník, 
ale funkce na úrovni dnešního ekono-
mického ředitele…
Z dalších záznamů lze vytušit, že 
Franta Vojtěchů byl středověký self-
mademan. Na čas mu totiž Sibřina 
i  sousední Květnice (Plumenow) pa-
třila. Ovšem ne nadlouho. Již v roce 
1362 obě vsi sousedící s Újezdem 
jeho syn Václav prodal Bohuslavovi 
z rodu Pešinů.
Sluší se ještě dodat, jaké osudy stihl 
Zderazský klášter, po Vítkovi druhého 
doloženého majitele Újezda. Význam-
ný klášter křížovníků – Strážců Božího 
hrobu Jeruzalémského ležel v osadě 

založené již ve 12. století na území 
dnešního Nového Města. Patřil me-
zi nejvýznamnější v českých zemích. 
Za husitských válek byl vypleněn, opět 
začal vzkvétat až počátkem 18. století. 
Roku 1784 byl z příkazu císaře Josefa 
II. zrušen, definitivní konec pak nastal 
v souvislosti s asanací Nového Města 
roku 1905. Dnes kdysi mocné cen-
trum českého království připomíná 
jen budova proboštství a kaple Boží-
ho hrobu, které se nacházejí v areálu 
ČVUT na Karlově náměstí.

Marie Tomaidesová,
Blahoslav Hruška

HISTORIE

10

Újezd slaví 710 let

Újezd v běhu času
1309  Viesd

1349  Vgesd 

1405  Vgezd 

1586  Augezd 

1720  Aujest 

1850  Aujezd

1880  Oujezd 

1900  Újezd

1922  Újezd nad Lesy



Letos si Újezd připomene i další významné výročí. 
K 1. 7. 1974 byl připojen k hl. m. Praze. Jak ten čas letí. 
Před 45 lety naše obec spolu s dalšími 29 (Újezd byl mi-
mochodem vyhodnocen jako nejlepší) rozšířila Prahu 
o necelých 200 km2 na téměř 500 km2. Od roku 1920 šlo 
o nejrozsáhlejší úpravu území Prahy. Před tím se dob-
rých 500 let vyvíjela především jen ve svém historickém 
centru, dalo by se říci za hradbami.
To ale zvyšovalo poptávku Pražanů po přírodě i rekrea-
ci v okolí Prahy. Naopak obyvatelé okolních obcí čím dál 
více vyhledávali pracovní uplatnění i společensko-kultur-
ní vyžití ve městě. Připojení obcí bylo proto jen otázkou 
času. Praze zajistilo prostor pro další rozvoj a obcím při-
neslo lepší vybavenost. Byť ne hned. Například nedáv-

né dokončení kanalizace v Újezdě navždy zůstane spíše 
odstrašujícím příkladem. Nicméně místo do polikliniky 
v Klimentské ulici začali obyvatelé Újezda jezdit do bližší 
polikliniky ve Vysočanech. Raritou pak byla výstavba po-
licejní části sídliště Rohožník občany ve výkonu trestu za-
počatá rok po připojení. Překvapivé proto bylo, že až na 
konci roku 1979 byl Újezd začleněn do MHD linkami č. 250 
a 251 (legendární linka č. 109 byla do Újezda prodlouže-
na až mnohem později). Pamětníci cestující na Jarov, Pal-
movku, Florenc si možná vzpomenou na do té doby často 
natřískaný spoj „Jireňák“, autobus s  vlečňákem nebo na 
spoj Holíkových. Manžel řídil autobus a  paní Holíková 
jezdila jako průvodčí s kleštičkami, kterými procvakávala 
jízdenky. V dnešní době vyplněné PC a internetem si už 
ani nedovedeme představit radost, jakou měly tehdy děti, 
když dostaly z hračkářství soupravu podobných kleštiček 
s jízdenkami a mohly si hrát na průvodčího.
Jízdné do Prahy a zpět bylo tehdy za pár korun (necelých 
10,- na týden). Kdo chtěl, využíval ještě levnější vlakové 
spojení z klánovického nádraží, dnes již nejezdící pan-
tograf, který kvůli svému vzhledu získat přezdívku „ža-
botlam“.
Újezd jsem poprvé navštívil na konci 70. let jako houbař. 
Později jako cyklista, motocyklista a po revoluci se stal 
jeho obyvatelem. S úsměvem i vzpomínám na mazané-
ho spolužáka z Újezda, který se pravidelně ulejval z kon-
ce odpoledního vyučování. Vždy tvrdil, že mu už žádný 
vlak nejede a nemá se jak dostat domů. Záviděli jsme mu 
a současně si říkali, že mu to ti učitelé baští. My se učili 
do 20. hodiny a on už se válel doma. Později jsem vše 
pochopil. Určitě jste se setkali s tím, že si hodně lidí ple-
te Újezd nad Lesy se vzdáleným Kostelcem nad Černými 
lesy, čehož spolužák mistrně využíval. Ale my víme, že 
ku Praze patří jenom Újezd nad Lesy, ve kterém se hezky 
žije a do centra Prahy i zpět to vůbec není daleko.

Petr Duchek

11

45 let součástí Prahy

Někdy na jaře roku 1969 jsem seděl s 
kolegy na pivě U Pinkasů a ve Večer-
ní Praze mě zaujal článek o přípravě 
posádky Apolla 11. Možná v tom bylo 
s ohledem na pokračující normalizaci 
i trochu politické recese, ale hlavně 
přání, aby hochům vše dobře dopad-
lo, což rozhodlo o tom, že jsem po-
slal z hlavní pošty posádce Apolla do 
Houstonu ten největší pohled Hrad-
čan s přáním všeho nejlepšího při 
cestě na Měsíc.
Uběhlo pár měsíců a 20. července 
1969 jsem nastoupil na noční smě-
nu výpravčího v železniční stanici. 
Běchovice. Přestože to nebylo úpl-
ně předpisové, nainstalovali jsme v 
kanceláři televizi a napjatě čekali na 
první zprávy. Po 21. hodině konečně 
chvíle úlevy – modul s Neilem Arm-
strongem a Edwinem E. Aldrinem 
úspěšně přistál na Měsíci, zatímco 
velitelský modul s Michaelem Collin-

sem na ně čekal na oběžné dráze. 
Následovaly nekonečné hodiny, kdy 
nás komentátor stále upozorňoval 
na odklad doby, kdy první pozemšťan 
vystoupí na Měsíc. Nakonec jsme se 
těsně před 4. hodinou ranní dočka-
li. Armstrong sestupuje po žebříku, 
opatrně tápe z poslední příčky a po 
sestupu se pod jeho nohama víří mě-
síční prach. Pronese památnou větu: 
„je to malý krok pro člověka – a velký 
skok pro lidstvo“. Těžko dnes s od-
stupem času vyjádři, co jsme tehdy 
cítili. Byla to směs obdivu k tomu, co 
člověk dokáže i určitého povznášejí-
cího pocitu nad tím, jak malicherné a 
zbytečné jsou naše pozemské nesvá-
ry i války. Byl to zážitek na celý život.  
Apollo 11 se vrátilo v pořádku na 
Zemi a kosmonauty čekala dlouhá 
karanténa a lékařské prohlídky. Po-
malu jsem na svůj pohled posád-
ce Apolla zapomněl. O to větší bylo 

moje překvapení, když jsem začát-
kem prosince objevil ve schránce 
dopis s hlavičkou NASA a v něm 
poděkování posádky za přání zdaru 
jejich výpravě ještě před jejím usku-
tečněním. „Vám, který jste byl jedním 
z těch, kteří nás povzbudili a přáli 
vše nejlepší a jejichž přání podpořilo 
uskutečnění našeho programu, po-
síláme naše skromné díky,“ napsali 
astronauté. Nejvíc na mě zapůsobilo, 
že jim stálo za odpověď i přání ne-
známého českého kluka.

Antonín Tomaides

Vzpomínka na Apollo 11
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KULTURA

Příběh výtvarnice Alžběty Štulcové potvrzuje starou prav-
du, že když někdo opravdu chce, tak to jde. V roce 1937 se 
v Přerově narodila jako Alžběta Divilová. Od malička ma-
lovala, ale jen sama. V té době totiž nebylo vůbec snadné 
najít učitele malování. Při hledání vhodné školy pro stu-
dium byla pro Alžbětu jasná cesta. Bohužel, v tehdejším 
režimu s tatínkem živnostníkem neexistovalo, že by moh-
la výtvarničinu studovat. Po poradě s rodinnou přítelkyní 
maminka Alžbětu přihlásila na zdravotní školu. Na praxích 
v nemocnicích a různých ústavech všechno velmi silně 
prožívala. Nicméně školu dostudovala a pokračovala jako 
dětská sestra v nemocnici na dětském oddělení. Po krátké 
chvíli dostala nabídku učit na střední zdravotnické škole. 
Díky své komunikativnosti jí to nedělalo velké problémy. 
Škola byla blízko divadla, kde musel být při představeních 
zdravotní dozor. Díky tomu se dala dohromady s ochotní-
ky, kteří jí nabídli hraní v divadle. To však s díky odmítla, 
ale navrhla, že pro ně bude dělat kulisy a výpravu.
S kamarádkou, která již studovala výtvarné umění v Uher-
ském Hradišti společně malovali a portrétovaly se. Právě 
tato kamarádka Alžbětu přesvědčila ke zkouškám na vý-
tvarnou školu.
Díky ní si troufla. U zkoušky však neuspěla. A neuspěla ani 
u druhé… Problém nebyl v nedostatku talentu, ale ve špat-
ném politickém profilu.
Jeden z docentů, který si jí na zkouškách všiml, jí stranou 
poradil, jak „nahonit body“.
Nejvíce se v té době cenil dělnický původ. Ze zdravotnictví 
neměla nejmenší šanci. Alžběta proto odešla do Brna, kde 
začala pracovat u stroje v Mosilaně, textilní fabrice.
Večerně chodila malovat a připravovat se na další zkouš-
ky. Jak sama říká, musela se ke zkouškám doslova propo-
tit. Po všech kladných posudcích ze zaměstnání ji nakonec 
na školu přijali a v letech 1963-1969 studovala na VŠUP 
v Praze v ateliéru u prof. Antonína Kybala.
Od té doby se již věnovala jen a jen výtvarničině. Po abso-
lutoriu pracovala několik let jako vedoucí umělecké kober-

cové a gobelínové dílny DÍLO. V její tvorbě najdete kresbu 
i olejomalbu.
V čem ale nejvíc vynikala, byla tkaná tapisérie, textilní mi-
niatura a ARADECOR. V té době to byla moderní textilní 
technika vytvořená na principu netkané textilie Arachné. 
„Jako první musíte mít inspiraci. Tou pro mě vždy byla pří-
roda, voda, skály, křídla ptáků, krajina a její detail a figura. 
V druhé fázi pokračuji na zpřesňování lineárních a ploš-
ných představ tak, že přidávám nebo odstraňuji vlákna. Je 
to velmi podobné jako když malujete akvarelem. V posled-
ní fázi již barevný, sežehlený textilní obraz prošijete na 
textilním stroji Arachné. Je to stroj obsahující tisíce, tisíce 
háčků. Celý obraz se takto z rubu proháčkuje. Stále ještě 
nejste u konce a můžete ubíráním či přidáváním chloupků 
a vláken dovést dílo k dokonalosti. Poté se tapisérie zafi-
xuje prošitím všemi směry několikrát dokola…“ 
To je velmi zkráceně práce Alžběty Štulcové, která za svůj 
život vystavovala u nás, ale i ve Francii, Rakousku, Maďar-
sku nebo na Kubě. Některé její práce najdete i v depozitáři 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Je skvělé vědět, 
koho u nás v Újezdě můžeme potkávat… 

Martina Schiffmannová

Příběh újezdské výtvarnice

Arabeska 
tančila 
Dona 
Quijota
Újezdská baletní škola Arabeska opět 
roztleskala Salesiánské divadlo v Ko-
bylisích, kde 13. 6. zatančila pásmo na 
motivy Dona Quijota. Slavný baletní 
kus na hudbu Ludwiga Minkuse s dět-
mi všech věkových kategorií nastu-
dovala Daniela Poková, vedoucí Ara-
besky. V hlavních rolích se představila 
Dominika Poková a Štěpán Langpaul. 
Všem účinkujícím patří velký dík 
za  skvělou prezentaci újezdských ba-
letních talentů. 

