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Milí sousedé,
červnové vydání ÚZ je velmi bohaté na informace
o veškerém dění v našem Újezdě.
Najdete v něm článek na téma buspruh, o němž
jsem slyšel řadu zkreslených informací, které již
tradičně kolují po Újezdě. Po přečtení bude snad
všem jasné, jakou strategií a směrem se současné vedení MČ ubírá. Zkazky o tom, že jsme vzdali
možnost buspruh realizovat, jsou patrně pouhým přáním úzké skupiny jednotlivců. Další z témat je věnováno zastávkám MHD Rohožnická a Blatov.
K tomu doplním, že jsme kromě těchto dvou zastávek spustili také projekt
realizace přístřešků na zastávkách všude, kde to je technicky možné. Máme
zde historicky mnoho zastávek, které se dlouhodobě neřešily. Navazujeme
tak na jejich postupnou opravu, ať to u nás vypadá zase o trošku lépe.
Na Rohožníku pomalu finišuje výstavba nového multifunkčního hřiště.
I o něm najdete článek uvnitř čísla. Doufám, že se hřiště bude líbit a najde
plné využití. Již teď nám občas někdo přeleze plot a jde to zkusit. Poprosím
vás, vydržte do oficiálního otevření. V průběhu května jsem se sešel s členem redakční rady, zastupitelem Petrem Duchkem, který mě zpovídal na téma zdravotního střediska Rohožník a jeho budoucnosti. Věřím, že v článku
naleznete odpovědi na otázky, které vás ohledně zdravotního střediska zajímají. A nejen to. Nastínil jsem v něm i představu rozvoje zdravotní péče
u nás a vyjasnil, jak to vlastně bylo s doktory a proč měli obavu o svoji budoucnost v Újezdě.
Když jsem v jednom teplém dni měl jednání na radnici, přišla mi zpráva, že
na Rohožníku vnikl nový aquapark a děti si ho užívají. To se jen spustila pítka
a mlžítka, která jsme postavili na zatím třech místech v Újezdě. Již při prvním
zátěžovém testu nadšených uživatelů byla zjištěna výrobní vada jednoho
z ventilů mlžítka. Dětská radost z toho, že to už funguje, ale tuto lehkou
nedokonalost naprosto převážila a dodavatel vše vyřeší k naší plné spokojenosti. Další mlžítko a pítko najdete na Blatově u rybníka a třetí u tenisových
kurtů. Ať vám slouží a zpříjemní parné dny, které jistě letos přijdou. Dejte
nám vědět, jak se nápad osvědčil a kde by případně mělo vzniknou další
místo.
Jak jsem sliboval, zadali jsme rozsáhlou studii multigeneračního parku S21 –
na směněném území mezi ulicí Dražickou a Druhanickou. Pokud půjde vše
dobře, představíme vám připravovaný projekt v příštím čísle ÚZ.
Pomalu nám končí další školní rok. Když se ohlédnu zpět, tak bych rád poděkoval panu řediteli Skalovi nejen za práci, kterou ve své funkci odvádí,
ale především za vzájemnou spolupráci, kterou jsme nastavili a která nám
skvěle funguje. A to, že mě pan ředitel vždy porazí v kulečníku a někteří řeší,
že se dokážeme bavit i mimo profesionální vztah? Tak se přidejte. Možná
pochopíte, že i tohle dělá dobrou atmosféru a dobré vztahy. A možná mezi
vámi najdu soupeře, nad kterým konečně vyhraju. Poděkování za spolupráci a nadšení pro věc směřuje i k našim paním ředitelkám mateřských školek.
I zde máme korektní vztahy, vždy se mohou na vedení MČ obrátit a spolupráce funguje. Jsem rád,
velmi jim za to děkuji a jsem kdykoliv k dispozici.
Přeji vám všem krásný červen a užívejte pokud
možno slunečné dny
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady
Během května radní schválili zařazení přihlášených projektů do
hlasování participativního rozpočtu 2022. Hlasování o vítězných
projektech začne 13. června a občané budou mít čas odevzdat své
hlasy až do 10. července.
Ověření účetní závěrky Masarykovy ZŠ provedla firma Miró Audit
Services, s. r. o. s výsledkem, že podává věrný a poctivý obraz. Radní
zprávu vzali na vědomí. Dokončuje
se nová budova MŠ Sluníčko. Radní
proto schválili nákup nábytku mateřské školky. V rámci poptávkového řízení vyhrála firma NOMIland,
s. r. o. Děti a paní učitelky se tak
mohou těšit do nových prostor.
Radní opět podpořili závod Mladé
Běchovice a schválili poskytnutí
daru ve výši 5 tis. Kč. Dále podpořili ve formě individuální dotace
Dětský den s koňmi. Akci pořádá
spolek Minifarmička, z. s., kterému
jsme poskytli 8 tis. Kč.
MŠ Sedmikráska již několik let využívá detašované pracoviště pro
menší děti v Hulické. Tento objekt
si městská část pronajímá na dobu
určitou, radní proto museli smlouvu prodloužit, a to na další dva roky.
Během května byla zrekonstruována zastávka MHD Rohožnická, jejíž opravu radní schválili na
začátku měsíce. V červnu se bude
pokračovat rekonstrukcí zastávky
MHD Blatov. Zhotovitelem akce
byla firma PBL Technika, s.r.o.
Rada také schválila pronájem rekonstruovaného bytu v Žíželické ulici, a
to formou výběrového řízení.
Byla schválena následující rozpočtová opatření: hasiči získali na
provoz 657 tis. Kč, dále jsme obdrželi dotaci na podporu aktivit lidí
bez domova ve výši 90 tis. Kč a neúčelovou dotaci 3 mil. Kč z MHMP,
v rámci Programu podpory v oblasti přístupnosti a bezbariérovosti
jsme od magistrátu získali také dotaci na rekonstrukci zdravotního
střediska ve výši 1 mil. Kč.
Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Vážení občané, srdečně vás zveme na

jednání Zastupitelstva MČ Praha 21,
které se uskuteční 20. 6. 2022 od 14 hod.

v divadelním sále Masarykovy ZŠ.
Program bude uveřejněn na úřední desce
a na webových stránkách MČ Praha 21.
Všichni jste srdečně zváni.

Výměna přivaděče vody
Z důvodu zastaralého potrubí, častých poruch a stížností na dodávku pitné
vody hl. m. Praha prostřednictvím společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. připravilo kompletní výměnu stávajícího potrubí hlavního přivaděče pro pitnou vodu v naší MČ.
Trasa výměny je od ulice Oplanské, ul. Domanovickou, Dědickou, Chmelickou,
Lišickou, Zbýšovskou, Valdovskou a Kynickou po sídliště Rohožník. Provedení
celé akce je plánováno v termínu od 30. 5. 2022 do 31. 12. 2023, počátek prací
(místo napojení) je v ul. Domanovické u křižovatky s Oplanskou. Práce budou
realizovány na etapy a omezení bude vždy jen v oblasti probíhajících prací.
V 1. etapě, která proběhne od 30. 5. do 20. 8. 2022 dojde k postupné výměně
potrubí v ul. Domanovické v návaznosti na Rápošovskou, Dědickou atd. podle
smluvních ujednání investora a zhotovitele.
Práce při výměně hlavního potrubí obsahují mimo jiné i přepojení stávajících
vodovodních přípojek k jednotlivým pozemkům či domům na nový hlavní rozvod, což ovlivní rozsah výkopových prací a s tím spojeného případného nutného omezení přístupu k nemovitostem. Na stavbě bude zároveň docházet
k přechodným úpravám provozu na komunikacích, proto vás žádáme, abyste
věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Pokusíme se s předstihem
informovat o aktuální situaci.
S dodavatelem stavby, společností ČKV Praha s.r.o., jsme navázali pozitivní
komunikaci, a za to jsem upřímně rád. Vedení stavby nám přislíbilo, že v případech omezení přístupu k nemovitostem bude úzce komunikovat s občany,
stavbyvedoucí je připraven vyjít maximálně vstříc. Současně však zástupci provádějící společnosti žádají o pochopení a součinnost i ze strany vás, občanů.
Jsme si vědomi, že akce svým rozsahem zasáhne do života řady domácností,
nicméně výměna potrubí je nezbytná a nelze ji neustále odkládat. Společně se
pokusíme vyřešit vaše případné postřehy či problémy.
Milan Samec,
starosta

Kalendárium na červen
8. 6. klubovna pro seniory,
Újezdské muzeum,
od 9:30 hod.
8. 6. filmový klub,
divadelní sál ZŠ od 18 hod.,
viz str. 13

Multifunkční hřiště
na Rohožníku

10. 6. keramická dílna,
Polyfunkční dům,
od 16 hod.