Blahoslav Hruška



Daruj květinu
V pátek 31. 5. se od 18 hodin konala v Ga-
lerii Zelený dům charitativní výstava. Ga-
leristkou Martinou Schiffmannovou byl 
vyhlášen 3.  ročník výtvarné soutěže 
pro žáky 6.-9. tříd, letos na téma Da-
ruj květinu. Z deseti oslovených škol 
se zapojily naše škola, ZŠ z Českého 
Brodu a ZŠ z Trhové Kamenice. Roč-
ník byl výjimečný tím, že vystavené 
obrázky byly prodejné a jejich výtě-
žek byl po ukončení prodeje 20.  6. 
předán rodičům Anežky Hrubé, žá-
kyně 2. E Masarykovy ZŠ, na léčbu 
alopécie. Maminka Anežky na výsta-
vě osobně poděkovala všem, kteří 
se zapojili výtvarně nebo finančně. 
Krásná slova věnovala paní třídní 
učitelce své dcery Daniele Janou-
šové za charitativní koncert Sovi-
ček „Se sluníčkem v srdci“, který 
zorganizovala pro děti onkologicky 
nemocné a postižené alopécií a na 
který pak navázala paní galeristka 
výtvarnou soutěží.
Odborná porota (výtvarníci Václav 
Benedikt, Zdeněk Zeman a paní 
Martina) vybrala a na vernisáži vy-
hlásila vítěze ve třech kategoriích: 
klasická malba, originální zpraco-
vání námětu a zvláštní cena poroty. 
Gratulujeme těm, kteří se umístili 
na prvních třech místech v každé ka-
tegorii a dostali zaslouženou odmě-

nu, těm, kteří se dostali do užšího 
výběru, a nakonec úplně všem, kteří 
svými obrázky na vernisáži přispěli 
k vybrané finanční částce 19 600 Kč. 
Velký dík patří učitelům, kteří se do 
soutěže zapojili. Na příjemné atmo-
sféře vernisáže mělo velký podíl hu-
dební vystoupení manželů Carlso-
nových. Obrázek od žáka z vyššího 
ročníku si odnesla z výstavy domů 
i  Anežka - zalíbil se jí na první po-
hled hned po příchodu do galerie.

Eva Danielová

Klasická malba
1. Kateřina Dlabačová, Újezd nad Lesy
2. Anna Vítkovská (7.A), Masarykova ZŠ
3. Karolína Janoušová (6.B), Masarykova ZŠ

Originální zpracování námětu
1. Anna Tilzová (6.B), Masarykova ZŠ
2. Diana Sedláková, Trhová Kamenice
3. Nikola Spoustová (8.C), Masarykova ZŠ

Zvláštní cena poroty
1. Hana Hnízdilová (8.B), Masarykova ZŠ
2. Dominik Bechyně, Trhová Kamenice
3. David Krupička (6.B), Masarykova ZŠ

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
 Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč.   

Falknovská huť 1. díl
 Alena Mornštainová – Tiché roky
 Jakub Kohák – Kůly v plotě
 Petra Hůlová – Zlodějka mýho táty
 Hana Whitton – Poslední láska císaře Karla
 Klára Mandausová – Holky s voctem
 Diana Gabaldon – Ledový dech
 František Niedl – Pach krve
 Nora Roberts – Když přijde soumrak
 Soren Sveistrup – Kaštánek
 Alison Belsham – Tatérka
 Jan Bauer – Mrtví se mstí, Smrt podle hvězd
 Jana Klimečková – Pod Zelenou bránou
 Amanda Hampson – Vůně Francie
 Jozef Karika – Černá hra
 Naďa Horáková – Ženy a lži
 B. M. Horská – Rukavičky smrti
 Milan Valden – 100 českých knih, které si musíte přečíst
 Ota Ulč – Dvě dávné zkušenosti, dvě čerstvé plavby
 Karel Hvížďala – Exilový orloj. Nezapomínky
 Rudolf Krautschneider – Moře solí země
 Vladimír Mertlík – V první linii. Armádní generál Petr Pavel
 Ben Holt – Zvířecí hrdinové
 František Kotleta – Poutník z Mohameda

 Miloš Uhlíř – Írán. Srdce na dlani
 Serhii Plokhy – Černobyl. Historie jaderné katastrofy

KNIHY PRO DĚTI
 Jeff Kinney – Deník báječného kamaráda
 Lucie Paulová – Elvíra. Strašidlo z kontejneru
 Renata Škaloudová – Rozumí koza petrželi?   

A další „tosejentakříká“
 František Tichý – Transport na věčnost
 Petr Diviš – Nedáš, dostaneš!    

Sportovní pohádky na dobrou noc
 Jan Palička – Fotbalové hvězdy 2019
 Philip Pullman – Kniha prachu
 Cressida Cowell – Kouzelníci z pradávna
 John Flanagan – Hraničářův učeň. Kniha 14.
 Strašidelné a upírské historky
 70 pohádek a pověstí z Lesní říše.   

Ilustrovaný atlas strašidel
 Historie světa v otázkách a odpovědích
 103 fantastických pokusů
 Knížka plná nápadů pro deštivá odpoledne
 Kouzelná kuchařka pro děti

Přejeme krásné léto a pohodové prázdniny.
Otevírací doba knihovny se během letních prázdnin nemění. 

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, 
knihovnice

Nové knihy
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I akademie má prázdniny
Přeji vám zasloužené prázdniny a dovolené – s přísliby letních radostí i doma, 
v práci, na zahrádkách… Těším se, že v zářijovém ÚZ vás budu moci pozvat 
na třetí zářijový pondělek a že bude dost času i na vaše rozhodnutí: jít, či nejít 
na nové cykly přednášek a vzájemných setkávání. Věřím, že najdeme společná 
témata a s nimi i nové, i osvědčené dámy a pány lektory. Bohužel – v tuto chvíli, 
je všechno v jednáních a nadějných příslibech.

Petr Mach   

Móda z modrého 
koberce

Nemáte na léto co na sebe? Po další mód-
ní přehlídce, která se konala v sobotu 
15. června v second handu U Veverek, si 
určitě vyberete. Desítka modelů a mo-
delek tu na modrém koberci předvedla 
poklady doslova za pár korun a pobavila 
tři desítky diváků. Další kolekci, tentokrát 
podzimní, bude second hand představo-
vat v říjnu. Nenechte si ujít další zábavu 
z újezdského mola!

Blahoslav Hruška

Jsou tu prázdniny a s nimi spousta plá-
nů na volné dny a dovolené. Potomci 
se rozutečou na tábory nebo s kamará-
dy a nám nezbývá nic jiného, než si ko-
nečně v klidu posedět v kavárně nebo 
si užít nějakou tu kulturu.
Je příjemné chvíli neřešit svačiny či zá-
bavu pro naše ratolesti a užívat si volný 
čas po svém.
V červenci můžete navštívit výstavu vý-
tvarníků, kteří u nás pravidelně vystavují 
a patří ke stálé expozici. Potěší vás jmé-
na jako Helena Hrušková- Štefková, Mi-
lan Martinec, Ivana Kotýnková, Daniela 
Benešová, Jiří Vidlák a mnoho dalších...
První víkend v červenci, kdy jsou dva 
svátky, budeme mít zavřeno. Takže si 
naplánujte nějaký ten výlet, u nás vám 
od pátku 5. 7. do neděle 7. 7. nic neute-
če. Hned jak se vrátíte z víkendu, přijď-
te si letní dny zpříjemnit posezením na 
naší zahrádce, kde se nám veškeré rost-
linstvo rozrostlo a poskytuje spolu s ka-
mennou fontánkou kamenosochaře Jo-
sefa Boreckého neopakovatelnou letní 
atmosféru. Pokud se zdržíte ve čtvrtek 
11. nebo 25. 7. v naší kavárně trochu 
déle, nespěchejte domů a zůstaňte 
s námi na druhý ročník „letního kina“. 
Stejně jako v loňském roce budeme 
dva červencové čtvrtky promítat něja-
kou tu letní perličku. Program „letního 
kina“ bude včas na webových strán-
kách, které chystáme v úplně novém 
provedení, na facebooku Café Galerie 
Zelený dům anebo přímo u nás v Zele-
ném domě. Dejte si dobrý drink a na-

laďte se do té správné letní romantiky. 
Cena vstupného je stejná, a to 50 Kč.
Ve středu 31.7. k nám před srpnovou 
pauzou můžete zajít na poslední kávu 
či zmrzlinu. V srpnu bude tradičně ka-
várna s galeriií užívat letní prázdniny. 
Všichni si trochu odpočineme a nabe-
reme sílu a inspiraci pro další sezonu. 
Já však zahálet nebudu. Musí se doladit 
program a novinky na podzim. 
Již teď chystám zajímavé akce a výstavy 
na celý rok 2020. Prozradit kupříkladu 
mohu výtvarný master class s uznáva-
ným malířem Václavem Benediktem... 
Vraťme se však na začátek září. Kavár-
na po letních prázdninách otevře v úte-
rý 3. 9. a hned den na to, ve středu 4. 9. 
od 18 hodin společně zahájíme sezonu 
novou výstavou Jiřího Chadimy. 
Víte, že se tento famózní výtvarník na-
rodil v roce 1923? Že to byl úplně jiný 
svět? Ano, to byl. 
A poznáte to i na celé jeho tvorbě. Po-
malu plynoucí voda, zasněná atmo-
sféra, zamlžená ranní řeka s lodičkami 
pražských rybářů… Naprosto všední 
pohledy na náplavky, mosty či Prahu 
samotnou. Právě svou „jednoduchostí“ 
a harmoničností okouzlil Jiří Chadima, 
který letos slaví své 96, narozeniny, ja-
ponské publikum. Jeho vidění reality se 
velmi blíží jejich zpodobňování krajiny. 
Tlumená barevnost, jen občas naruše-
ná výraznějším barevným akcentem. 
Harmonie a řád ve vás navodí klid 
a pohodu. Téměř snová atmosféra vy-
souvá Chadimova díla z řady všedních 

pohledů na převážně pražská zákou-
tí. Přitom používá všem tak známou 
a jednoduchou techniku, temperu. 
Nenechte se však mýlit. S temperou na 
základních školách to nemá téměř nic 
společného.
Tato technika patří mezi jednu z těch 
náročnějších. Jiří Chadima, který se blí-
ží neuvěřitelné stovce, každý den do-
chází do svého podkrovního ateliéru 
v  šestém patře. A podotýkám, že bez 
výtahu. Vždy se zapovídáme, neboť 
málokdo mnohem mladší má tako-
vý všeobecný přehled jako on. Přijďte 
si užít atmosféru Prahy, kterou již jen 
těžko zahlédneme. Popovídat si s člo-
věkem, který pamatuje kouzlo prvore-
publikové Prahy.
Jak je u nás dobrým zvykem, dopl-
ní i  tentokrát celou vernisáž hudební 
doprovod. Všem přeji krásné a po-
hodové léto, které si užijete se svými 
blízkými přesně tak, jak jste si celou 
zimu představovali. A pokud narazíte 
na svých prázdninových toulkách na 
nějakou kulturní zajímavost, výstavu, či 
akci… dejte mi vědět. Ráda se inspiruji 
pro další sezonu. Krásné letní dny přeje

Martina Schiffmannová

Zelený dům o prázdninách

HUDEBNÍ KURZY
při Úřadu MČ Praha 21, Staroújezdská 2300,

přijímají přihlášky na 1. pololetí školního roku 2019/2020 na tyto obory:

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU - děti od 5 let a starší

HRA NA KLAVÍR A KEYBOARD - děti od 6 let a starší

HRA NA KYTARU - děti od 6 let a starší

Do kurzů se mohou přihlásit

i ti zájemci, kteří neměli možnost umístit se na ZUŠ

VÝUKA PROBÍHÁ VE VŠECH KURZECH INDIVIDUÁLNĚ
Informace a přihlášky u pí. Razesbergerové: tel. 602 855 639
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Představa, že někdo jen tak „napatlá“ barvy a má ho-
tovo, je naprosto mylná, říká Kateřina Koki Mlejnková, 
mladá expertka na umělecký make-up.

Kateřino, jsme sousedi a známe se 20 let. Vím, že 
pracuješ v oblasti „uměleckého make-up“ a jsi v tom-
to oboru u nás na špičce. Můžeš nám vysvětlit, o co 
přesně jde?
Lidem, jako já, se říká make-up artist. Zabývám se kla-
sickým líčením, ale zajímavější jsou líčení, barevná aranž-
má, dekorace, části oblečení nebo šperky, které mají svůj 
vlastní význam. Tedy oslovují nějaký společenský feno-
mén, způsob chování, událost.