Na Rohožníku pokračuje plánovaná výstavba projektu multifunkčního hřiště Rohožník, které ponese označení M21 a přinese další možnosti sportovního vyžití.
Na hřišti bude možné provozovat různé druhy sportovních aktivit. Příjemným
bonusem by měla být možnost v zimě za vhodných klimatických podmínek hřiště
použít jako plochu pro bruslení.
Projekt vzešel jako vítězný z participativního rozpočtu a jsem rád, že se jej
podařilo v relativně krátké době vyprojektovat, provést schvalovacím procesem a realizovat. Již v předstihu jsme v místě v rámci kompenzačních opatření
provedli výsadbu nejen nové aleje, ale zároveň i mnoha stromů v rámci projektu
Acer Parku. Snad se bude hřiště líbit a najde využití u všech sportovních nadšenců. Po dokončení ho samozřejmě slavnostně otevřeme nějakým turnajem,
při kterém si společně nejen zasportujeme, ale užijeme si i pohodové odpoledne.
Na žádost občanů žijících v místě jsme nakonec zvolili variantu uzamykatelného
hřiště s regulovanou provozní dobou. Pro zvýšení bezpečnosti zejména sportujících dětí do budoucna vybudujeme i kamerový systém. Dalším z požadavků bylo
zřízení WC z důvodu zvýšeného počtu sportovců a obyvatel. Je to relevantní požadavek, který rozpracujeme a připravíme k realizaci. Těším se, až se na našem
novém sportovišti uvidíme.
Milan Samec,
starosta

Klubovna pro seniory

Přijměte pozvání do Klubovny pro seniory, která se v červnu bude konat
dne 8. 6. a 22. 6., od 9.30 do 11 hod. v Újezdském muzeu. Těšíme se na vás
Zuzana Dastychová, Kristýna Kopecká

Vydařená zahradní slavnost
pro seniory
Nejen krásné slunečné počasí, ale i příjemná hudba rozzářily sobotu 7. 5.
újezdským seniorům, kteří dorazili na
multifunkci v Čentické ulici. Městská
část si právě pro ně u příležitosti Dne
matek připravila zahradní slavnost. Zazpívat nám přilétly Sovičky a k poslechu
a tanci zahrála skupina Akceband.
„Jsem velmi rád, že po dvou letech covidových omezení jsme mohli tuto tradiční akci
opět uspořádat. Setkávání s našimi seniory je pro mne velice inspirativní a užívám si
to. Děkuji všem kolegyním a kolegům z úřadu, kteří akci připravili,“ řekl na slavnosti
starosta Milan Samec. Velmi příjemná atmosféra je cítit i z fotografie. Děkujeme
všem, kteří za námi přišli. My jsme si celé odpoledne s vámi moc užili.
Lenka Drdlová,
odbor občansko správní

11. 6. taneční workshopy,
pořádá DDM,
více na str. 18
11. 6. Just Joke – koncert,
pivnice Litvajs (U Štrásků),
od 19 hod.
12. 6. Jógový workshop,
pořádá DDM,
více na str. 18
16. 6. pochod od muzea k muzeu,
start od 16. a 18. hod.
v Újezdském muzeu,
více na str. 25
18. 6. Daily Insanity – koncert,
klub Black Pes (Smolík),
od 20 hod.
20. 6. jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21,
divadelní sál ZŠ,
od 14 hod.
22. 6. klubovna pro seniory,
újezdské muzeum,
od 9:30 hod.
23. 6. Pražským Semmeringem
na Cibulku,
vycházka SPCCH,
více na str. 27
26. 6. Dětský den s autodráhou,
pořádá DDM, od 16 hod.
více info na str. 18
26. 6. výlet do Písku, Kestřan
a Sudoměře,
pořádá KAS,
více na str. 26
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Buspruh bude. Ale až za mostkem
Je to již tradicí, že na veřejná projednání dorazí většinou ti,
co nejsou spokojení nebo ti, co jsou zásadně proti anebo
nepřijde až na pár jednotlivců nikdo. Sám jsem se v minulosti mnohdy jako host na jednání zastupitelstva skoro
bál. Byl jsem tam často jediný občan. Na různých projednáních pak byl vždy tábor odpůrců, málokdy jsem zažil
více lidí, kteří jsou spokojení a věc podporují. Jednou jsem
si dokonce dovolil vyjádřit názor, že s věcí souhlasím a stal
jsem se ihned terčem vyčítavých a káravých pohledů. Tak
to je a tak to chodí patrně všude. Proto mě ani nepřekvapilo, že k tématu buspruhu dorazila řada názorů podporujících výstavbu až následně. Projednání na Blatově se
tito občané neúčastnili. Vzhledem k výše popsanému se
ani nezlobím a děkuji za všechny názory a postřehy, které
jsem od vás obdržel.
Pojďme shrnout to důležité, a to jsou fakta. Při projednání
zaznělo jasně, že místní nechtějí buspruh přes blatovský
park. Důvody byly mnohé. Nejvíce byla zmiňována zeleň
a kácení v místě. Za tuto zpětnou vazbu jsem velmi rád. Je
dobré získat názor místních, a pokud to lze, respektovat
ho. Ne vždy to je možné. V tomto případě ano, a tak variantu výstavby buspruhu přes park opouštíme. Co bych ale
rád prosadil, a bylo to i v původním záměru, je vybudování přechodu na Blatově, a také snížení nivelety vozovky s
postavením nového chodníku, do kterého bude přechod
zasazen. S tímto řešením problém nebyl, naopak věc našla podporu. Stromy nám tak zůstanou. Park navíc zrevitalizujeme a vozovka bude nová a snížená. Navážeme tak
první fází v Újezdě na projekt snižování nivelety hlavní komunikace, který se osvědčil v Běchovicích. Žádný invazivní
zásah se konat nebude, proti snad nemůže být už nikdo.
Buspruh za mostkem se jeví jako schůdná a přijatelná varianta a podle ohlasů, za které vám všem děkuji, by bylo
chybou v jeho přípravě nepokračovat. Proto jsme se sešli
s projektanty a ihned začali na této variantě pracovat v návrzích, které jsou pro nás přijatelné. I přes nesporný fakt,
že buspruh má platné územní rozhodnutí, by mělo být
reálné stavebně povolit a realizovat pouze tu část, která
je mimo zastavěné území (my tomu říkáme za mostkem).
Současně je naprosto nutné připravit vše tak, aby byl dopad stavby na naše občany minimální. Jedním z předpokladů je jasně definovat objízdné trasy pro tranzitní do-

pravu, Újezdem neprojede. Zkrátit výstavbu a správně vše
naplánovat na opravdu nutné minimum a nám, Újezďákům, umožnit průjezd na povolenky. To bude jedna ze
zásadních podmínek, které jsou naprosto legitimní a jako
starosta budu vždy hájit zájmy nás, co tu žijeme.
Buspruh tedy nebyl „odpískán”. Pouze je nutné vše dobře
naplánovat a koordinovat. Můj názor je, že se to nakonec
podaří a bude to ku prospěchu nás všech. Dalším naším
požadavkem, a to naprosto logickým, je možnost monitorovat buspruh a rovnou zasílat domů pozdrav všem neukázněným řidičům formou pokuty. To by mělo zachovat
pruh pro účely, k nimž bude vybudován. A co s buspruhem,
pokud by jednou již nebyl potřeba? Podle projektantů je
možné přeměnit ho na pěší a cyklo propojení do Běchovic
a zpět. Mně v tomto místě kvalitní zpevněná komunikace
pro cyklisty a pěší chybí. A pojďme si říct, že přeložka I/12
je zatím přáním nás všech. Kdyby zde byla včera, je to pozdě. A kdy tedy bude? Tak to si netroufám opravdu odhadnout. Do té doby by buspruh mohl pomoci. Doprava nám
kvůli výstavbě na okraji Prahy a v prstenci za Prahou stále
narůstá. Snad se ji podaří efektivně zachytávat na okraji.
Ale to je zase jiný projekt a o něm někdy příště.
Milan Samec,
starosta

Modernizace zastávek MHD
Újezd měl své dvě historické a nelichotivé dominanty
v podobě přístřešků na zastávkách MHD Blatov a Rohožnická. Nechci zde popisovat, kolik úsilí stálo, a to naprosto zbytečného, udržovat tyto nevzhledné přístřešky
ve stavu, který by dovoloval jejich dennodenní využívání.
Z přístřešků se staly bohužel objekty využívané jako
veřejné WC, vylepšené o nevzhledné graffiti patrně
zneuznaných umělců, kteří si netroufnou své kvalitou
neoplývající dílo vystavit na našem „legálu“. Proto jsme
se rozhodli zastávky kompletně zrekonstruovat do moderního designu a zároveň opravit i přístupy na ně, dát
vše také do výškového souladu pro jednodušší nástup
maminek s kočárky a vás všech. Součástí rekonstrukce
bude tedy i nový chodník a máme přislíbenou opravu
zálivů pro MHD.
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Výsledkem budou dvě úplně nové zastávky a jsme
přesvědčeni, že se po těch starých nikomu stýskat
nebude. Po rekonstrukci byla totiž poptávka dlouhodobě i v minulých volebních obdobích. Stavby
nám v tuto chvíli úspěšně běží a já vás tímto prosím
o trpělivost. Každá stavba přináší jistá omezení, ale
výsledek pak bude na řadu let.
Rád bych poděkoval všem, kteří nám pomohli. Zvláště
zastávka Blatov je logistický oříšek a trvali jsme na
tom, že ji nelze dočasně zrušit. Tak ať nám tedy dlouho slouží. Když píši o zastávkách MHD: máme pro vás
jedno překvapení. Uvidíme, zda si ho časem všimnete
a zda se vám bude líbit.
Milan Samec,
starosta

Anketa k jednosměrkám
Dopravní řešení v Újezdě je velké
téma. Dotýká se nás všech. Za minulého vedení radnice byly v některých lokalitách v naší městské části
umístěny jednosměrky, které velice
zkomplikovaly nejen dopravu pro automobily, ale především pro cyklisty.
Celkově nám to hodně znepříjemnilo
život v místě našeho bydliště. Z ankety, která proběhla v říjnu 2020,
mimo jiné vzešlo, že byste byli rádi,
pokud by byly jednosměrky zrušeny. Proběhlo nejedno komplikované
a dlouhé jednání s Policií ČR, ale bez
úspěchu. Jednosměrky se nám zrušit
nepodařilo. Zejména s ohledem na
konstrukční stav většiny našich ulic.
Proto jsme vytipovali několik stěžejních komunikací, na které již máme
zpracované studie. Jako příklad může
posloužit ulice Hulická, kde již máme
schválený projekt k realizaci. Díky
bezpečnostním prvkům a zvýšeným
křižovatkám tam můžeme opět zajistit obousměrný provoz s chodníkem
a parkovacími místy. Vždyť i realizace
parkovacích míst byla jedním z podnětů, které z ankety vzešly.
Další návrh, který z ankety vzešel (za
předpokladu, že nebude možné zajistit obousměrný provoz), bylo přání
realizovat jednosměrky v celé délce
komunikace vždy jedním směrem.