To je dost ambiciózní zadání!
Ano. Já se k tomu propracovala časem, uvědomila jsem 
si, že lze hledat a najít způsob, jak oslovit určitou skupi-
nu lidí nebo určitou událost graficky a barevně a zároveň 
tak, aby se mé zamýšlené „sdělení“ dostalo právě k té 
skupině nebo vrstvě, kterou chci oslovit.

Co máš konkrétně na mysli?
To, jak se lidé různých společenských skupin chovají, jaké 
jsou jejich problémy, jak o nich mluví a co z nich vyvozu-
jí. Zajímá mě hodně samostatnost a emancipace, zvlášť 
v souvislosti s tím, zda jsou jednotlivé prvky v nějaké rov-
nováze. Když se jeden vysmívá druhému za to, či ono, 
není to problém toho vysmívaného, ale toho druhého, 
toho, který se vysmívá. Dnes je známá skupina mláde-
že, která má jediný cíl. Pořídit si za peníze rodičů drahé 
oblečení omezeného okruhu značek. Jen tohle?, ptám se. 
To teda nic moc! Dá se s tím něco dělat? Jednu dobu mě 
velice zajímalo, jakými problémy trpí dospívající chlapci, 
jindy dívky. Dá se to vyjádřit nějakou uměleckou zkrat-
kou? Tvarem, kombinací barev? To mě zajímá a na tom 
teď pracuji nejčastěji. 

Kateřina Mlejnková (25)
Make-up artist. Původně chtěla být gymnastka, pak 
herečka a modelka. Absolvovala SPŠG Hellichova, 
obor fotografie. Její barevný svět vtáhl a ozdobil 
už nejednu známou osobnost – třeba Daru Rollins, 
Emmu Smetana nebo Leoše Mareše. 

Ty jsi studovala uměleckou školu, že?
Ano. Střední průmyslovou školu grafickou v Hellichově ulici. 
Začínala jsem s fotografií, autoportrétem. Od toho není da-
leko k líčení, už jsem také jezdila na divadelní tábory a tam 
zase líčení je spíše práce maskérská. Jestliže mám ambici 
barevně a graficky, na fotografii, tričku nebo lidském těle 
vyjádřit příběh, náladu, názor, životní situaci, tak vlastně 
útočím na představivost druhých a musím si počínat tak, 
abych byla srozumitelná. A to vyžaduje znalost „řemesla“. 
Proto škola, proto další učení. Představa, že někdo jen tak 
„napatlá“ barvy a má hotovo, je naprosto mylná. A zkom-
binovat různé materiály a techniky, to opravdu chce hodně 
přípravy, hodně zručnosti a hodně představivosti. 

Jak ses prosazovala v praxi?
Měla jsem štěstí. Mé práce si všimla Dara Rolins a oslovi-
la mě. Z jednoho menšího projektu se stala dlouhodobá 
spolupráce. A reference dělají své. Také jsem se seznámila 
s Bárou Polákovou, Emmou Smetana, Simonou Krainovou 
nebo Leošem Marešem. Se všemi a s řadou dalších dnes 
pracuji.
Já jsem vyrůstala se sociálními sítěmi. Naučila jsem se ře-
meslo, pak jsem zapracovala na získání kontaktů a zase 
jsem koukala růst dál pracovně. Je to neustálé hledání ná-
mětů a způsobů vyjádření.

Co děláš dneska?
Art directorku pro firmu Coca Cola – jde o video ke značce 
Sprite. Ale zase, s příběhem a přesahem, jak to mám ráda. 
Hledám témata, inspiraci a možnosti oslovení těchto té-
mat. A jsou investoři, kteří pak dokážou takovýto „scénář“ 
zafinancovat a realizovat třeba videoklipem. Jsem také am-
basadorkou některých kosmetických firem pod značkou 
Sephora.

Co považuješ za své největší dosavadní úspěchy – i když 
připomínám, je ti 25 a máš ještě mnoho let před sebou.
Už na střední škole jsme s kamarádkou v jejím bytě uspořá-
daly výstavu mých fotografií. Akce měla undergroundovou 
příchuť, adresa domu byla Ve Smečkách, takže jsme i vyu-
žily prostředí nočních podniků jako kulis. Informovaly jsme 
přes sociální sítě a zájem byl obrovský. Chudáci sousedi, 
místo klidných večerů chodby a schodiště stále plné lidí!

Kateřino, máš toho hodně za sebou a jistě hodně před 
sebou! Vzpomeneš si někdy na svá teenagerovská léta 
v Újezdě? 
No to teda! Já mám sen mít dům s ovocným sadem někde 
na jihu. Otevřený prostor a ateliér. A to jsem měla doma, 
v  Újezdu. Za domem, na zahradě, jsem si postavila svůj 
ateliér, zkoušeli jsme v něm, pořádali happeningy. Zároveň 
ty možnosti pro teenagery. Skateboardové hřiště, les, kde 
jsme tajně zkusili první pivo, tyhle věci. Pro mě je Újezd pře-
devším vzpomínka na krásné volné, klidné prostředí!

Pavel Moudrý

Myslím 
v barvách



16

DDM



17

Listárna
Kynologická organizace v Újezdě nad Lesy má smlouvu 
na používání pozemků 544/8,544/9 a 440. Tyto pozemky 
jsou dnes znovu oplocené, aby nedocházelo k nedorozu-
mění mezi psy v tréninku a psy, kteří se venčí.
Pan Walter z Dubinské ulice nás napadá, že jsme část po-
zemku 440, kterou používali občané ke zkrácení na pěší 
stezku, oplotili, a tím znemožnili průchod. Sportovní akti-
vity na cca 100 m, o kterých píše, byla: pěší chůze, průjezd 
kočárkem, průchod se psem a rozjíždění travnatého po-
rostu čtyřkolkou.
Situace je taková: používaná zkratka je na pozemku 440, 
který má svého vlastníka. My jsme měli původně oploce-
nou menší část, ale kvůli vandalovi, který nám oplocení 
účelově zničil, jsme oplotili se souhlasem majitele část 
větší. Pozemek 440 zasahuje ještě do keřových náletů, 
kde si jakýsi „permoník“ vytvořil na soukromém pozemku 
další zkratku.
K jiným lžím, které o nás pan Walter píše v květnovém ÚZ, 
se vyjadřovat nebudeme. Jen by nás a jiné občany zají-
malo, který „Rarášek“ oplotil volnou parcelu mezi domem 
Walterových a MUDr. Jeníčka? Tam by se taky mohli dělat 
sportovní aktivity, protože je parcela průchodná do ulice 
Rozhovická. Za ZKO (sportovní klub) v Újezdě nad Lesy

Anna Brettschneiderová 

KYNOLOGOVÉ A POZEMKY
V červnovém čísle ÚZ v článku od vedoucí odboru školství 
a kultury pí Slavíkové „Škola má novou ředitelku“ nám ve-
dle informací o  konkurzu a jeho výsledku chybělo podě-
kování paní ředitelce stávající. Zaslouží si jej stejně jako 
odcházející paní ředitelka MŠ Sedmikráska, které o článek 
níže Rada MČ poděkovat nezapomněla. Paní ředitelka So-
chůrková odvedla za čtyři roky svého působení v neleh-
kých podmínkách obrovský kus práce, která podle našeho 
názoru nebyla a není doceněna. 
Přejeme nové paní ředitelce hodně zdaru a síly a přejeme 
jí rovněž, aby se nesetkala s negativními předsudky dřív, 
než otevře dveře školy, a aby měla úplně jinou podporu, 
než jaké se dostalo její předchůdkyni.
Končící paní ředitelce Sochůrkové děkujeme za časové na-
sazení, obětavost, férovost, humor a lidský přístup.

Hana Jančová, Eva Danielová, Libuše Najmanová, Libor 
Skala, Martina Holková, Eva Hegyiová, Zuzana Vopálenská, 
Jana Holasová, Květa Bělohubá, Šárka Verešová, Jana 
Krupičková, Marie Bartůňková, Dana Brousková, Petra 
Urbánková, Blanka Fišerová, Marcela Coufalová, Jitka 
Krimlaková, Helena Rozšafná, Tomáš Prager, Magda 
Lacinová, Lenka Rejmonová, Anna Kousalová, Alena 
Němcová, Alena Podhorná, Jana Sieberová, Martin Sieber, 
Jana Synková, Zdena Hrbková, Adéla Zbytovská, Lenka 
Kny, Veselá Kateřina, Matoušková Lenka, Junková Ivana, 
Michlová Jana. Janáčková Drahomíra, Pešková Renata, 
Malá Irena, Šišková Jana, Smutná Lenka, Wolfová Monika, 
Hájková Veronika, Kroupová Marcela, Lorencová Lenka, 
Potůčková Regina, Kolátorová Pavlína, Přibylová Ludmila, 
Poláková Pavlína, Dubská Zdena, Tustová Vendula, Alena 
Hornychová, Jitka Tmějová, Martina Holubová

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELCE ŠKOLY

Vážená paní učitelko, vedení ZŠ Polesná, děti a rodiče, 
všichni přátelé školy, jménem Pramene pomoci, nadač-
ního fondu, bych vám chtěla velmi poděkovat za všechny 
vaše finanční příspěvky, které jste vhodili do naší kasičky 
na podporu dětem s alopecií. Na umístění kasičky při ko-
nání charitativního koncertu dětí  jsme se dohodli s pa-
ní učitelkou Janoušovou a vedením školy, kterým tímto 
velmi děkuji. Po odpečetění a zaprotokolování částky na 
Úřadu MČ Praha 21 vám můžeme říci, že se vybralo fan-
tastických 13 605 Kč (z toho bylo 15 EUR, které jsme mu-
seli vyměnit v bance a dodatečně vložit na účet).
Po domluvě s paní učitelkou Janoušovou bych vás ráda 
informovala, že máme v současné době v programu Pra-
mene pomoci dvě holčičky s alopecií, kterým vámi věno-
vanou částku rozdělíme stejným dílem. Budou mít tak  
dobrý základ pro sbírku na novou paruku  jako pomoc při 
tomto onemocnění. Průběh první vámi obdarované bez-
vlásky Zuzky můžete už sledovat na www.pramenpomoci.
cz/pomahame
Jakmile ze Zlína dorazí druhá mladá slečna na měření 
a výběr vlásků, bude její účet opět viděn na našich strán-
kách a paní učitelku budeme informovat. Ještě jednou dě-
kujeme za vaši velkorysost a věřím, že nám i v budoucnu 
zachováte přízeň. Za Pramen pomoci

PhDr. Michaela Losová
předsedkyně správní rady

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLE
OD NADAČNÍHO FONDU

Není fér, když tajemnice úřadu napadá na zastupitelstvu 
občany v publiku, kteří se podle jednacího řádu nemají 
možnost bránit. Nezbývá mi tedy, než se napadení na 
veřejném jednání ZMČ veřejně bránit v ÚZ. Prý neopráv-
něně na nejrůznějších fórech tvrdím, že úřad měl ošetřit 
stromy u školní zastávky, jak i doporučovaly posudky, 
zachovat provoz a kácet až po vydání povolení. Tajem-
nice v poněkud nejasně formulovaném vystoupení, kde 
mé jméno s negativní nálepkou padlo několikrát, brá-
nila starostu, že by prořezání nebylo ekonomické. A že 
starosta má na takovéto řešení právo. Ano má, to jsem 
nikdy nezpochybňoval. Jen nevím, nakolik se dá ekono-
mika počítat tak jednoduše. Vybudování zastávky bylo 
přeci investicí v řádu milionů.  Pokud bychom plánova-
li investici na deset let, pohybuje se hodnota nevyužité 
funkce v řádu deseti tisíc Kč měsíčně. Dalším faktorem 
je bezpečnost dětí. A zejména stále nevím, co by vyply-
nulo ze skutečně relevantního posudku provedeného 
ve vegetačním období. Zda bychom nenašli lepší řešení, 
kdyby se před kácením řádně projednal projekt, o který 
komise ŽP žádala už v prosinci 2017, kdyby se řešilo za-
chování funkce zeleně v čase, vypořádaly se připomínky 
vedení školy a stanovila jasná náhradní výsadba. No to 
může odpovědět jen řádné a nepodjaté řízení o povole-
ní kácení.

Michael Hartman

K EKONOMICE PROŘEZU

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji občansko správnímu odboru Úřadu MČ Praha 21 
a SPCCH za krásná přání, květiny a dar k mému životnímu 
jubileu.

Helena Váňová



Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
Dva dny jednání zastupitelstva je 
úmorné pro zúčastněné, ale i omezu-
jící faktor pro účast občanů. Je snad-
né říct, že za to mohou „ti druzí“, ale 
co se společně zamyslet, jak dostat 
jednání do únosných mezí? Co udělat 
nelze, je bránit zastupitelům v proje-
vech jejich vůle, současné časové limi-
ty jsou dostačující. Nelze zabránit, aby 
se na zasedání sešlo více náročných 
témat, např. souběh účetní závěrky, 
příplatků a náhrad pro zastupitele 
a změn v územním plánu je očekáva-

telně náročný. Nelze vyměnit pomalý 
hlasovací software z důvodu podmí-
nek dotace. 
Co tedy změnit lze? Pokud je předmě-
tem jednání schválení nějaké směrni-
ce či pravidel, měl by se dát materiál 
k připomínkám zastupitelům ještě 
před tím, než je zařazen do oficiál-
ních podkladů pro jednání. V rámci 
připomínek by se vychytaly chyby, 
diskutovaly možnosti a zastupitel by 
uvážil, na čem bude trvat. Situace, kdy 
se formou změn usnesení a protiná-
vrhů mění jednotlivosti v předložené 
směrnici, stojí hodně času a stoupá 

riziko následných chyb. Další změnou 
proti stávajícím zvyklostem by by-
lo, kdyby se neprojednávalo několik 
různých věcí v jednom bodu jedná-
ní. Každý bod by ideálně měl mít dva 
návrhy usnesení – bere na vědomí 
nebo schvaluje – a ukládá někomu 
něco. Když je v jednom bodě jedná-
ní navrženo více usnesení, vede to ke 
zmatkům, v diskuzi vystupuje každý 
k něčemu jinému a ztrácí se přehled, 
o čem se hlasuje. K vylepšením by 
mohlo patřit i připravovat protinávr-
hy písemně, pokud to lze, a posunout 
začátek jednání na 16 hodinu.
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MUDr. Zuzana Dastychová 
(Občanská demokratická strana)
Vážení Újezďáci! Přeju hezké léto, su-
per dovolenou, dostatek vláhy pro 
vaše zahrádky, bez přívalových dešťů 
a vichrů, Jako zastupiteli mi dáváte dů-
věru už skoro 30 let. Dík, vážím si toho.
Musím se s Vámi podělit o nový ne-
všední zážitek. Rekordně dlouhé 
zasedání zastupitelstva: pondělí 18-
22  hod., úterý 9-18 hod. s chvilkou 
na oběd. Program zasedání - běžný. 
Já,  která bych preferovala, ať každý 
řekne k dané věci co chce, kdy chce 
a kolikrát chce, jen když je to stručné 

a má to hlavu a patu, jsem pochopila 
nezbytnost „jednacího řádu“. Přesto 
ani ten nezaručí kvalitní a odpověd-
né projednání. Každý zastupitel má 
k danému bodu právo hovořit 2x5 
minut. Teoreticky příklad:
20 bodů x 17 zastupitelů x10 mi-
nut je 3 400 minut, to je 56 hodin 
čistého času. Když přidáte úvodní 
a závěrečné slovo předkládajícího, 
občasné vyjádření občanů, čas pro 
interpelace občanů a zastupitelů...
Tak to vlastně netrvalo tak dlouho. 
Pravda je, že maximum času využíva-
la část opozice. Je její právo i povin-

nost kontrolovat koalici (pokud ne-
chce spolupracovat). Já bych uvítala 
stručnost. Smysl tohoto protahování 
jednání mi uniká. Vždyť je tolik věcí, 
které je třeba řešit – doprava, tělo-
cvičny, parkování a další.
Tak jen smutně koukám z okna na 
uschlý bezlistý asi topol u plotu škol-
ního hriště a stanicí Rápošovská, 
který se díky aktivitám Újezdského 
stromu bude moci pokácet, až o tom 
rozhodne jiná městská část. Třeba to 
bude brzo a nebudu se muset valit 
s kufrem na dovolenou k MHD dale-
ko.Tak hezké dny. 

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

RNDr. Pavel Roušar 
(Otevřený Újezd) 
„Šaty dělají člověka a myslím si, že sta-
rosta by měl městskou část dobře re-
prezentovat,“ prohlásil starosta Samec 
při projednávání usnesení, kterým si 
na zasedání zastupitelstva ke svému 
platu schválil sérii nadstandardních pří-
platků. Na mou žádost, aby se těchto 
příplatků vzdal, dodal, že oněch 71 tisíc 
korun, které mu tabulkově v jeho funk-
ci přináleží, je hrubá částka, kterou však 
ještě daní, aby si někdo nemyslel, že si 
ji nosí domů. Hmm, uvidíme, co pár tisí-
covek na přilepšenou zlepší...

Místostarosta Růžička v jiném bo-
dě prohlásil, že si myslel, že jsem 
mnohem chytřejší!? Rád bych byl 
chytřejší! Ale rád bych byl i za to, 
kdyby místo „my na tom pracuje-
me“ odpověděl, co se konkrétního 
za 8 měsíců v aktualizaci dopravní-
ho generelu událo. V Úvalech i Klá-
novicích mají aktuální dopravní stu-
die a my? Tvrzení, že aktualizovaný 
generel bude maximálně vstřícný 
k cyklistům, doposud nepodpořil 
jediným opatřením, které by cyk-
listům v prostisměru jednosměrek 
jízdu povolovalo. Tak uvidíme.

A paradox na závěr. Navrhl jsem 
odvolat paní Pelčákovou z kontrol-
ního výboru, kterou jsem před tím 
pochválil. Koalice totiž z usnesení 
kontrolního výboru vyloučila ná-
pravná opatření z dobře zpraco-
vaných auditů, na kterých se JUDr. 
Pelčáková podílela, a její práci tak 
zcela znehodnotila. Takové pleti-
chaření a devalvace práce a smys-
lu kontrolního výboru se mi nelíbí. 
Paní Pelčákové děkuji za práci, kte-
rou jí koalice zmařila. Měla by si vy-
hodnotit, zda v této partě neztrácí 
kredit, který si roky budovala.

Petr Říha 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Zastupitelé koalice Piráti a STAN pro 
Újezd byli osloveni členy tenisového 
oddílu TJ Sokol s problémem uzavře-
ných kurtů. Loni v říjnu dostali soko-
lové výpověď od končící rady v čele 
s bývalou starostkou. Přes zimu se 
nehrálo, ale ani moc neřešilo co dál. 
Na jaře kurty osiřely. Tenisté se chtě-
li vrátit, jenže se objevil spor. Nové 
vedení radnice trvalo na vysoutěžení 
provozovatele a pokud by se jím so-
kolové nestali, požadovali by nahra-
dit vše, co během 36 let na kurtech 

vybudovali. Proběhly pokusy jednat, 
bohužel už pod vlivem emocí. Kurty 
zůstaly zamčené a začalo se na nich 
podepisovat počasí. Podařilo se nám 
vyvolat jednání úředníků magistrátu, 
sokolů a pana starosty, kde si strany 
potvrdily své pozice a věc se neposu-
nula.
Rozhodli jsme se navrhnout a před-
ložit zastupitelstvu, byť na poslední 
chvíli, kompromis, spočívající v uza-
vření nové smlouvy na pronájem 
kurtů sokolům na tuto sezónu, kdy 
souběžně dojde k vyjasnění majetko-
vých vztahů a vysoutěžení provozo-

vatele. Při koncipování návrhu bylo 
prioritou rychlé zpřístupnění kurtů.
Jsem moc rád, že zastupitelstvo se 
k  věci postavilo až na ojedinělé vý-
jimky konstruktivně. Jednání by-
lo chvílemi velmi kostrbaté, neboť 
jsme řešili složitou situaci, ale i díky 
pracovníkům úřadu se podařilo při-
pravit usnesení, které bylo většinou 
přijato. Velký díky tak patří všem, kte-
ří hlasovali pro, sokolům za smířlivý 
přístup a panu starostovi za přijetí 
kompromisu. A věřím, že dnes už na 
kurtech nic nebrání opětovnému po-
čítání vítězných fiftýnů.
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KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
24. srpna  Rohožnická (u prodejny Albert)  
DOBA PŘISTAVENÍ: OD 9:00 DO 13:00 HOD. 
Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC 
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, roz-
pouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak 
pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozaříze-
ní, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Kam s odpadem
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A   středa 4. září
1.  křižovatka ul. Druhanická –  – Staroújezdská 1500 - 1520

2.  křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530 - 1550

3.  křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká 1600 - 1620

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

5.  křižovatka ul. Velimská – Klešická 1700 - 1720

6.  křižovatka ul. Holšická – Sulovická 1730 - 1750

7.  křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1800 - 1820

8.  křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
V o letních prázdninách budou v Újezdě nad Lesy přistaveny dva mobilní 
sběrné dvory:

13. července od 8:00 do 14:00 hod. 
  roh ulic Pilovská x Čenovická
17. srpna od 8:00 do 14:00 hod.
  ulice Lišická naproti MŠ Sedmikráska
Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř kontejnerů, do kterých můžete odložit 
tyto druhy odpadu:  

1. velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad
Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.

2. velkoobjemový kontejner určený pro odpad ze zeleně tzv. bioodpad
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná tráva, spadané ovo-
ce, zemina z květin pokojových rostlin, odpady z ovoce a zeleniny.

3. velkoobjemový kontejner určený pro dřevěný odpad
Zde je možné odkládat různý dřevěný odpad, který nemá charakter objem-
ného odpadu (např. rozložený dřevěný nábytek bez kovových, skleněných či 
plastových doplňků nebo jeho součástí).

4. velkoobjemový kontejner určený pro kovy
Zde je možné odkládat: veškerý kovový odpad vyjma výrobků podléhajících 
zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV a PC monitory, videa, mikrovlnky, 
ledničky atd.).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Praha 21 - trasa B   úterý 16. července
1.  křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

2.  křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3.  křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

4.  křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5.  křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

6.  křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

7.  křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

8.  křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

Praha 21 - trasa C   čtvrtek 22. srpna
1.  křižovatka ul. Načešická x Borovská 1500 - 1520

2.  křižovatka ul. Čentická x Polešovická 1530 - 1550

3.  křižovatka ul. Hulická x Soběšínská 1600 - 1620

4.  křižovatka ul. Novosibřinská x Svojšická 1630 - 1650

5.  křižovatka ul.  Žárovická x Žehušická 1700 - 1720

6.  křižovatka ul. Tuchotická x Velebného 1730 - 1750

7.  křižovatka ul. Domanovická x Račiněveská 1800 - 1820

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území 
hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma 
odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla 
a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 
Informace o celoročním svozu najdete na našich 
stránkách http://praha21.cz/informace/nebezpecny-

odpad a  také v informační brožuře 
„Sběr nebezpečného odpadu na 
území hl.  m. Prahy v roce 2019“, 
kterou najdete ve stojanu s letáky 
v přízemí vedle podatelny úřadu.