To zamezí nutnosti kličkování aut
v ulicích a zabezpečí cyklistům příjemnější a bezpečnější cestu. Zpracovali
jsme tedy několik verzí, z nichž vám
zde představujeme změnu směrnosti v některých ulicích. Tato změna by
byla realizovatelná v krátkém časovém
úseku. Až budou finanční prostředky
na rekonstrukci, tak by se realizoval i
obousměrný provoz.
Přiložená mapka ukazuje návrh směrování dopravy v části Újezda. Věříme, že
bude ku prospěchu věci. Na webových

stránkách úřadu 3. 6. 2022 spustíme
anketu. V ní budete mít možnost se
vyjádřit k plánované dočasné změně
směrovosti některých komunikací do
doby jejich rekonstrukce.
Ještě mám k vám všem jednu velikou
prosbu. Stává se, že ti, kteří souhlasí
se změnou, se neozvou a píší nám jen
ti, kteří jsou tzv. negativisté, což velice
zkresluje názor občanů. Proto tomu
věnujte, prosím, trochu času a na anketu reagujte.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

Veřejné projednání Metropolitního plánu
Pro celé území Prahy vzniká momentálně nový Metropolitní územní plán. Zpracovává ho Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který zveřejnil první návrh v roce 2018. K prvnímu návrhu se sešly desítky tisíc připomínek a námitek
z městských částí i od občanů. Část z nich IPR zapracoval a upravený plán zveřejnil
26. dubna 2022 (najdete ho na webu www.iprpraha.cz).
Nyní ho můžete opět připomínkovat v rámci jeho tzv. veřejného projednání.

Námitky mohou podávat vlastníci
dotčených pozemků a nemovitostí, připomínky pak veřejnost, a to
do 30. června 2022 prostřednictvím Portálu Pražana
(www.portalprazana.cz).
Důležité termíny:
30. 5. 2022
1. Veřejné projednání Metropolitního plánu
23. 6. 2022
2. Veřejné projednání Metropolitního plánu
30. 6. 2022
Konec lhůty pro podávání připomínek k upravenému návrhu Metropolitního plánu v rámci veřejného projednání
Bližší informace a upřesnění najdete na webu
www.iprpraha.cz
a www.metropolitniplan.eu.
Markéta Pillerová,
odbor majetku a investic
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Měníme Újezd. Již potřetí a společně
Podávání návrhů do letošního ročníku participativního rozpočtu s názvem „Měníme Újezd“ je u konce. Všem, kteří věnovali svůj čas a návrh nám zaslali, děkujeme. Velmi si toho ceníme. Celkem jste nám zaslali 9 návrhů, všechny prošly
posouzením realizovatelnosti a rovnou 7 z nich postupuje do hlasování. Dva návrhy se do hlasování nedostaly: jeden
z nich (fingerboard park) nesplňoval pravidla našeho participativního rozpočtu a druhý (oprava BUS MHD zastávky
Blatov) se již realizuje v rámci investičních akcí městské části.
Samotné hlasování o vítězném projektu proběhne od 13. června do 10. července 2022, a to pomocí platformy Mobilního rozhlasu, kde najdete všechny potřebné informace. Hlasování je jednoduché a intuitivní. Každý z hlasujících bude
mít k dispozici až tři kladné a jeden záporný hlas, přičemž záporný hlas můžete využít až po použití minimálně dvou
hlasů kladných. Je nutné si připravit mobilní telefon. Pro vstup do hlasování bude vyžadováno vaše telefonní číslo, na
které vám přijde unikátní pin kód, s jehož pomocí se dostanete do systému.
Hlasování spustíme 13. 6. 2022 zde: https://www.munipolis.cz/app/anketa/MenimeUjezd2022
Během srpna budou zveřejněny výsledky, na které se těšíme stejně jako vy. A samozřejmě ještě více na samotnou
realizaci projektu.
A jaké projekty postupují do hlasování?

Smart WC Rohožník

Cílem projektu je zakoupení a instalace SMART SINGLE toalety u sportovně – rekreační oblasti za sídlištěm Rohožník. Vzhledem k rozvoji a zvýšení možností sportovního a relaxačního využití této lokality
narostl i počet lidí, kteří zde tráví čas. Ukázalo se,
že zde chybí možnost veřejného WC a dochází ke
znečišťování revitalizované zeleně určené k odpočinku. SMART toaleta bude napojena na inženýrské
sítě (voda, kanalizace, elektrika) v místě. Vstup bude
zpoplatněn, což by mělo bránit ničení a znečišťování
vnitřních prostor toalety. Platba bude probíhat bezkontaktně platební kartou.
Umístění: sídliště Rohožník, blízko venkovní posilovny
Předpokládané náklady: 455 686 Kč
Navrhovatel: Jitka Carbolová

Lavičky

Na některých místech v Újezdě nad Lesy chybí zejména pro starší občany možnost odpočinout si
např. cestou z obchodu nebo od zastávky. Dalšími
vhodnými místy jsou aleje či hřbitov a jeho okolí. Cílem projektu je přidat na vytipovaná místa jednoduché dřevěné nebo plastové (udržitelné/eko) lavičky,
které by byly v oblibě u místních obyvatel. Lavičky
by byly umístěny na pozemcích ve vlastnictví nebo
místech svěřených správě MČ Praha 21.
Umístění: poblíž hřbitova, ul. Sudějovická, ul. Pilovská, u nové aleje na sídlišti Rohožník
Předpokládané náklady: 32 000 Kč
Navrhovatel: Jitka Carbolová

Venkovní posilovna
Kácovská

Cílem projektu je rozšíření stávající venkovní posilovny v areálu Kácovská. Po zkušenostech z uplynulého období, kdy nebylo možné sportovat ve
vnitřních prostorách, navrhujeme doplnit stávající
posilovnu o další prvky. Jednalo by se o posilování
v sedě i ve stoje se zátěží. Venkovní posilovna by se
rozšířila o dalších pět strojů.
Umístění: areál Kácovská
Předpokládané náklady: 700 000 Kč
Navrhovatel: Kristýna Kopecká
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Oprava chodníku
v ulici Netušilská

Chodník v ulici Netušilská je ve velmi špatném stavu
a zasloužil by si opravu povrchu. Úsek mezi ulicemi
Borovská a Budčická je v celkové délce cca 229 m
a šířce 2 m. Je tedy třeba zajistit výškovou úpravu
obrubníku u vjezdů na soukromé pozemky, aby byl
umožněn bezbariérový přístup.
Umístění: ul. Netušilská (úsek
mezi ulicemi Borovská a Budčická)
Předpokládané náklady: 850 000 Kč
Navrhovatel: Michal Hazdra

Umělecké graffiti
jako estetický prvek

Jak vnést jednoduchou inspiraci pro duši do kulis
Újezda? Najít zeď, která je dostatečně velká a na
frekventovaném místě, kudy každý den chodí lidé,
hlavně po ránu, a je tak možné je příjemně naladit
na nový den. Ideální volba je podchod pod nádražím
Klánovice. Chceme, aby tento fádní prostor ožil a již
nebyl poškozován vandaly. Tento projekt se uchytil
již v mnoha městech, tak co i u nás?
Umístění: nádražní podchod ve stanici Praha – Klánovice
Předpokládané náklady: 45 000 Kč
Navrhovatel: Michaela Kozlovskij Skalníková

Dopadová plocha
workout hřiště

V minulých letech bylo v rámci participativního rozpočtu realizováno workoutové hřiště v ulici Luníkovská. Jako dopadová plocha byla ponechána tráva,
která se během používání hřiště vyšlapala na udusanou hlínu. V rámci zvýšení bezpečnosti a možnosti
častějšího použití workout hřiště (v období podzim
až jaro je po dešti hřiště z důvodu bláta nepoužitelné) navrhuji realizaci polyuretanového povrchu. Tim
se zvýší bezpečnost dopadových ploch a možnost
širšího cvičebního využití, například jako na workoutovém hřišti na Blatově u rybníka.
Umístění: ul. Luníkovská
Předpokládané náklady: 417 000 Kč
Navrhovatel: Magda Strnadová

Mlatová cesta
– sídliště Rohožník

Zřízení mlatové cesty v délce cca 110 m a šíři cca
2,5 m na sídlišti Rohožník, jež by spojovala stávající hřiště s asfaltovým povrchem s již provedenou
mlatovou cestou podél stromořadí. Mlatová cesta je
označení pro zpevněné cesty a pěšiny vytvořené
dvěma nebo třemi vrstvami kameniva a hlinitopísčité půdy. Jejich povrch má přírodní vzhled, chodí se
po něm pohodlně a dobře propouští vodu, takže se
deštěm povrch cesty příliš nerozbahňuje.
Umístění: sídliště Rohožník
Předpokládané náklady: 550 000 Kč
Navrhovatel: Libor Václavík
Helena Gryčová,
koordinátorka part. plánování a MA 21
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TÉMA