INZERCE



V minulém čísle ÚZ jsme informovali, že na základě kon-
kurzního řízení Radou MČ Praha 21 byla novou ředitelkou 
Masarykovy ZŠ jmenována paní Mgr. Hana Cermonová. 
Nyní Vám novou paní ředitelku představujeme.
Paní Cermonová pochází z Cerekvice nad Loučnou, v blíz-
kém Vysokém Mýtě vystudovala gymnázium a poté Peda-
gogickou fakultu v Hradci Králové a – po přestěhování do 
Děčína – v Ústí nad Labem v oboru český jazyk – občanská 
nauka. Od roku 1989 učila na děčínské Střední průmyslo-
vé škole strojní a dopravní český jazyk, literaturu a spole-
čenské vědy (psychologie, filozofie, právo). V letošním ro-
ce dokončila studium pro ředitele škol a školských zařízení 
na UJEP Ústí nad Labem.
Od roku 2010 působila jako náměstkyně primátora/pri-
mátorky pro oblast školství, kultury, sportu, sociálních vě-
cí, zdravotnictví a cestovního ruchu v Děčíně. V této pozici 
tak měla možnost získat zkušenosti z pohledu zřizovatele, 
poznat práci mnoha ředitelů školských zařízení a součas-
ně si tak vytvořit představu o tom, jak vypadá fungující, 
moderní škola, pro kterou je středobodem zájem dětí, je-
jich rodičů a všech zaměstnanců. 
Paní Cermonová má za sebou též téměř třicetiletou práci 
se skautským střediskem, které založila a stále vede. Ak-
tivně se v rámci své práce i ve svém volnu věnuje dětem 
a mládeži. 
Ve volném čase ráda cestuje, nejen po Evropě, ale i do 
zámoří. Do Mexika a Kolumbie jela s pěveckým sborem 

děčínského gymnázia, se kterým tam vystupovala. Ráda 
hraje na kytaru, čte, má ráda dobré filmy. Pokud čas dovo-
lí, píše povídky. Ze sportu ji baví rekreační běhání a jízda 
na kole. Její láskou jsou její děti a vnoučata.
A proč zrovna Praha nebo přímo Újezd? Paní Cermonová 
má k Praze velmi blízký vztah, studovaly a žily tu její děti, 
má zde spoustu přátel a koneckonců z Prahy to do do-
movského Děčína není zas tak daleko.
Co čeká naši školu a jaké jsou vize nové paní ředitelky? 
To vše se dozvíte v rozhovoru v prvním poprázdninovém 
čísle Újezdského zpravodaje.

Michal Hazdra
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Z Děčína do Újezda

V horkém podvečeru se ve zcela za-
plněném sále Polyfunkčního domu 
konala vernisáž „historická akademie“ 
jednotlivých tříd, kterou děti připra-
vily s paní učitelkami, asistentkami 
a v  mnoha případech i maminkami, 
babičkami, tatínky a dědečky, kteří 
pomohli s kostýmy a zbraněmi, a spo-
lečně se tak zasloužili o nezapomenu-
telnou atmosféru. Výstavu 4. tříd děti 

věnovaly letošnímu tématu vlastivědy, 
a to české historii. Čtyři třídy si jako té-
ma zpracovaly období největšího Če-
cha Karla IV. - 4.F nápaditým způsobem 
zazpívala píseň Já se jmenuji Karel, 4.C 
zdramatizovala báseň Jana Nerudy 
Romance o Karlu IV., 4.D navodila na 
jevišti opravdovou atmosféru králov-
ského turnaje (včetně koní!), který byl 
zakončen tancem na typickou středo-

Toulky českou minulostí

věkou hudbu, 4.E napsala vlastní do-
pis Jeho Veličenstvu králi a přednesla 
dvě básničky s obsahem historickým. 
Žáci ze 4.A připomněli příběhy kníže-
te Václava a krále Jiřího z Poděbrad, 
velkou práci si dali s výtvarným ko-
miksovým zpracováním. 4.B se inspi-
rovala letošním 150. výročím zavedení 
povinné školní docházky a celý sál se 
na několik minut přenesl na vídeňský 
dvůr Marie Terezie. Vernisáž zakončily 
4.B a 4.F husitským chorálem Ktož jsú 
boží bojovníci, se kterým jim pomohlo 
obecenstvo v sále a mohlo se tak na 
chvíli vrátit do školních lavic.
Poté bylo zpřístupněno Újezdské mu-
zeum. Výstava byla pestrá a inspirující 
- k vidění byly královské koruny včet-
ně modelů, komiksy, stavby z doby 
Karla IV., historické postavy v pohybu, 
prezentovány byly historické události, 
osobnosti a významné bitvy, českoslo-
venské a české historické filmy nato-
čené od roku 1930 do současnosti.
Děkujeme všem, kteří přišli ocenit 
práci dětí a pedagogů šesti čtvrtých 
tříd na konci školního roku a i přes 
puštěnou klimatizaci ve vydýchaném 
sále vydrželi hodinové představení. 
Paní učitelky potěšily kytičky a osob-
ní poděkování od Úřadu MČ Praha 
21. Fotogalerii z výstavy naleznete na 
www.zspolesna.cz

Eva Danielová
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Paní ředitelka Alena Sochůrková pře-
vzala certifikát o absolvování progra-
mu „Minimalizace šikany“. Předává-
ní byla přítomna i Lenka Coufalová, 
školní psycholožka a metodik preven-
ce Masarykovy ZŠ. Naše škola se do 
projektu zapojila v roce 2018 a celým 
cyklem prošlo 21 pedagogů převážně 
z 2. stupně. Velkým přínosem bylo se-
tkávání se s odborníky z praxe, řešení 
konkrétních situací a diskuze s insti-
tucemi, kterých se problém šikany 
dotýká - pro naši školu to byla setkání 
s místním Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí, příslušníky Policie ČR, 
s  PhDr. Davidem Čápem, psycholo-
gem a psychoterapeutem, předná-
šejícím na katedře psychologie FF UK 
v Praze a lektorem projektu Minimali-
zace šikany. 

Děti z prvního stupně se s paní uči-
telkami zúčastnily koncertu zlínské 
cimbálové muziky Réva. Během vy-
stoupení mohly soutěžit o lízátka, 
propisky a žvýkačky. Kontrabasista 
představil dětem své kolegy hudební-
ky a jejich nástroje. Cimbál je nástroj 
původně desetistrunný z Mezopotá-
mie, v současnosti je strun sto třicet 
tři a váží 100 kg, paličky se používají 
dřevěné, některé jsou pro jemnější 
zvuk zakončeny vatou.
A že cimbálová muzika nehraje pou-
ze písničky lidové, o tom se děti samy 
přesvědčily – zazpívaly si oblíbené Ci-
trónky, lidovou Beskyde, Beskyde, za-
zněla i úvodní část Smetanovy Vltavy, 
cimbálové sólo, písničkou Voda vo-
děnka si připomněly pohádku S čer-
ty nejsou žerty. Došlo i na džezovou 

mafiánskou Malý chlápek, který tam 
nebyl, a na hororovou Jožin z bažin, 
kdy se z primáše kapely stala bahen-
ní příšera. Cimbálovka zahrála čardáš 
Tancuj, tancuj, vykrúcaj, a při závěreč-
né písní Když nemůžeš, tak přidej od 
skupiny Mirai bylo již před hudebníky 
plné pódium nadšených tanečníků.

Eva Danielová

Ze života školy

Ve středu 5. června uspořádala 3.D spolu s 3.B na multifunkč-
ním hřišti sportovní dopoledne pro děti z MŠ Sluníčko. Tře-
ťáci celé dopoledne doprovázeli budoucí školáčky na všech 
sportovních disciplínách a byli jim nápomocní ze všech sil. 
Na sedmi stanovištích si malé děti vyzkoušely skok v pytlích, 
hod míčkem, skok do dálky, slalom s míčkem, skok na jedné 
noze, chůzi poslepu. Bonusová hra – Kimovka – všechny na-
dchla. Na závěr jsme se všichni společně vyfotili. Děti si do-
poledne moc užily a zpátky do škol(k)y odcházely spokojené.

Alena Hanzlíková, tř. učitelka 3.D

Díky dlouhodobé spolupráci 
újezdských dobrovolných ha-
sičů s naší školou jsme mohli 
dětem připravit překvapení 
k jejich svátku. Poslední květ-
nový den se děti podrobně 
seznámily s hasičskou techni-
kou, vybavením a postupy při 
nouzových situacích. A jako 
odměnu ke Dni dětí jim hasiči 
připravili pěnovou párty. Dě-
tem se celá akce velmi líbila 
a užily si ji. Rádi bychom podě-
kovali hasičům za jejich ocho-
tu věnovat dětem volný čas 
a skvěle zorganizovanou akci.
Druhý červnový týden byl ve 
znamení záchrany lidského 
života. Děti si mohly pro-

hlédnout sanitní vůz, jeho 
vybavení, některé si mohly 
vyzkoušet nosítka a lékařské 
přístroje. 
Všechny děti se učily zákla-
dům první pomoci na připra-
vených modelových situacích 
a reálně namaskovaných 
poraněních. Malí záchranáři 
tak zvládli masáž srdce, oše-
třit zlomeninu a popáleninu, 
procvičit simulovanou komu-
nikaci s dispečinkem zdra-
votní záchranné služby. Děti 
byly také poučeny a varovány 
před nástrahami a nebezpe-
čími, která je mohou potkat 
nejen o prázdninách. 

Tereza Hrubá, tř. uč. 2. B
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Začneme pořekadlem červencovým 
„Svatá Anna, chladna z rána“ a ještě 
přidáme jedno srpnové „V srpnu již 
nelze slunci mnoho věřit“. Dle dlou-
hodobé předpovědi budeme mít le-
tos normální léto, ale i tak se musí-
me o zahradu postarat. 
Nejdůležitější je voda, pokud ji ne-
dostaneme z nebe, zaléváme v del-
ších intervalech, ale intenzivně (při 
správném zalití je rozhrnutá zem do 
hloubky cca 10 cm stále je vlhká, po-
kud narazíte na suchou zem, je nutno 
ještě zálivku přidat). S vláhou přichází 
i intenzivní okopávání, bráníme vysy-
chání půdy, tak i růstu plevelů. V par-
ných dnech neklíčí. Myslíme i na ptac-
tvo, zřídíme ptačí napajedla.
Letní řez: třešně potřebují řez, za-
čneme ihned po sklizni. Rány po ře-
zu stačí strom zacelit, v zimě nedojde 
k  jeho poškození a především pře-
dejdeme klejotoku. Tak jako u třešní 
postupujeme u všech peckovin. Bě-
hem léta odřízneme některé větve 
i  z  ořešáku, který se moc neproře-
zává a pouze toto období je vhodné.  
Prořežeme angrešt i rybíz, odplo-
zené výhony maliníku uřízneme až 
u země. Po odkvětu keřů je zbavíme 
starých výhonů až k novým silným 
výhonům – čilimník, komule, magnó-
lie, vajgélie. Seřezáváme pnoucí růže, 
u keřových průběžně odstraňujeme 
odkvetlé květy. Pro opakované kvete-
ní některých trvalek (chrpa, ostrožka) 
pečlivě odstraníme odkvetlá květen-
ství, rostlinu okopeme a  přihnojíme. 
V druhé polovině léta sestřihneme 
letničky v nádobách - petúnie, lobel-
ky, aby nám obrazily a  ještě kvetly. 
Sestřihujeme pokojovky pěstované 
na kmínek – ibišek, fikus benjamin, 
tvarujeme a prosvětlujeme korunku. 
Nejvhodnějším měsícem pro sestřih 
dřevin, živých plotů je srpen, ale moje 
zkušenost je jiná, živé ploty stříhám 

v březnu a jsou pěkné husté. Nevím, 
velmi se od odborníků liším. 
Jahodníky: po sklizni odstraníme veš-
keré šlahouny, okopeme, odstraníme 
plevel. Veškeré listy odstraníme pou-
ze v případě, že je porost napaden 
škůdci nebo při silném zaplevelení. 
Záhony jahod bychom měli ponechat 
maximálně tři roky. Jahodník vytváří 
již v září základy květenství pupenů 
pro příští rok, proto koncem srpna 
minimálně třikrát řádně jahodník za-
lijeme v množství 20-30 litrů na 1m2. 
Sadbu jahod dle zkušeností doporu-
čuji kupovat u odborníků, ti i doporu-
čí nejvhodnější odrůdu. Zasadíme-li 
nové jahodníky do poloviny srpna do 
dobré humózní půdy s živinami, již 
další rok máme velmi dobrou úrodu. 
Opět nesmíme zapomenout na záliv-
ku, listy nikdy nesmí uvadnout.
Nechceme-li poškodit rybízové keře, 
musíme sklízet plody velmi opatrně, 
nesmí se trhat i s listem. Pnoucí od-
růdy ostružiníky sice vytvářejí plody 
až na podzim, ale začátkem srpna 
je přihnojíme kapalným hnojivem se 
stopovými prvky.
Zeleninová zahrada: pokud se nám 
v červenci uvolní záhon, můžeme ješ-
tě vysévat rané odrůdy mrkve, dříve 
zasetá mrkev (březen-květen) by mě-
la každý týden v  červenci dostávat 
dávku živin. Používejme vícesložkové 
hnojivo s převahou draslíku a z něho 
pak 0,2 % roztok. Po aplikaci ještě zá-
hon zalijeme. V červenci je také doba 
pro stále oblíbenější ředkev, nezapo-
mínejme, že pro svůj vývoj potřebu-
je 90 – 120 dnů. A abychom si zajistili 
dobrou sklizeň reveně pro příští rok, 
musíme ji přihnojit. Je také poslední 
možnost vysít velmi zdravou červenou 
řepu, do podzimu ještě pěkně vyroste. 
Koncem července je možné již vysévat 
špenát pro podzimní sklizeň. U rajčat 
(tyčkových) je nejdůležitější vylamová-

ní postranních výhonů – zálistků, při-
hnojování a pravidelná závlaha. Stačí 
jednou týdně, ale vydatně, vyhýbáme 
se zamokření listů. Řežeme bylinky, ty, 
které nespotřebujeme v kuchyni, suší-
me ve stínu, v průvanu, rostlinky nám 
ještě obrazí. U okurek patří zalévání 
a hnojení k těm nejdůležitějším červen-
covým pracem, pozor při okopávání, 
velmi mělce koření, a tak je lepší použít 
nastýlku, třeba trávu ze sekačky. Čím 
častěji sklízíte plody okurek, tím rychleji 
se budou vyvíjet další. Při sklizni je ne-
smíme rvát, ale opatrně odlamovat ne-
bo lépe řezat či stříhat. Jinak se snadno 
poškodí stonky a rostlina často zahyne. 
Rané brambory bychom měli sklízet až 
v době, kdy mají vyzrálé hlízy. Pozná-
me to snadno, nať je žlutá a  pomalu 
usychá. Odborníci říkají, že přírůstek 
hmotnosti za deset dní je k neuvěření 
– budeme tedy věřit.
Výstava: Počátkem října připravuje-
me výstavu ovoce a zeleniny, těšíme 
se na vaší účast, a to jak vystavovate-
lů, tak i návštěvníků. 
Informace ve vývěsných skříňkách, 
na stránkách ÚZ a našem webu 
https://kvetyujezda.ic.cz, Za újezdské 
zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka o prázdninách
SPOLKY

Celkem 42 členů SPCCH, kteří odjeli 23. dubna na šestidenní po-
byt do moderně zrekonstruovaného a skvěle vybaveného hote-
lu Ferdinand poznávalo krásy Mariánských Lázní a okolí. Počasí 
bylo střídavé, ale nebránilo vycházkám. Po skupinkách jsme na-
vštívili Boheminium - 4. největší park miniatur (1:25) v Evropě, 
kde je umístěno 75 modelů českých památek (např. Karlštejn, 
Český Krumlov, Babiččino údolí, vysílač na Ještědu a další), Klad-
ská rašeliniště – naučnou stezku ve Slavkovském lese. Vedení 
hotelu zajistilo minibusy, a tak jsme se podívali do kláštera pre-
monstrátů v Teplé starého přes 800 let, další výlet směřoval do 
Františkových Lázní, kolem Divadla Boženy Němcové. Prošli 
jsme krásnými parky s mnoha sochami, prohlédli si vestibul 
Císařských lázní, jejichž budova byla postavena v 19. století 
ve stylu francouzské neorenesance, navštívili jsme kolonádu 

Solného a Lučního pramene, budovu Glauberových pramenů 
a ochutnali jejich vodu. Kolem Františkova pramene a Plynových 
lázní jsme si došli pohladit Františka, poseděli v cukrárně a prošli 
se po hlavní kolonádě. Na závěr jsme si prohlédli pravoslavný 
kostel sv. Olgy.
Pobyt to byl náramný, ráno rozcvička na čerstvém vzduchu, do-
mácí kuchyně, snídaně ve formě švédského stolu, oběd a večeře 
servírované. Kromě vycházek po lázních a jejich okolí i výletů, 
absolvovali mnozí v hotelu různé masáže, solnou jeskyni, perlič-
kovou koupel, konopný zábal i plynovou obálku, někteří využili 
nedalekého plaveckého bazénu. Dva stíny ale byly: nebyla v pro-
vozu slavná fontána (nebyla ještě sezona) a některé účastníky 
navštívil rotavirus. Velké díky Soně a Růžence.

Irena Krajzingrová

Za krásami východních Čech

Společně se Spolkem občanů Škvorce 
a Třebohostic zve

ZO Českého zahrádkářského svazu 
v Újezdě nad Lesy občany na výstavu:

 ZEMĚ ŽIVITELKA 
do Českých Budějovic

(prohlídka starého města možná).

Odjezd v sobotu 24. srpna
Podrobnosti o hodině odjezdu a ceně 
zájezdu hledejte na vývěskách, telefo-

nicky a na https://kvetyujezda.ic.cz/ 
Přihlášky: pí Vacková 281 972 364, 

pí Šebíková 281 861 785.



23

Pálení čarodějnic patří k tradičním ak-
cím většiny měst v Česku, a nejinak je 
tomu v Újezdě i Klánovicích. Problém 
ale může představovat fenomén, 
který je s touto akcí obvykle spoje-
ný – konzumace alkoholu. Ta sama 
o sobě problematická být nemusí, 
pokud je ale nezřízená a zároveň se 
týká nezletilých, otevírá se tím pro-
stor pro mnoho rizik. Této akci jsme 
proto v organizaci Neposeda věnovali 
zvláštní pozornost a přípravu.
Kontakt s mladistvými je hlavní sou-
částí běžné práce terénních sociálních 
pracovníků z programu Autobus ve 
všech lokalitách Prahy 21. Dospívají-
cím nabízíme podporu ve všech ob-
lastech jejich života, pomáháme jim 
v obtížných situacích a snažíme se je 
motivovat ke zdravému a aktivnímu 
životnímu stylu. To samozřejmě sou-
visí s prevencí vůči rizikovým jevům, 
kam pití alkoholu jednoznačně patří.
Proto jsme do terénu v den čaroděj-
nic vyrazili vybavení informačními 
letáčky, díky nimž se dospívající se-
známili jak s riziky spojenými s alko-
holem, tak s doporučeními, jak se jim 
vyhnout a co mohou udělat v krizo-
vých situacích.

Partám jsme rozdávali také čistou vo-
du, sušenky a prezervativy. Oslovili 
jsme přibližně 90 až 100 mladistvých 
– těch, s nimiž jsme v pravidelném 
kontaktu, ale i mnoho neznámých. 
V  rozhovorech jsme zdůraznili, jak 
mají postupovat, dojde-li k situaci 
ohrožující zdraví a zmínili jsme prak-
tické tipy, jak negativní dopady alko-
holu zmírnit na minimum.
Konzumace alkoholu v pubertě před-
stavuje bohužel nadále problém, kte-
rý je sice statisticky na ústupu, přiro-
zeně se s ním ale setkáváme nadále. 
Většině z nás se nejspíš ve vzpomín-
kách na vlastní dospívání vybaví ně-
jaká láhev piva nebo něčeho tvrdší-
ho. Takové experimentování nejspíš 
nemělo žádné fatální následky pro 
naši budoucnost – možná kromě 
nějakých teď už spíše legračních his-
torek nebo průšvihu. Neklademe si 
proto za cíl dospívajícím pití alkoholu 
jakkoliv zakazovat nebo na ně půso-
bit represivně - to je ostatně úkolem 
jiných, kteří v lokalitě pracují. Chce-
me ale, aby si mladiství uvědomovali, 
co všechno se s pitím pojí, a aby se 
díky prevenci vyhnuli všem malérům, 
které bez přehánění mohou skončit i 

tragicky – ať už v nemocnici, na policii 
nebo na sociálce.
Celá akce se setkala s úspěchem 
a  později nám mnoho dospívajících 
potvrdilo, že byli za náš kontakt vděč-
ní, a že jim pomohly jak předané in-
formace, tak preventivní materiál. 
Věříme, že má taková práce v lokalitě 
smysl a doufáme, že tento názor ne-
sdílí pouze „naši“ mladiství.

Karolína Matochová,
soc. pracovnice programu Autobus

Autobus vyrazil mezi mladé

Zahradní slavnost Spolku rodičů se letos nesla v duchu 
zpěvu, tance a bubnů. Ti, kdo přišli, se mohli na  vlastní oči 
přesvědčit, co všechno újezdské děti umí. Na úvod vystou-
pil pěvecký sbor Claireton Chorale, který v nepřítomnosti 
sbormistryně řídila Nikol Ivanská z 9. ročníku naší ZŠ. Děti 
z tanečních kroužků DůmUM předvedly vystoupení v mix 
dance, street dance a shuffle dance. I přes poměrně vel-
ké horko si děti užily soutěže, skákací hrad a miniturnaj 
ve fotbale – vítěznému týmu „Liverpool“, předal ceny pan 
starosta Milan Samec. Ti bojovnější měli příležitost si na 
vlastní kůži vyzkoušet kickbox.  Velký úspěch mezi dětmi 
bezpochyby měla Arnoštova bubenická show, při které 

se ukázalo, že v Újezdě žije mnoho nadaných budoucích 
bubeníků.  
Členové a členky spolku nezklamaly, a tak se příchozí 
mohli za symbolickou cenu občerstvit kávou a doma vy-
robenými koláči a buchtami. Vybrané finanční prostředky 
samozřejmě poputují do školy, o konkrétním využití bu-
deme informovat.  
Všem, kdo přispěli ať už účastí, prací či finančně děkuje-
me za podporu a věříme, že  jste si akci užili spolu s námi 
a těšíme se zase příště. Akce se uskutečnila za finanční 
podpory MČ Praha 21. Za Spolek rodičů 

Gabriela Pikorová
Foto Pavel Dufek

Zahradní slavnost 
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Proč se nepropojit a neudělat ak-
ci pro děti společně, a to v neděli 
2. června? Letos se tak rozhodl spolek 
Rarášek z Újezda, volejbalový SK JOKY 
a Úřad městské části Praha 21. Kaž-
dý tak přispěl k tomu, aby si rodiny 
s dětmi společně užily svátek dětí. SK 
JOKY pro děti připravil volejbalové 
utkání a ukázku jejich tréninku, úřad 
zajistil šlapadla, kterými se mohly dě-
ti ale i  dospělí projet po dopravním 
hřišti, venkovní hru Cornhole a úni-
kovou hru Team Quest Mobile, …a ta-
ké občerstvení pod taktovkou Honzy 
Šnitra, který provozuje úvalský klub 
Orange. Rarášek z Újezda zase zajis-
til tvořivou dílnu, malování na obličej, 
ukázku canisterapie a dog dancingu 
pejska Tobíka a tradiční již 11. ročník 
Cesty za pokladem skřítků.
Na tu se letos vydalo 401 dětí s dopro-
vodem. Sedm skřítků si pro ně připra-
vilo zajímavé úkoly a letos jsme zařa-
dili novinku – stanoviště inspirované 
pohádkou O Červené Karkulce. Děti 

tak pomáhaly Karkulce naplnit košík 
dobrotami pro babičku, pomáhal ta-
ké myslivec a nablízku se objevil i vlk. 
Na  konci cesty pak děti čekal poklad, 
který hlídal jeho strážce a dvě lesní ví-
ly. Protože děti všech 7 úkolů splnily, 
mohly si tak odnést z pokladu odměnu.
Náš spolek funguje v Újezdě již 12. ro-
kem. Ze začátku byla návštěvnost nižší 
a my si tak vystačili s vlastními pro-
středky a oslovovali případné sponzo-
ry. Jak šel čas, tak zájem o naše akce 
rostl a návštěvnost se postupně zvyšo-
vala a již pár let se našich akcí účastní 
kolem 400 dětí s doprovodem. To se 
již z vlastních prostředků a od případ-
ných sponzorů nedá zajišťovat. Proto 
jsme rádi, že si můžeme zažádat o do-
taci u úřadu naší městské části. Díky 
ní si můžeme dovolit každým rokem 
naše akce něčím zajímavým zpestřit. 
A jsou to opravdu dobře investované 
peníze …vidíme to každý rok na vyso-
ké návštěvnosti a spokojenosti malých 
i velkých návštěvníků. Děkujeme Úřa-

du MČ Prahy 21 za finanční podporu 
v rámci dotačního programu. 
Za Raráška z Újezda 

Šárka Skřivanová
foto David Sedláček

Den dětí tak trochu jinak

Za spolek Újezdský STROM, který je účastníkem správního 
řízení o povolení kácení topolové aleje na Starokolínské, kte-
rá plní funkci izolační zeleně pro sportoviště II. stupně ZŠ, 
se důrazně ohrazuji proti neustálým výpadům proti spolku, 
manipulaci s fakty, proti vyvolávání strachu a pocitu, že za 
uzavření autobusové zastávky Rápošovská může spolek 
Újezdský STROM.
Zahájení správního řízení o kácení devíti topolů z řady 32 
oznámila MČ Praha 21 v únoru 2019. Ostatní stromy jako 
„podměrečné“ zamýšlela vykácet bez správního řízení.
Újezdský STROM se odvolal proti vydanému rozhodnutí, 
především proti rozdělení topolové aleje na stromy podlé-
hající řízení a na stromy „podměrečné“, což oslabuje ochra-
nu stromů i povinnost adekvátní náhrady. Zástupci vedení 
obce a úřadu se opakovaně vyjadřovali k probíhajícímu 
správnímu řízení na oficiálním webu a fb MČ Praha 21 
a zpochybňovali názor a věrohodnost spolku. Odvolací 
orgán ale dal spolku za pravdu a poukázal na další hru-
bé chyby našeho úřadu, včetně prolínání samosprávy 
a státní správy a zasahování do již uzavřeného spisu (!).