Dvě zdravotnická zařízení
Újezd s přehledem unese
Před dvěma lety vyšel v ÚZ článek „Rozvoj zdravotní péče“, v němž jsem uváděl informace ke zdravotnímu
středisku a budově Ideal Lux. Současně jsem položil pár otázek i panu starostovi. To bylo v polovině volebního
období. Nyní se blížíme ke konci období a tak jsme se opět s panem starostou sešli, abychom občanům Újezda
přiblížili, jak to bude dál se zdravotní péčí v naší městské části.
Když jsme podávali návrh (Spolek OKO) na referendum na zachování střediska na Rohožníku, uváděli
jsme v dokumentu, že navrhujeme i rozšíření zdravotní péče v budově Ideal Luxu. Změnilo se něco na
tomto pohledu?
Tak především bych rád pozdravil všechny čtenáře zpravodaje. Petře, náš pohled se nezměnil. Vedení radnice
setrvává v názoru na nutnost zachování zdravotního
střediska na Rohožníku a má vizi na rozšíření zdravotní
péče na Blatově v tovární budově Ideal Luxu.
Dobře, ovšem budova na Rohožníku evidentně stárne.
Ano. Dlouhodobě se tohle neřešilo, proto je nutné udělat
částečnou rekonstrukci, aby nenastal havarijní stav a my
nebyli nuceni středisko uzavřít. V loňském roce se podařilo vybudovat novou kotelnu, která je zcela nezávislá.
Středisko totiž bylo odpojeno od dodávek TUV. Byla to
nutnost. Nyní nás čekají nové rozvody, elektroinstalace,
sociální zařízení, dílčí úpravy a zkulturnění vnitřních prostor. Na vše jsme dostali 3 mil. korun z magistrátu. A to
není mnoho.
To je určitá forma rekonstrukce za provozu, ale počítá se i s větším rozšířením a přístavbou?
Vyzkoušeli jsme si nyní rekonstrukci úřadu za provozu
a dala nám všem hodně zabrat. Nedokážu si představit větší rekonstrukci střediska za provozu. Pokud totiž
chceme středisko zvětšit, postupovat podle nových předpisů, nezbude nám, než středisko zbourat a postavit zcela nové. Krom toho rekonstrukce v takovém rozsahu už

10

by byla i neekonomická. To je ale vize za pět a více let a je
vše nutné dobře vyprojektovat a připravit.
Není pak ale dočasný výdaj za rekonstrukci zbytečný?
My ale jinou možnost nyní nemáme, pokud nechceme
jít do rizika špatných revizí, havárií a uzavření střediska.
Krom toho kotelna bude použitelná v novém středisku
nebo ji můžeme případně prodat. Naším úkolem je zachování dostupné zdravotní péče. A to bez investic prostě nejde. Můžeme dlouze teoretizovat, polemizovat, ale
my musíme především konat.
Proč nejde výstavba rychleji?
Za vším jsou peníze. Jsou potřeba studie, projekty, mnohá povolení a řízení. Dneska se už pohybujeme nejspíše
i kolem investiční částky 200 mil. Kč a tolik peněz nemá
nejen naše městská část, ale ani magistrát nám tolik peněz nedá. To je realita, kterou nezmění nikdo.

Takže se pustíme do projektu partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP)?
Ano, je to i jedna z podporovaných cest magistrátem.
A najít strategického partnera bude nějakou dobu trvat. Důležité ale je, že objekt zůstane v majetku městské
části. Stejně chceme postupovat i s budovou Ideal Luxu.

Vybudujeme zde moderní polikliniku. Újezd dvě zdravotnická zařízení s přehledem unese. Bonusem bude
mnoho dalších speciálních oborů, za kterými nyní naši
občané dojíždějí. Nakonec to samé jste uváděli v návrhu na vyhlášení referenda.
A jak to bude s lékaři?
To je zásadní otázka. Podařilo se nám uzavřít dohody všichni lékaři mají nyní smlouvu o pronájmu nebytových
prostor na pět let. Jednání byla úspěšná i přes počáteční
nedůvěru lékařů, kterou získali ze zkušeností z jednání
s předcházejícím vedením radnice. Žádné nové smlouvy, jak tvrdilo předešlé vedení, vůbec neexistovaly. Nyní
je vše vyřešeno ke spokojenosti obou stran. Chceme,
aby občan nepřišel o své doktory, o to zaběhnuté, ale
získal další péči navíc.
Jak to vypadá se studií proveditelnosti?
Máme ji samozřejmě již zpracovanou. Dává nám odpovědi na všechny otázky.
A tím skončil rozhovor, za který jsem poděkoval. Jedno
je jisté. Rohožník o středisko nepřijde, ale v tomto volebním období se nového střediska na sídlišti nedočkáme. Vše je však chystáno tak, aby byl dopad na občany
minimální. Jen v době výstavby bude nutné pár měsíců
jezdit za doktory jinam. Jako nejpravděpodobnější se
jeví nová poliklinika v budově Ideal Luxu.
Petr Duchek

Úřad MČ Praha 21 pronajme

(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní
bez DPH 600 Kč, nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.

Nebytový prostor
v domě Živonínská 1630 - zdravotní středisko Rohožník.
Prostory je možné využít nejen pro ordinace lékaře či alternativní medicíny, ale i za účelem poskytování služeb,
např. kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže apod.
minimální nájemné 1 200 Kč/m2/rok, nájem na dobu
určitou do 31. 12. 2025.

Prodejna
Nebytový prostor o výměře 15,7 m2,
prodejna nepotravinářského charakteru.
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.

Reklamní plocha
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm

Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982,
jaroslava.bendova@praha21.cz
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KULTURA

Arboretum pro všechny generace
Navazuji na článek pana šéfredaktora z minulého čísla ÚZ
o obnoveném arboretu, které díky povolení a financím vznikalo od 60. let 20. století díky místnímu rodákovi Miroslavu
Ježkovi, újezdskému Junákovi, milovníku přírody a cestovateli. Sovičky se s paní učitelkou Janoušovou postaraly,
jak už to bývá jejich zvykem, o veselou atmosféru. Kromě
písniček Když jsem já sloužil, Krávy, Proč kopřiva pálí, Jaro
a léto, si připravily ještě dvě nové ježčí - Potkala jsem ježka
a Když potkáte ježka. Děti během svého vystoupení rozpohybovaly většinu přítomných diváků a za to jim poděkovala
paní radní Kristýna Kopecká a předala Sovičkám sladkou
odměnu. Po komentované prohlídce děti vyplňovaly kvíz,
který pro ně připravila Jitka Carbolová a který se týkal právě
rostlinné říše a poznávacích aktivit v parku. Za odměnu dostaly originální omalovánky „Poštolkovi na výletě“ vydané
právě k této příležitosti MČ Praha 21 (rodina Poštolkových
bydlí na Rohožníku a ráda vyjíždí na výlety po Čechách).
Martina Vrbková, referentka odboru životního prostředí a dopravy, napsala již v roce 2006 povídání o Ježkově parku na pokračování do Újezdského zpravodaje (ÚZ
2006/9,10,11). Informace o panu Ježkovi a historii vzniku

parku doplnili v listopadu 2006 pánové Lízner a Zeman.
Již tehdy začala paní Vrbková uvažovat o obnově - nových
cestách, odvodnění, informačních a naučných cedulích.
Po patnácti letech je revitalizované arboretum připraveno
přivítat návštěvníky všech generací - děti zaujmou naučná
pexesa a poznávací naučné otáčivé tabulky o dřevinách
a houbách rostoucích v parku, dendrofon sestavený ze
dřev jednotlivých stromů, dospělí ocení informační tabulky u významných dřevin, velká informační tabule se seznamem všech důležitých dřevin, panu Ježkovi a historii parku je umístěna při vstupu do parku na roku ulic Kojická/
Vlkanovská. Pod jehličnany, korunami stromů a mezi kvetoucími keři lze strávit příjemné chvíle. Zajímavostí ještě
je, že v parku zasadil 28.10.1968 pan Ježek se svým synem
Petrem Lípu republiky k 50. výročí vzniku Československa.
Lípa byla označena cedulí v roce 2018.
Poděkování od občanů Újezda patří právem všem, kteří se
zasloužili jakýmkoli způsobem o zvelebení „srdeční záležitosti“ újezdského občana Miroslava Ježka a zachovali jím
dovezené cizokrajné dřeviny pro příští generace.
Eva Danielová

Nová vycházka s tajenkou
K příležitosti otevření Ježkova parku vznikla doplňovačka, kterou si můžete vyplnit s dětmi i vy. Nápovědu k ní
najdete na tabulích a herních prvcích v Ježkově parku
a za její vyplnění si můžete v knihovně vyzvednout originální omalovánky s tipy na výlety dětí z Rohožníku
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například na Hrad Kočka v parku v Dolních Počernicích.
Doplňovačku s dalšími informacemi o Ježkově parku najdete mezi ostatními vycházkami s tajenkou na
www.praha21.cz/informace/vychazky-s-tajenkou.
Jitka Carbolová