Na základě postupu a oficiálních vyjádření představitelů MČ 
podal Újezdský STROM námitku podjatosti v novém řízení 
o kácení, tentokrát již celé aleje. Správní orgán magistrátu 
nám dal opět za pravdu, vyloučil starostu Samce a tím auto-
maticky celý úřad MČ Praha 21 z řízení a doporučil úředním 
osobám zdrženlivost v mediálním projevu a zachování ne-
strannosti a profesionality. Jak si toto doporučení vzal náš 
úřad k srdci, můžeme číst například v červnovém ÚZ.
Zastávku MHD a chodník podél školního plotu uzavřel sta-
rosta Samec, namísto řádné péče o suché větve topolů, 
které jsou majetkem MČ. Rukojmím si vzal všechny občany, 
kteří zastávku MHD využívají, aby prosadil svůj záměr stro-
my vykácet jako jediné možné řešení.
A správní řízení bude pokračovat mimo naši městskou část, 
a to v Praze 22. Což je - na rozdíl od permanentní sebechvály 
na sociálních sítích a v ÚZ - reálná vizitka našeho úřadu a ve-
dení obce. Za Újezdský STROM

Zita Kazdová
Pozn. šéfredaktora: Vyjádření k názorům Újezdského 
STROMu naleznete na webu www.praha21.cz.

Ze spolku Újezdský STROM



Druhý ročník akce Sousedský den se velmi vydařil. Pře-
dali jsme ceny pro vítěze fotosoutěže z masopustu 2019, 
ochutnávali jsme výborné moravské vínečko, děti si za-
skákaly na nafukovacím hradě, vyráběly a tvořily, lehce 
zasoutěžily i zasportovaly. Dospělí si pochutnali na kávě, 
prohlédli si výstavu fotografií z Újezda, a kdo chtěl, měl 

k dispozici fotokoutek s rekvizitami. Ocenili jsme nejchut-
nější koláč dne a speciální cenou jsme odměnili nejmlad-
šího cukráře, který se k nám s rodinou do Újezda přistě-
hoval teprve nedávno. Sousedský den, jehož účelem je 
seznámit se a pobavit se se svými sousedy, započal v se-
znamování již před jeho začátkem. Jak nám jedni z  dal-
ších nově přistěhovaných sousedů sdělili, tak připravené 
makové koláče upekli v sousedově troubě, protože ta 
jejich se právě rozbila. Takové akce a situace nás spo-
jují, vyloudí úsměv na rtech a máme pocit sounáležitos-
ti. Děkujeme všem, kteří se na organizaci sousedského 
dne podíleli a speciálně děkujeme kreativnímu centru 
Artness za zázemí a tvořivé dílny a za zdravé pochutiny 
z obchůdku VitaLen. Přejeme Vám hezké léto – členové 
spolku ÚJEZD.KOM. 

Hana Mertová, Blanka Charvátová, 
Lenka Danielová, Michaela Skalníková

 Vážení a milí 

spoluobčané,

všem krásné léto, 

hodně sluníčka 

i blahodárný déšť, 

sem tam letní bouřku, 

která pročistí vzduch.

Přejeme zdraví, pohodu 

a spokojenost.
Členky výboru SPCCH

Těšíme se 

na další setkávání od září.

SPOLKY
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PODZIMNÍ VÝLET 
na severozápad Čech

organizuje ve čtvrtek 19. září SPCCH

Navštívíme anglický park a zámek 

Krásný Dvůr, památkovou městskou 

rezervaci v  Žatci s možností návštěvy 

Chrámu chmele a piva (není v  ceně), 

eurosafari zooparku v Chomutově 

a skanzen lidových krušnohorských 

staveb ve Staré Vsi

Odjezd v 6: 30 hod. od parkoviště Lidl, 

návrat mezi 19 – 20 hod.

Cena zájezdu Kč 350. Zájemci, hlas-

te se buď u svých důvěrnic nebo 

u Evy Štrasmajrové, tel. 777 286 672.

CVIČENÍ PRO KARDIAKY 
S PRVKY JÓGY
začíná již v září:

TĚLOCVIČNA ŠKOLY V PARKU
pondělí 18 hod., 

od 2. 9. do 9. 12., tj. 14x

TĚLOCVIČNA ŠKOLY V POLESNÉ UL. 
– středa 16 hod., 

od 4. 9. do 11. 12., tj. 15x

CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH 
– sál Polyfunkčního domu

– úterý od 10 hod., 
od 3. 9. do 10. 12., tj. 15x

Tyto akce jsou finančně podpořeny 

MČ Praha 21

Tentokrát jsme se za krásami naší vlasti rozjeli až na Mora-
vu, nejdříve do Jaroměře nad Rokytnou. Zámek - velkolepé 
šlechtické sídlo, jedno z nejrozsáhlejších v Evropě, právem 
označované jako moravské Versailles, získal dnešní barokní 
podobu díky Adamu Questenberkovi v letech 1700 – 1734. 
Prohlédli jsme si nejhezčí okruh – hraběcí apartmány a ve 
zbývajícím čase krásnou zámeckou zahradu. Připomněli 
jsme si, že v Jaroměřicích našel inspiraci pro svá básnická 
díla Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, od 
r. 1901 učitel na tamější měšťanské škole.
Cestu do Třebíče nám trochu zkomplikovala dlouhá objížď-
ka, ale díky časové rezervě jsme stihli oběd a přišli včas na 
prohlídku baziliky sv. Prokopa, unikátního románsko-go-
tického kostela z let asi 1240 – 1280. Mezi její nejcennější 
části patří krypta s původní výdřevou stropu. Od r. 2003 
je tento architektonický klenot zařazen do světového dě-
dictví UNESCO. Ve stejném roce byla do světového dědictví 
zařazena Židovská čtvrť, nejzachovalejší v Evropě. Tvoří ji 
soubor 123 dochovaných domků, dvě synagogy, radnice, 
dům rabína, chudobinec, nemocnice a dvě školy. V syna-
goze nám průvodce vyprávěl o historii a životě židovské 

komunity. Ta už neexistuje – většina jejich členů zahynu-
la v koncentračních táborech. Po synagoze jsme si pro-
hlédli domek s původním zařízením. Škoda, že nebyl čas, 
abychom se s Židovskou čtvrtí více seznámili. V synagoze 
jsme viděli aspoň její maketu. Přes Karlovo náměstí (jedno 
z největších u nás) jsme došli na náměstí Martinské k věži 
s obrovskými hodinami – průměr ciferníku je přes 5 m. A to 
byla poslední zajímavost v Třebíči. Výlet byl hezký, ale dost 
náročný, z horka a celodenního chození jsme byli unaveni.
Prosíme účastníky, aby omluvili chyby v organizaci, které 
se v závěru zájezdu vyskytly. Připravit takový zájezd není 
vůbec jednoduché, zvlášť pro toho, kdo teprve sbírá zkuše-
nosti. Děkujeme za pochopení.

Irena Krajzingrová

Senioři na Moravě POZVÁNKA NA VÝLET
Klub aktivních seniorů (KAS) 

pořádá 14. září 
ZÁJEZD DO JIŽNÍCH ČECH 

na klášter Zlatá Koruna, zámek Kratochvíle a do 
Netolic. Odjezd v 6:15 z Blatova a od parkoviště 

Lidl, cena 400 Kč. Výbor KAS

Druhý 
sousedský den



Újezdský oddíl Kangsim Dojang pořádá na svých webo-
vých stránkách www.kangsim.cz nábor nových členů, 
který probíhá od června do září 2019. Začátečníky nabírá-
me do následujících skupin:
Začátečníci 6 - 7 let:  středa 15-16 hod.
Začátečníci 8-12 let: čtvrtek 15 -16 hod.
Nejstarší začátečníci 13 a více let: nastavení rozvrhu po 
osobní domluvě
Tréninky začnou po prázdninách, zhruba v polovině září. 
Po registraci na stránkách vás budeme informovat o všech 
důležitých událostech v našem oddíle, včetně termínu ex-
hibičního (ukázkového) vystoupení, které proběhne v září 
v rámci Týdne zdraví. Případné dotazy rádi zodpovíme 
na emailu sekretariat@kangsim.cz nebo na telefonu 
776 025 258. 
Újezdský oddíl taekwondo vznikl v roce 2001, nyní má více 
než 300 členů a svými sportovními výsledky patří dlouho-
době mezi tři nejlepší oddíly v ČR. V našich řadách jsou čle-
nové reprezentace ČR v boji i sestavách, mistři republiky 
i vítězové mezinárodních turnajů. Rádi přijmeme zájemce 

s vysokými sportovními ambicemi, ale také třeba i ty, kteří 
se chtějí naučit bránit či si prostě jen zasportovat a být 
součástí dobrého kolektivu, kde starší pomáhají mladším 
a mladší mají respekt ke starším. Těšíme se na vás!

Marek Doxanský,
Kangsim Dojang
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SPORT

Staň se posilou újezdského taekwonda

Štafeta do Lidic
I letos si Újezd připomněl smutné výročí vypálení tří čes-
kých obcí nacisty tradiční akcí. V pátek 14. června minutu 
přes šestou ranní k Staročeské hospodě U Štrásků dora-
zila štafeta závodu, který se běží na trase Javoříčko-Le-
žáky-Lidice. Na místě byl i starosta Milan Samec s radní 
Lucií Ponicovou, kteří předali stuhu naší městské části 
a něco málo na přilepšenou. 
Připomeňme, že celá délka štafetového běhu má 260 ki-
lometrů, běžci (většinou ve dvojicích) se střídají po 5 nebo 
10 km, vždy je doprovázejí i dva cyklisté. Tempo určuje 
itinerář jednotlivých zastavení. Pro představu – na trasu 
z Úval do Újezda měli běžci 15 minut, od nás do Běchovic 
pak minut dvacet. 