Soutěže a akce
v knihovně

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

47. F I L M O V Ý K L U B
Ve středu, 8. 6. v 18 hod., v aule MZŠ

MALÉR - režie Fr. FILIP
V uplynulých měsících u nás v knihovně proběhlo několik
Psychologický film z roku 1965 podle
akcí a velmi nás váš zájem o ně potěšil.
novely Fr. Dürrenmatta - s jeho typickou
Od února probíhá pro děti celoroční hra Lovci perel. Pro
zápletkou a mistrovským koncertem pro
toho, kdo přečte co nejvíce knih a správně vyplní pracovní
K. Hőgera; L. Peška; J. Pivce;
listy, bude na konci roku připravena drobná odměna.
R. Hrušínského a Zd. Štěpánka
Březen se nesl ve znamení Měsíce čtenářů, v rámci něhož
Vstupné je dobrovolné, místa bude dost
jsme zdarma zapsaly nové zájemce o naše služby.
I naše avizovaná dvouměsíční výstava Začarovaný hvozd
se setkala s úspěchem a během Bazaru knih našlo mnoho
4 7 . F I L M O V Ý K L U B FK2 1
publikací svého nového majitele. Při Velikonoční dílně si
děti měly možnost vyrobit ovečku, kytičku, vybarvit vajíčko
nebo vyluštit zábavné kvízy.
Na léto připravujeme pro děti Prázdninovou čtenářskou
výzvu, ve které půjde o vyplnění pracovního listu s dvanácti
úkoly na téma četba. Pracovní list bude k vyzvednutí od
pondělí 20. června v knihovně. Více informací o této výzvě
se dozvíte u nás a v příštím čísle ÚZ. Děkujeme všem,
Pro dospělé:
kteří v knihovně v květnu zakoupením kytičky přispěli na
 Kateřina Tučková – Bílá voda
Český den proti rakovině.
Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová,  Markéta Harasimová – Volným pádem
knihovnice  Alena Jakoubková – Líný manžel holé neštěstí
 Marcela Mlynářová – Zodpovědně lehkomyslná
 Katarína Gillerová – Dívka v zrcadle
 Lucie Konečná – Houpačky
 Julie Caplinová – Domek v Irsku
 Juliane Stadlerová – Nebeská koruna
 Roman Bureš – Říše
 Louise Pennyová – Království slepých. Inspektor
Gamache
 Linda Castillo – Zpřetrhaná pouta
 B. A. Paris – Terapie
 Jean L. Bannalec – Bretaňské speciality
 Ellison Cooper – V kleci
 Vasilios Chaleplis – 111 míst v Ostravě, která musíte
vidět
 Petr Gregor – Mimo turistické zóny
 Petr Charvát – Příběhy dávného času. Staré pověsti
české dnes
 Jindřich Kačer – Temné počátky českých dějin
 Honza Čermák – Hovory o světě

Novinky
z místní knihovny

 Josef P. Snětivý – Tajemství pražských klášterů

Pro děti a mládež:

sobota 11. 6. od 19 hod.
koncert

Just Joke

pivnice Litvajs (U Štrásků)
více na iradio21.cz










Petra Štarková – Můj brácha tornádo
Ivona Březinová – Ňouma z áčka, Řvi potichu brácho
Helena Žižková – Přece to nevzdáš
Martina Špinková – Divný brach strach
Petr Sís – Nicky a Věra
Renata Šindelářová – Zpět o sto let na výlet
Fabian Lenk – Fotbalová hvězda
Stephen Hawking – Jirka a neprolomitelná šifra
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Deset let Lesní galerie
Při instalaci výstavy k 10. výročí otevření NS Lesní galerie I jsem se mezi
obrázky vrátila myšlenkami zpátky
do doby, kdy naučná stezka vznikala. Spousta práce, ale potěšení na
duši! Tenkrát i teď. Děti, které malovaly a namlouvaly texty k první části
„Tam a zpátky za zvířátky”, jsou letošními maturanty, studují nebo pracují.
Ti malíři a malířky, jejichž práce nyní
vystavujeme, nebyli tehdy ještě na
světě nebo nejstarší chodili do školky. Obojí jsme teď v muzeu propojili mezi novými obrázky jsou rozvěšené
i originály ze stezky, ze kterých vznikly
díky graficky zpracovaným kolážím
pana Zdeňka Šidáka z tiskárny Betis
školní kalendáře 2014 a 2015. Po rozšíření galerie o druhou část „Přírodou krok za krokem“ vznikla naučná
publikace Lesní galerie se všemi devadesáti zastaveními. Obrázky dětí,
básničky Lucky Černé, namluvené
texty přes QR kódy a mapová příloha
zavedou návštěvníky do všech pater
nám újezdským tolik vzácného Klánovického lesa. Na rozdíl od zničených,
v horším případě zmizelých cedulí
nám zůstal alespoň „neponičený lesní slabikář”.
I vernisáž se 11. 5. nesla v lesním duchu. Oživily ji Viki, Bibi, Anička a Monča z Montessori M2A svým podáním
básně Jiřího Žáčka Jak šli bratři pro
kládu. Stejně jako měli bratři „ve třech

sílu za tři“, podobně tomu bylo se třemi ženami u zrodu stezky. Své pocity
z ročních příprav a desetileté (ne)existence stezky vyjádřila ve fejetonu na
vernisáži jedna z nich, Zita Kazdová.
Členka muzejní rady Klára Zezulová
pozvala přítomné na jeden z pochodů
Prahou turistickou 16. 6., kdy v Újezdském muzeu proběhne kromě startu
pochodu i křest nové absolventské
vizitky, věnované právě 10. výročí NS
Lesní galerie I.
Poděkováním paním učitelkám a dě-

tem jsou poukázky na nákup výtvarných potřeb. A kdo byl odměněn?
Třídy Masarykovy ZŠ (2. A, 3. D, 4. C,
M2A, 5. A, 5. D, 6. C, 6. D, 6. E, 7. D,
8. B, 8. C), 1. MŠ Čentická, MŠ Sedmikráska, MŠ Sluníčko, MŠ Rohožník, 4. třída a 5. oddělení ŠD běchovické školy.
Výstava je ke zhlédnutí v Újezdském
muzeu každou středu od 13-17 hod.,
4. 9. na startu pochodu Za loupežníkem DrHolcem a celé září 2022
(o prázdninách je muzeum zavřeno).
Eva Danielová

Opravovat náš rozbitý svět
Když se v roce 2011 sešly Eva, Lucie
a Zita, byla to šťastná konstelace. Lidí
i okolností. Eva Danielová přinesla výtvarné školní práce a nápad nerealizovaného projektu naučné stezky, Lucie Černá nadhled a literární fantasii,
Zita Kazdová spolkovou zkušenost
a od roku 2009 probíhající projekt
oživení lesních cest. K tomu se přidali obětaví spolupracovníci, vstřícnost
Lesů ČR, Lesů hl. m. Prahy, sponzora
DHL, újezdské školy, radnice a úřadu.
A po několika měsících práce byla na
světě netradiční naučná stezka Lesní
galerie – Tam a zpátky za zvířátky.
Když pak v roce 2014 vzniklo pokračování, byla původní stezka označena číslovkou I, aby na ni mohla navázat Lesní galerie II. Na ni jsme získali
grant MŽP a k dalším okruhům v te-
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rénu jsme mohli přidat skvělou publikaci a kalendář, rozhlasové a televizní
spoty a webové stránky.
Vybavuje se mi autorská hrdost při
slavnostním otevření Lesní galerie
14. 5. 2012 a radost z prvních návštěvníků. Za deset let stezku navštívily tisíce lidí a slouží jako vděčná
trasa nejrůznějších závodů nebo pochodů.
Vybavuje se mi ale i zoufalství nad
první zničenou cedulí a neustálé
opravy, což se na další roky stalo naší
každodenní zkušeností. Ale ani dobrá vůle dobrovolníků není nekonečná. Jednou jdete po cestě a tam, kam
jste den předtím vrátili opravenou
ceduli, nic není. Rozlámané zbytky
leží pohozené v lese. A něco se ve vás
zlomí. Řeknete si – vždyť přesně to-

hle je obraz světa, ve kterém žijeme.
Ty vyvrácené, všelijak zohavené trosky něčeho, co bylo krásné a užitečné
a co přinášelo radost. A přestanete
se trápit.
Opravíme to, pomalu a zdlouhavě.
Až budeme mít energii, až nastřádáme peníze, až nastane další šťastná
konstelace lidí a okolností. Nikdy už
ale nebude Lesní galerie zářit novotou. Bude všelijak pospravovaná
a vždycky částečně rozbitá. Ale bude
tu. Tak jako dobrá vůle opravovat
náš rozbitý svět.
Třeba se vernisáž dětských obrázků
v Újezdském muzeu 11. 5. 2022 stane začátkem dalšího pokračování.
Poradíme se o tom s Evou a Lucií.
Za spolek Újezdský STROM
Zita Kazdová

Monkey Business roztančili Újezd
Tradiční Čarodějnice se v Újezdě odehrály po dvou letech, kdy nás všechny limitovala pandemie. A bylo vidět,
že všem chyběla možnost setkávání a společné zábavy. A i snad proto byla v tento den na místě tak skvělá atmosféra. Pojďme si spolu připomenout, jaké skvělé letošní Čarodějnice byly.
Vše se odehrávalo na multifunkčním sportovišti Čentická a program byl rozdělený na dvě části: ten odpolední
patřil dětem, večer převzali štafetu dospělí. Čarodějnice
odstartovaly v 15 hod., kdy bylo pro nejmladší účastníky nachystáno spoustu zábavy, workshopů a her. Děti
si mohly vyzkoušet chůzi na chůdách, žonglovat nebo si
vyrobit lektvar. Kdo chtěl, nechal si namalovat na obličej
čarodějnické motivy, jako třeba pavučiny. A nechyběl ani
čarodějnický rej a následné vyhlášení nejlepších masek.
Kdo měl hlad, žízeň nebo ho jen honila mlsná, mohl vybírat z pestré nabídky občerstvení. To si vzalo na starost
bistro Dřevák, nechyběla ani cukrová vata a výborná
zmrzlina z Café Galerie Zelený dům.
Podobná akce je nemyslitelná bez pořádné vatry: tu jsme
zapálili pod dohledem našich místních hasičů v 18 hod.,
předcházel tomu velmi působivý ohňový rituál. Následně
jsme si na ohni opekli buřty a užívali si krásného teplého
podvečera a příjemné atmosféry.
Se soumrakem děti vystřídali dospělí a začala hudební
část programu: posluchače rozehřála kapela Medvěd 009