Blahoslav Hruška

 

 

     
 

 

 

 

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat ve středu 

 4.9.2019 od 18:00 hodin 
na zahájení výstavy 

Jiřího Chadimy 
Obrazy 

Hudební doprovod 
Zdeněk Zdeněk 

Jazzový klavírista 

e-mail: galerie@cafegaleriezelenydum.cz 
www.cafegaleriezelenydum.cz 
fb: Café Galerie Zelený Dům 

Třebětínská 591, Újezd nad Lesy, 19016 

 



Honzo, jak se stalo, že jsi předseda 
místního fotbalového klubu?
Jako kluk jsem samozřejmě fotbal 
hrál, nejen na ulici, ale organizovaně. 
V dospělosti jsem na několik let svoji 
činnost přerušil, ale před 15 lety jsem 
se přestěhoval z vnitřní Prahy na Bla-
tov a brzy se zapojil do činnosti oddílu. 
No, a když jsem přestal hrát, stal jsem 
se funkcionářem.
Kolik mužstev působí pod hlavičkou 
FK Újezd nad Lesy?
V současnosti je těch družstev 12. 
Od školičky přes žákovské a juniorské 
kategorie až po kategorii „muži A“. Ale 
pozor! Máme také ženské družstvo, 
které v současné době hraje halový 
fotbal, tedy s nižším počtem hráček.
Jaké jsou problémy při sestavování 
a vedení družstev?
Ono je to u nás ve fotbale a podle in-
formací, které mám, tak i v zahraničí, 
podobné. Na jedné straně mladí mají 
k výběru daleko více možností, než jen 
fotbal nebo sport vůbec a také je méně 
láká fyzická dřina, která je s  vrcholo-
vým sportem spojená. A na straně dru-
hé jsou stále se stupňující požadavky 
- finanční, organizační, požadavky na 
kvalitu hráčů a jejich dispozici klubu. 
Úprava trávníků, stav kabin, cestování, 
chlapi, kteří chodí do práce, a přitom by 
měli být ve všední den odpoledne na 
zápase, to všechno do hromady působí 
jako sice přirozená, ale přece jen brzda 
při budování oddílu.
Zvenčí se zdá, že to zvládáte dobře.
Z okolních obcí máme nejširší základ-
nu, nejvíce družstev a ano, do školi-
ček se nám hlásí stále velké množství 
kloučků. Ty popsané potíže přicházejí 
s  věkem, možnostmi výběru a/nebo 
díky studijním a jiným podobným poža-
davkům. A potom, to nesmíme zapome-
nout, sloužíme do určité míry jako „aka-
demie“ pro pražská mužstva z  vyšších 

soutěží, například Meteor nebo Viktor-
ku, takže hráči přestupují i tam.
Jak si družstva Újezdě vedou?
Naši starší žáci a stará garda hrají 
Pražský přebor, tedy nejvyšší regionál-
ní soutěž. Ostatní družstva se pohybu-
jí většinou hned pod touto úrovní, tedy 
v I.A třídě.
Výkladní skříní je samozřejmě muž-
stvo muži A.
Výborně! Byl jsi na posledních dvou zá-
pasech o první místo v soutěži a o po-
stup do Pražského přeboru, takže jsi 
to viděl. Remizovali jsme s Kolovraty 
a porazili Kunratice 9 :1! Jsem nadšen 
a děkuji a gratuluji hráčům i trenérům 
a vlastně celému týmu, že po roce, kdy 
jsme sestoupili do I.  A třídy, jsme si 
letos opět vybojovali postup do Praž-
ského přeboru, a to již dvě kola před 
koncem soutěže.
Jak je na tom mužské „áčko“ hráčsky?
Jsme velmi silní dozadu. Máme v bran-
ce Jaromíra Blažka, bývalého ligového 
gólmana Sparty, Jihlavy a německé ligy. 
To je velký rozdíl mít takového hráče. 
Ovládá dokonale řemeslo, diriguje 
obranu i kabinu, má respekt soupeřů 
i rozhodčích. On ale i trénuje brankáře 
a stále mu chodí nabídky i z I. ligy, takže 
jeho setrvání v mužstvu je dáno i tím, 
jaké má právě angažmá. Od brankáře 
se odvíjí dobře zorganizovaná obrana 
– prohráli jsme za celou sezónu jen 3x 
a dostali za celou soutěž jen 17 branek, 
daleko nejméně z celé soutěže. Nastří-
leli jsme druhý nejvyšší počet branek 
– 122 – ale posílit útok bychom potře-
bovali. Dobří forwardi se zabijáckým 
instinktem před brankou jsou obecně 
nedostatkové zboží a jakmile se takový 
objeví, už po něm sahají mužstva z vyš-
ších soutěží. Ale na příští sezónu potře-
bujeme útok i zálohu posílit.
Udržovat hřiště, kabiny, zázemí – to 
není laciný úkol.

My se staráme o hlavní hřiště s kom-
pletním zázemím a restaurací. Dále 
máme na Blatově velké travnaté tré-
ninkové hřiště a ještě areál s umělými 
povrchy pro různé sporty. Na hlavním 
hřišti je v provozu restaurace. Celé to 
stojí mnoho peněz, restaurace se po-
týká s nárazovostí provozu a klub musí 
spoléhat i na sponzory. Máme jich více 
a jsme jim vděčni. Největší a  tradiční 
jsou CIVEST a stavební firma Hobst. 
Jednáme o podpoře s Úřadem MČ Pra-
hy 21 a věříme, že se nám podaří získat 
širší podporu i zde.
V Újezdě se objevila i řada slavných 
jmen, připomeň alespoň některá.
Nedávno jsi zpovídal pro ÚZ Ivo Vik-
tora, to je jedna z vůbec nejslavněj-
ších fotbalových osobností. Trénoval 
u nás a stále ke klubu „patří“ radami 
a účastí na zápasech. Dalším velkým 
gólmanem byl Antonín Kramerius, 
známý především ze Sparty, ale i z re-
prezentace tehdejší ČSSR. V sezóně 
2013/2014 u nás hráli bývalí Sparťani 
a reprezentanti ČR (ČSSR) Michal Hor-
ňák a Petr „Béda“ Vrabec. V Újezdě tré-
noval i slovenský ligový záložník a re-
prezentant Ivan Čabala. A o Jaromíru 
Blažkovi jsme již mluvili, doufáme, že 
u nás vydrží co nejdéle.
Honzo, řekni nějakou perličku 
o zdejším fotbale a jeho zázemí.
Mám jednu hezkou. V Pražském pře-
boru byl náš areál vyhlášen nejpří-
jemnějším a nejpřívětivějším v celé 
soutěži. Díky stavu hřiště nebo kabin, 
restauraci i návštěvnosti a chování di-
váků.
Moc ti děkuji a přeji hodně úspěchů 
v Pražském přeboru! 
Děkuji za družstvo a palce držme 
mému kolegovi, Tomáši Zemanovi, 
který klub od příští sezóny povede 
jako předseda.

Pavel Moudrý

Návrat mezi elitu
FK Újezd nad Lesy slaví návrat do Pražské teplárenské ligy. V letošní sezóně skončil v I. A třídě v tabulce na 
druhém místě se 75 body, jediný bod za vítěznými Kolovraty, což mu zajistilo postup do pražského přebo-
ru. Nejen o úspěchu, který se klubu letos povedl, ale i o očekávání a újezdském fotbalu obecně, jsem si 
povídal s Janem Veselovským, předsedou FK Újezd nad Lesy.



Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728 230 831 -  J. Vrbka

INZERCE

LPG-OBCHOD.cz
Skvělá jízda na levný plyn
Přestavby LPG se zápisem do TP
F. V. Veselého 13 
(areál Pragorent)
Praha 9 – Horní Počernice

tel.: +420 774 335 821
info@lpg-obchod.cz
www.lpg-obchod.cz

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

druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových 
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč 
nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, 

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

Domex Prag sr.o, Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz

Optika Petr Nyč
Oplanská 2614, I. patro

Prázdninový slevový kupon
20%

Z celkové ceny nákupu
Předložte při nákupu - časově neomezeno

VYSTŘIHNĚTE A PŘEDLOŽTE PŘI NÁKUPU

VYSTŘIHNĚTE A PŘEDLOŽTE PŘI NÁKUPU

Prodej PALIVOVÉHO DŘEVA 
Stupice 

tel.: 728 272 687, 776 834 911 
e-mail : pilastupice@email.cz
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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ÚVALY

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Hudba na dobrým místě
Úvalská restaurace Hospoda na dobrým místě, jeden 
z pevných bodů na gastromapě našich sousedů, připravil 
na letošné léto na své letní scéně ve dvoře hned několik 
zajímavých hudebních koncertů. 
Ve čtvrtek 18. 7. se můžete těšit na písničkáře Xaviera 
Baumaxu. Tento hudební samouk ve svých textech ne-
zapře vystudovaného učitele češtiny a má na kontě již 
devět alb. 
O týden později, 25. 7., v Úvalech zahraje Vítkovo kvar-
teto, dnes již legendární bigbítová kapela. Tentokrát se 
představí v projektu Veteráni studené války, za nímž stojí 
zpěvák kvarteta Jiří Růžek. Ke konci prázdnin, 22. 8., za-
hraje nová česká kapela Vanua 2, která ovšem navazuje 
na další legendu československého rocku, skupinu Blue 
Effect. Doprovodí ji Yannic Tevi Band z Nymburka.
Koncerty začínají vždy ve 20 hod., lístky jsou k dostání na 
www.smsticket.cz.

Blahoslav Hruška

KOLODĚJE

Xavier Baumaxa

Letní kino 
Vždy od 21 hod. na louce za hřbitovem. 
Vstup zdarma.

Pondělí 12. 8.
BEZ NÁVODU (Mexiko, 2013, 121 min)
Režie: Eugenio Derbez
Valentin je playboy z Acapulca, který se ochotně a rád 
vyspí s každou turistkou, která mu zkříží cestu. Jednoho 
dne se ale takový bývalý flirt jménem Julie objeví na jeho 
prahu i s holčičkou jménem Maggie, prohlásí o ní, že je 
to jeho dcera a pak je oba opustí. Překvapený Valentin se 
i s Maggie vydává do Los Angeles, kde se snaží Julii nalézt. 
Jejich cesta se ale nakonec protáhne na šest let…

Úterý 13. 8.
CHATA NA PRODEJ (Česko, 2018, 77 min)
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají vy-
užití. Ještě předtím se však matka (Ivana Chýlková) roz-
hodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. 
Děda (Jan Kačer) už je duchem spíše nepřítomen, otec 
(David Vávra) tyto akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je 
věčně přiopilý (Jana Synková) je specialistkou na upřímné 
dotazy. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rych-
le skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad 
ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. 
Stopy vedou do lesa…

Středa 14. 8.
CENA ZA ŠTĚSTÍ (Česko, 2019, 92 min)
Režie: Olga Dabrowská
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy 
jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obě-
tovat? Film příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí ně-
kde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, 
útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, 
ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. 

Čtvrtek 14. 8.
TICHO PŘED BOUŘÍ (USA, 2019, 106 min)
Režie: Steven Knight
Baker (Matthew McConaughey) toho má asi dost za 
sebou. Svoje životni rány si léčí v klidu a vedru rajské-
ho exotického ostrova kdesi v Karibiku. Živí se tu jako 
rybářský průvodce, má svou loď s názvem Ticho před 
bouří, ve vesnici má domek i milenku (Diane Lane) a ne-
hezkou minulost zapíjí v baru. Ticho jeho života roz-
čísne jako blesk bývalá žena Karen (Anne Hathaway). 
A přinese bouři. Zničehonic se objeví a zoufale požadu-
je po Bakerovi, aby zabil jejího současného násilnické-
ho manžela. 

PROGRAM 
červenec 2019

KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice 
tel.: +420 245 019 061|
Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, 
e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Milí diváci a návštěvníci Nové Besedy,

čeká nás léto a s ním i 

„DIVADELNÍ PRÁZDNINY“. 
Současně bude po celou dobu prázdnin zavřená 
i KinoKavárna. 

Program na září a podrobnější informace najdete na 
www.kcnovabeseda.
Těšit se můžete například na koncert Lenky Dusilové, 
loutkové, dětské divadlo a divadelní představení Polib 
tetičku, aneb nikdo není bez chyby s Janem Čenským. 

Hezké léto a těšíme se na Vás opět v září!  

Tým KC Nová Beseda
Gábina, Romana, 
Kateřina, Zuzana 

a Petra



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

dokumentace, insolvence, nemovitosti, 
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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t 603 280 220
zdirad.pekarek@re-max.cz

Ing. Zdirad pekárek

Ing. MarkétaVečerníková t 722 130 044
marketa.vecernikova@re-max.cz

cena 2.850 Kč/m2
cena 73.400,-Kč/měsíc + poplatky

p r o d á n o

cena 13,900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

cena 4.750.000,-Kč
prona jato

Bc. MirkaMartínková t 724 795 781
mirka.martinkova@re-max.cz

PRONÁJEM – výrobní a skladové pro-
story 826 m2 + manipulační plocha,

Školská ul., Šestajovice

PRODEJ – stavební pozemek pro
komerční účely, 5.000 m2, Poděbradská ul.

u kruhového objezdu, Šestajovice
PRODEJ – kompletně zasíťovaný stavební

pozemek, ul. K Višňovce, Horoušany

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

PRONÁJEM – luxusní RD 5+1
142 m2, pozemek 1048 m2,

Lomecká ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

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

ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

PRONÁJEM – skladové prostory
391 m2 + manipulační plocha,

Školská ul., Šestajovice

PRONÁJEM – přenechání pronájmu
zavedeného fitness studia, 136 m2,
Bobkova ul., Praha 9 - Černý Most

Realitní služby,
jaké si přejete.

Jsme
zkušenost
T 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek
a jeho realitní tým

Horizont

Vaši realitní makléři pro Újezd nad Lesy, Klánovice, Šestajovice a okolí

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

prona jato
cena 30.400,-Kč/měsíc + poplatky