ze sousedních Úval se svou chytlavou směsicí pop punku a ska, po nich na pódium přiskotačili Monkey Business
pod vedením Matěje Rupperta. Předvedli neskutečnou
show: hráli a bavili všechny asi hodinu a půl, nezapomněli
na žádný ze svých velkých hitů a bylo na nich vidět, že
si koncertování u nás opravdu užívají. A z vašich ohlasů
víme, že i vám se líbili a že roztančili úplně celý Újezd!
Tato naše akce se vyvedla především díky lidem, kteří na
ní spolupracovali a realizovali ji. Děkujeme vám všem! Obzvlášť vděční jsme školce Andělská, která připravila program pro děti, a hasičům, kteří se podíleli na bezpečném
průběhu celé akce. Na konec musíme vyzvednout zaměstnance MČ Praha 21, na kterých ležela odpovědnost za celé
Čarodějnice a kteří jejich pořádání věnovali spoustu svého osobního volného času po večerech nebo o víkendech.
Myslím, že jste se s tímto úkolem vypořádali bravurně. Už
teď přemýšlíme nad dalším ročníkem a nad tím, jak jej pro
vás udělat ještě větší a zajímavější.
Helena Gryčová,
koordinátorka part. plánování a MA 21
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Újezd si připomněl osvobození
i výročí heydrichiády
77. výročí konce války jsme si připomněli ve čtvrtek 5. 5.
na újezdském hřbitově u pomníku válek a čestných hrobů
padlých (věnce byly dopoledne položeny i k pomníkům
na Rohožníku a Blatově). Slavnostní akt začal položením
věnce v barvách trikolory a proslovy pana starosty Milana
Samce a pluk. Jana Vondráčka. Krátké, výstižné, o svobodě a míru, současné napjaté situaci, kdy se právě slova
mír a válka skloňují ve všech pádech.
Protože si v letošním roce připomínáme i 80. výročí heydrichiády, přečetla jsem příspěvek dr. Zdeňky Ladové,
který vyšel v publikaci újezdských občanů k 2. svět. válce
v roce 2015, a právě k tomuto výročí byla publikace letos
díky podpoře MČ Praha 21 dotištěna. Školačka Zdeňka
v ní ve střípcích popisuje předválečnou atmosféru, období Protektorátu Čechy a Morava a osudný 27. květen: „Jak
šel čas, tvořily se odbojové skupiny, ale to jsme my malí
nevnímali, ale, jak jsem naznačila, cítili. Ta zdánlivá apatie,
nedůvěra ke všemu a ke všem vyvrcholila 27. 5. 1942, kdy
parašutisté skupiny Anthropoid udělali atentát na Heydricha. To jsem já prožívala velmi silně. Moje maminka
byla v ten osudný den se slepým střevem na operaci. Byla
v nemocnici Na Bulovce, přímo na chirurgii, kde byl Heydrich ošetřován. Křižovatka u Bulovky byla směrem dolů
doprava k Vltavě a směrem rovně přímo do Primátorské
ulice, kde jsme bydleli. Všude se hovořilo o odvaze Gabčíka, Kubiše, Valčíka a Opálky, jezdili jsme se dívat k lomu
u Nehvizd, kde se ukrývali. Po atentátu část parašutistů
jela směrem k Vltavě a část jela naší ulicí k Palmovce, kde
si ukryli kola u rodiny Nováků a jeli se schovat jinam. Ulice
se nyní jmenuje Novákových, celá jejich rodina byla zastřelena. Od nás bylo mnoho dní slyšet střílení v kobyliské
střelnici. Už večer byl vyhlášen výjimečný stav, prohlídky

domů i bytů. Nikdo netušil, co bude dál.“ Zdenčiny vzpomínky zachycují i pražské povstání.
Věnec byl položen i k bustě Stanislava Krause, která má
své důstojné místo ve vestibulu školy 1. stupně. Na dlouholetého nezapomenutelného učitele a kolegu ze sborovny, od jehož narození uplyne v říjnu 110 let, vzpomínali
bývalí žáci, újezdští občané i my, muzejníci - před deseti
lety jsme ke 100. výročí narození pana generála Krause
uspořádali za účasti rodiny, spolubojovníků a veřejnosti
výstavu s hudebním vystoupením všech jeho čtyř vnoučat a promítáním filmu Voják. O jeho knihu vzpomínek na
válečná léta 1939—1945 „Za svobodou třemi světadíly” je
velký zájem, je však rozebrána. Doufáme, že příležitost
k dotisku se zcela jistě najde.
Eva Danielová,
Újezdské muzeum

Zvonička v blatovském parku září novotou
V září minulého roku jsem oslovila pana místostarostu
Zdeňka Růžičku a sdělila mu, že je nejvyšší čas na opravu
zvoničky v blatovském parku. Firma, která loni opravila
v blatovském parku křížek, který zde nechali postavit manželé Jeřábkovi v roce 1874 jako dík Pánu Bohu za uzdravení
své dcery, pro velké vytížení další opravu odmítla. Hledali
jsme tedy různé jiné firmy až se zadařilo panu místostarostovi a rada městské části opravu schválila.
O původu a době vzniku zvoničky není nic bližšího známo.
Kronikář Oldřich Roháček v prvním díle kroniky z roku 1921
odhaduje její vznik kolem roku 1890. Zřejmě se také na ní
zvonilo klekání a úmrtí občanů jako na zvoničce ve Staroújezdské ulici. Já jako malé dítě si pamatuji paní Jiřinu Nyplovou, která při úmrtí zvonila.
Naše obec má jen několik sakrálních objektů, má několik
pomníků starších i novějších, má také několik vysázených
památných stromů. Přestože nemáme žádné velké historické památky, měli bychom si vážit i těchto drobných odkazů
našich předků a trvale je chránit.
Marie Tomaidesová
kronikářka
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LIDÉ

Vydávat nahrávky se nevyplatí.
Ale ta radost!
V ÚZ jsme již hudebníky zpovídali, měli jsme rozhovor
s houslistou i violoncellistou. Dechová sekce prozatím zůstala pozadu, což nyní napravujeme. Štěpán Zbytovský je
totiž flétnistou jazzové formace Noční optika, která vydala
několik alb a pravidelně koncertuje ve vyhlášených klubech,
jako je Jazz Dock, Agharta nebo U Staré paní.
Jak jste se dostal ke hře na flétnu a basklarinet?
Žádné profesionální vzdělání nemám, jsem odchovancem
základní umělecké školy v Hradci Králové, které se za mých
časů říkalo liduška. Když mi bylo dvanáct let, přišla revoluce
a po ní nastoupil místo lehce znuděných pedagožek flétnista Martin Brunner. Otevřel nám obzory, začali jsme hrát jazzovou klasiku i fusion. Mě to děsně bavilo a u hudby jsem
vydržel dodnes, byť profesionál nejsem. S kamarády jsem
muzicíroval na různých sešlostech a nakonec se dostal i do
Noční optiky. Někdy před dvaceti lety mě oslovil klavírista Jakub Dvořáček, s nímž jsem si párkrát zajamoval, že prý shání
flétnistu…
Jak vznikl ten název Noční optika? A co symbolizuje?
Když jsme hledali jméno, padaly podstatně podivnější názvy, nakonec jsem rád, že neprošly. S Noční optikou přišel
náš baskytarista Jan Keller. Jel kdysi noční tramvají a dostal
vnuknutí, že kdyby si otevřel hospodu, bude se to jmenovat
„Putyka Noční optika“. To se nám líbilo. Zní to poeticky, a navíc to i popisuje ten stav, kdy se vám v jiném, potemnělém
světle a stínu věci zkrátka jeví odlišněji než ve dne.
Poslouchal jsem vaše nahrávky na YouTube a těžko bych
je zařadil. Něco zní jako moderní jazz, chvílemi je to
blues, pak zase skoro vážná hudba. Dá se Noční optika
nějak zařadit?
To je těžké popsat pár slovy. Nehrajeme jazzový mainstream, protože to ani neumíme. Rádi improvizujeme, ale
nepouštíme se do toho bez přípravy, máme to nakomponované. Je pravda, že máme rádi klasiky jazzu, jako je třeba Joe
Zawinul. Klasické kusy interpretujeme ale po našem.
Vy jste vydali celkem pět alb, to už je úspěch, ne?
Ve skutečnosti bylo těch alb sedm. Čtyři u labelu ARTA Records, to je zavedené jazzové vydavatelství, původně spjaté
s jazzklubem Agharta, kde jsme také hrávali. Poslední desky
u Poli5, což je label, který máme rádi a mimo jiné také provozuje úžasný antikvariát s deskami. Jedno album se prodávalo v rámci charitativních akcí a natočili jsme ho pro Diakonii
Českobratrské církve evangelické.
Čímž se dostáváme k vašemu pestrému životopisu. Kromě germanistiky jste vystudoval na Karlově univerzitě
také evangelickou teologii. Jak se to sešlo?
Já se původně hlásil na filosofickou fakultu na hebraistiku
a religionistiku, ale nevzali mě, začal jsem tedy studovat podobné zaměření na Evangelické teologické fakultě. Přišlo mi
to ale jako dost teoretický obor, farářem jsem se stát ne-

chtěl, a tak jsem si přibral germanistiku, což mi tehdy přišlo
jako vrcholně praktické.
Takže teologie, germanistika, flétna. Jestli tomu rozumím, živí vás ta němčina?
Ano, hudba i vydávání cédéček to je takový koníček, do kterého naopak dáváte peníze. Ale nestěžuju si. Kdybych třeba
jezdil na motorce, také mě to něco stojí. Takhle si zahraju na
živých koncertech. A pak ta radost, když se na cédéčko můžete podepsat fanynkám! Tohle žádné stahování z digitálního úložiště nenahradí. Samozřejmě nás těší i dobré recenze
a ohlasy – ozval se nám dokonce na sociální síti chlapík až
z Japonska!
Kdy a kde si vás Újezďáci mohou poslechnout naživo?
Nebližší termín je 7. června, kdy hrajeme na Festivalu filozofů ve Velkém Meziříčí. Koncertů bude ale v létě pomálu,
připravujeme totiž novou desku jazzových šansonů. Texty
napsal majitel pražské kavárny Liberál Jakub Štorek, který si
s námi i zazpívá.
A tradiční otázka na konec: jak se vám bydlí v Újezdě?
Jsme tu od roku 2005, kdy jsme se přestěhovali ze Žižkova.
Lákala nás blízkost lesa a zároveň všechny kulturní vymoženosti Prahy, kam se dá dobře dojet. Obojí ovšem nevyužíváme tak, jak bychom si představovali. Když to vezmu z pohledu hudebníka, myslím, že Újezdu chybí nějaký komunitní
prostor pro menší kulturní a společenské akce. Jsem rád za
Polyfunkční dům, kde se dělají akce pro děti. Ale ta stavba
svým duchem jinak spíše odpuzuje.
Blahoslav Hruška

Štěpán Zbytovský (45) – pochází z Boskovic, vyrůstal
v Hradci Králové. Vystudoval germanistiku a evangelickou
teologii na Univerzitě Karlově. Je zástupcem ředitele
Ústavu germánských studií na FF UK, hraje na flétnu
v jazzové formaci Noční optika. S ženou a dětmi žije
od roku 2005 v Újezdě.
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LISTÁRNA
HLEDÁME BYDLENÍ PRO UPRCHLICI Z UKRAJINY
Velmi sympatická maminka Káťa z ukrajinského města Buča
hledá se svými dvěma dcerami (6 a 15 let) od července bydlení v Praze-Újezdě nad Lesy, případně jeho bližším okolí.
Děti chodí v Újezdě do školy a školky, proto prosíme veřejnost o pomoc, případně jakoukoliv informaci.

Kontakt na maminku: Káťa tel. 775 664 802,
e-mail: zhyvolozhna@centrum.cz.
Káťa rozumí češtině, ale nerozumí tak dobře do telefonu.
Pokud hovoříte jen česky, volejte přímo na tel. 777 283 082,
informaci Kátě předám.

JAK FUNGUJE CVIČIŠTĚ

jiné hygienické zařízení. Kynologové nedodržují žádné
dohody ani nařízení úřadů a znepříjemňují bydlení lidem
kteří si postavily domy v klidné části obce (dle územního
plánu ve kterém žádné cvičiště není) Kynologové zde
cvičily i při zahájení masopustního průvodu, a to na
mne působí tak že oni nemusí nic dodržovat a místní
lidé mají bít zticha.

V posledním zpravodaji jsem si přečetl článek pana
Jeníčka o cvičišti které se v dnešní době nalézá na
soukromém pozemku který má v územním plánu jiné
využití. Původní cvičiště již neexistuje, přesto jsou zde
cedule s informacemi o ZKO 394, a probíhá zde téměř
každý den organizované cvičení psů, hlučné povely majitelů psa i cvičitelů, venčení na místech kde to tehdejší
organizace zakazovala, parkování aut v okolních ulicích.
Na dle mého názoru, nelegálním cvičišti není toaleta ani

Kristina Baranková

Libor Minařík

Pozn. red.: Vzhledem k autenticitě vyjádření je text ponechán
tak, jak byl zaslán.

RADNÍ PRO DOPRAVU POD SEBOU NEMÁ NIKOHO
Vracím se k neustále diskutovanému tématu, které patří
do gesce dopravního odboru, kterou v rámci koalice má
na starosti pan Z. Růžička. Nechutné napadání v rámci sloupků zastupitelů a listárny je úsměvné. Zastupitelé PIRÁTI A STAN a Otevřený Újezd se jenom snaží pana Růžičku všude pomlouvat a předsouvají nám občanům
neustálé výmysly, aby ho poškodili. V rámci dopravy funguje přece komise sestavená z členů jednotlivých politických stran či hnutí. Kdokoliv se může sezení této komise
účastnit, jako host i já jsem se jedné zúčastnil. Z jednání
jsem byl dost překvapen, protože někteří členové jsou obstrukční k jakémukoliv návrhu či řešení.
Současné vedení úřadu se potýká se skutečností, že došlo v minulosti k takovým úpravám „zřízení jednosměrek“

které nelze nyní vrátit zpět do původního stavu. Byl to
neuvážený krok předešlých zastupitelů. Je však smutné, že
největší křiklouni a nosiči dezinformací jsou právě osoby,
které se na těchto špatných rozhodnutích podíleli. Zeptal
jsem se na úřadě a zjistil, že pan Růžička nemá pod sebou
v oblasti dopravy žádné úředníky a je na vše zcela sám. Ti,
kteří na úřadě pracují v oblasti dopravy jsou v gesci řízeni
panem starostou. Toto snad není na žádném úřadě, aby
gesční radní v takto důležitém odboru neměl pod sebou
žádného úředníka a musel vše dělat sám. Nejhorší je, že
je i často obcházen v některých záležitostech ohledně dopravy. Za mne jsem rád, že nám pan Růžička v oblasti za
Lidlem hodně pomohl a jsme za to tady rádi.
Jaroslav Hronek
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Mgr. Lucie Doležalová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V minulém čísle ÚZ jsem byla nařčena z údajné cenzury ve facebookové
skupině Újezd nad Lesy – místo pro
život. Autor je známý svými útoky na
všechno, co se hýbe jinak, než by si
on představoval. Ačkoliv to obvykle
nedělám, tentokrát budu reagovat,
protože jeho příspěvek hází špatné
světlo i na ostatní správce a celou
skupinu čítající téměř 5500 členů.
Pravidla v ní jsou nastavena tak, abychom se vyhnuli jejímu zaplevelení

příspěvky, které s naší lokalitou nesouvisí, reklamami, nabídkami podivných půjček apod. Z tohoto důvodu jsme zavedli princip schvalování
přesdílených příspěvků správci.
Údajná cenzura spočívala v tom, že
nebyla schválena pozvánka odkazující na web plný dezinformací. Vše
bylo okomentováno a důvod zamítnutí vysvětlen. Mám radost, že se
nám daří udržovat Místo pro život
jako kultivovaný prostor s fajn „atmosférou“ a že dobře slouží rozvoji
sousedského života. Děkuji všem,

kdo do ní přispíváte radami, sdílením
důležitých informací a tipů na zajímavé akce v okolí, otvíráte diskuze
nad palčivými tématy, pomáháte hledat ztracené věci a domácí mazlíčky.
Díky této skupině, a hlavně štědrosti vás všech, jsme také už mnohokrát pomohli nejrůznějšími způsoby
ukrajinským uprchlíkům. Existence
skupiny Újezd nad lesy – místo pro
život je více než smysluplná, o čemž
svědčí i ty tisíce z vás, kteří ji navštěvují a kteří s jejími pravidly nemají
problém.

Petr Duchek (PATRIOTI)
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odborníky, kteří nedokázali vždy ar-
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jen v roce 2016. Třebaže byl místostarostou až do konce listopadu 2017.

Moderování bylo nevyvedené, ani pozvánka nevyvolala zájem u zastánců
bp. V důsledku uvedeného místo vysvětlení potřebnosti bp a diskutování
nad variantami realizace došlo k nesmyslnému hlasování o existenci bp.
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Bc. Blanka Charvátová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Zavřít Blatov na dva roky bez možnosti objížděk? I toto zaznělo na
veřejném projednání k výstavbě
buspruhu na začátku května. Na toto
jednání přišla také velká spousta
z vás, bylo vidět, že to je téma, které chcete řešit. A máte pravdu – tak,
jak byl buspruh představen, by velmi necitlivě zasáhl do obytné části
Blatova, ukrojil by podstatnou část
z blatovské návsi a také by došlo ke
kácení zhruba 42 vzrostlých stromů.
A také by kvůli výstavbě muselo do-

jít k dvouletým dopravním uzavírkám. Mrzí mě, že se opět ukazuje,
jak se dopravní věci v Újezdě řeší
nekoncepčně a nahodile. Výstavbu buspruhu ani neprojednávala
dopravní komise. Na co pak máme
uvolněného místostarostu pro dopravu (za ANO)? Čemu se věnuje?
Aktualizaci dopravního generelu?
To je úkol, který za poslední tři roky
dokázal jenom odkládat na příště.
Nahodilému rušení a otáčení jednosměrek podle toho, kdo si zrovna víc
stěžuje? Nebylo by lepší začít řešit
dopravu v Újezdě komplexně, s po-

mocí odborníků a na základě studií
a dat? Rozhodovat se kvalifikovaně
a ne podle toho, jak se to komu líbí?
Závěrem bych chtěla zmínit ještě jednu věc, která se buspruhu také týká.
A tou je stará autobusová zastávka.
Páni projektanti říkali, že nejlepší je ji
zbořit a postavit nějakou novou, moderní. A já se ptám proč? Mně se ta
zastávka líbí. Kdyby se udržovala, tak
by mohla být pěknou vstupní branou
do Újezda. Navíc k blatovské návsi
tahle zastávka prostě patří. Co si myslíte vy? Líbí se vám naše stará zděná
zastávka na Blatově?
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Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V září minulého roku jsem napsala
první článek na téma překvapujícího
územního rozhodnutí na vybudování tzv. buspruhu od zastávky Blatov
do zastávky Vaňhov. Tématu jsme se
jako Piráti a STAN pro Újezd věnovali
i v následujících měsících, (viz www.
ujezdzije.cz), proběhla jednání s magistrátem, TSK i s naším panem starostou. Výsledkem bylo svolání veřejného projednání úřadem MČ přímo
na Blatově, za účasti dvou starostů,
projektantů stavby a cca 100 občanů.
Jednomyslně byla odmítnuta vari-

anta buspruhu ze zastávky Blatov.
Silnou podporu získal i návrh na
odmítnutí buspruhu v celé délce,
zejména po zjištění, že stavba si vyžádá rok (resp. stavební sezonu) při
úplné uzavírce silnice Českobrodská
nebo dva roky při částečné uzavírce.
Zatímco vyjednat zkrácení buspruhu od můstku místo od zastávky je
zcela v rukou naší radnice, zastavení projektu buspruh v celé délce si
zaslouží důkladné uvážení. Je třeba
brát v úvahu, že zkrácený buspruh je
zcela na území Běchovic, jejich slovo
ve stavebním řízení bude zásadní.
Běchovice mají důvody pro výstavbu

buspruhu, zejména ve spojení s uvažovaným rozvojem území mezi silnicí
a potokem. Na druhé straně dopady
omezení dopravy ponesou zejména lidé z Újezda. Jakákoliv omezení
je nutno vyjednat pečlivě, dopředu
o nich informovat a dbát také na zájmy místních podnikatelů, pro které
je každá uzavírka pohromou. Znova
se ukázalo, jak je diskuze s občany
důležitá a že musí přijít včas. Každý
větší projekt, ať dopravní nebo jiné
stavby, by měl být zveřejněn a veřejné projednán již ve fázi územního
řízení, aby bylo možné připomínky
občanů zapracovat.

RNDr. Pavel Roušar
(Otevřený Újezd)
Radnice si dělá z občanů legraci, to
je můj závěr po veřejném projednání
buspruhu do Běchovic. Na veřejném
projednání jsme se zeptali, jaký přínos tento projekt bude mít. Dozvěděli jsme se šokující informaci, že
to nebylo součástí projektu. Nikdo
z přítomných nedokázal kvantifikovat přínosy tohoto projektu a ani
se o to nesnažil. I otázka, proč je to
pouze dočasná stavba na 5 let, zůstala bez reakce. Zeptali jsme se, kolik
bude projekt stát. Projektanti nevě-

děli (!), položkový rozpočet bude teprve zpracován. Magistrát si ale vyhradil 100 mil. Kč, ale nemusíme mít
obavy, nebude to platit ani městská
část, ani Praha, zaplatí to Státní fond
dopravní infrastruktury! Jupí!
Co s tím? Pokud vůbec, tak pouze
u Běchovic, kde má pruh význam. Ale
to jsou desítky, možná nízké stovky
metrů. Projekt v tomto rozsahu je
zcela nesmyslný, nekoncepční a … je
v rukou projektantů, kterým je zcela
jedno, zda se zničí park, vykácí desítky stromů nebo že chybí přechod. Z
naší městské části je nulová koordi-

nace, chybí jakákoliv snaha o efektivitu utracených finančních prostředků. A veřejné projednání jsme
prý měli udělat v minulém volebním
období, kdy jsme požádali o vytvoření studie. Jak směšné! Naprostá většina přítomných občanů tento projekt po zjištění všech faktů odmítla.
Po právu. Stav tohoto projektu mě
opět utvrdil v názoru, že uvolněný
místostarosta Růžička (ANO) na svou
pozici nestačí. Ale selhává i starosta
Samec (ODS), který nulový progres
v dopravní agendě zcela nekriticky
toleruje. Proč?

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
14. června
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).

Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská
Rohožnická (u Alberta)
Starokolínská/Nadějovská
(park Blatov u křížku)

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

Psí exkrementy patří do koše
Téměř letní teploty lákají většinu obyvatel k procházkám po
Klánovickém lese, respektive po Újezdě a jeho okolí. Tyto
procházky jsou však v nejednom případě nemile zpestřeny
„našlápnutím“ si psího „dárečku“. V první řadě chceme poděkovat všem pejskařům, kteří zodpovědně uklízejí po svých
mazlíčcích a pomáhají udržovat naši obec čistou. Ty ostatní
upozorňujeme na platnost obecně závazné vyhlášky hl. m.
Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných
veřejných prostranstvích, kde se dočtete v § 3 že v případě
znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly
zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je
vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která
má zvíře v dané chvíli ve své péči.
Nejenže se případným neodklizením psího výkalu dopouštíte přestupku, ale hlavně zošklivujete životní prostředí všem

okolo. Sáček se psím exkrementem můžete odhodit do libovolného veřejného koše na směsný odpad, koše máme
instalovány i podél větších vstupů do lesa. Na stránce
https://praha21.cz/informace/umisteni-sacku-pro-pejskare pak najdete podrobnou mapu a seznam umístění košů,
u kterých 1x týdně doplňujeme balení obsahující 50 ks sáčků. Tímto bychom chtěli apelovat i na pejskaře, kteří si jich
berou více, než upotřebí, aby mysleli na ostatní. Zároveň
však zdůrazňujeme, že nepřítomnost sáčků u číslovaných
košů v žádném případě nezbavuje majitele povinnosti po
svém pejskovi uklidit, je to bezohledné nejen vůči chodcům,
ale i údržbě, která seká veřejnou zeleň a lidem, kteří si nad rámec svých povinností udržují zelené pásy před svým domem.
Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Jaro ve škole

DEN V ZOO

FILM V ORIGINÁLE

Žáci 2. stupně navštívili 21. 4. představení v kině CineStar na Černém Mostě. Film Fantastické zvířata - Brumbálova tajemství byl v anglickém jazyce
s českými titulky, rozvíjel tak zábavnou formou angličtinu i schopnost
rychlého čtení. Originální znění filmu
žáky zaujalo, zájem byl velký.

Lenka Kny

KNIŽNÍ JARMARK

Dne 13. 4. se na 2. stupni naší školy po dlouhé pauze, opět uskutečnil
„Knižní jarmark“. Od začátku školního
roku mohly děti do školy přinášet knihy, které již doma neměly uplatnění
(vyčistit knihovny). Tyto knihy, které
se během 1. pololetí nashromáždily,
se v den konání akce tematicky rozdělily a rozprostřely do provizorních

prodejních pultů v jídelně. Děti si
poté mohly knihy prohlédnout, prolistovat si je, začíst se anebo přímo
zakoupit za symbolickou cenu a dát
jim tedy šanci dalšího využití. Bylo
vybráno neuvěřitelných 5 090 Kč, což
nás velmi překvapilo, potěšilo a děkujeme. Finanční částka bude použita na rozšíření školní knihovny.
Nebylo to ale pouze o prodeji knih,
souběžně probíhaly také knižní dílny,
na které si vyučující 2. stupně připravili poutavé čtení či vyprávění o své
oblíbené knize. To ale pořád zdaleka
není vše! Program knižního jarmarku
byl obohacen o recitační soutěž, kde
zástupci jednotlivých tříd bojovali
o nejkrásnější přednes jimi vybrané
básně. Byl to těžký, ale spravedlivý
boj. Všichni účastníci školní recitační
soutěže si zaslouží velkou pochvalu
a poděkování za skvělé výkony. Akce
se velmi zdařila a již nyní se těšíme na
další ročníky.

Druhé květnové pondělí strávily děti
ze 3. D a 2. A v zoologické zahradě
ve Dvoře Králové nad Labem. Počasí
nám přálo, sluníčko svítilo, zvířátka se
tvářila přívětivě, paní průvodkyně byla
informovaná, děti pozorné takže jsme
všichni strávili velice příjemný den.
Dověděli jsme se spousty zajímavostí
o lemurech, gepardech, slonech, hyenách, šimpanzích, žirafách i dalších
zvířatech. Prošli jsme pěšky celou
zahradou, která je velice krásná, nakoupili suvenýry a stihli si pohrát i na
prolézačkách. Návštěvu této zahrady
můžeme všem vřele doporučit.
Alena Hanzlíková,
Michaela Škvorová

Jana Fajkusová

Klub mladého diváka zakončil Tesla
Letošní Klub mladého diváka jsme zakončili třetím představením,
a to v divadle Komedie autorským představením režiséra Jakuba
Maksymova „Tesla“. Jedná se o velmi originální divadlo v podání
třech herců, kteří střídavě hrají srbského vědce Nikolu Teslu. Děj se
posouvá střídavě čtením životopisu a hranými ukázkami důležitých
osudových momentů z Teslova života. Symbolicky zakomponovaný
Teslou využívaný „střídavý proud“ je zajímavý režijní záměr.
Mladí diváci se dozvěděli o přání mladého Tesly studovat a nebýt
po otci farářem. To se mu splnilo studiem na gymnáziu v Karlovci

a Technologické univerzitě ve Štýrském Hradci i krátkým pobytem v roce 1880 na pražské
Univerzitě Karlově. Důležité byly pro Teslu literatura a vztah k holubům. Vynálezce a elektroinženýr odjel do Ameriky, kde se setkal s T.
A. Edisonem a G. Marconim, se kterými se
časem dostal do konfliktu. Díky miliardáři J.
P. Morganovi se věnoval výzkumu, který byl
finančně náročný, ale výsledky se dostavily pomaleji, než si Morgan přál. Tesla přihlásil přes
300 patentů, uznání v prvenství objevu rádia
se mu dostalo díky soudnímu řízení až po jeho
smrti. V technicky náročném představení doprovázeném hudbou Lazara Novkova došlo
na jevišti k mnoha fyzikálním pokusům včetně
elektrického výboje. Bonusem byla po konci
představení beseda s herci a režisérem, který
se inspiroval k napsání hry čtením Teslovy autobiografie My inventions.
Závěrem několik zajímavostí: v roce 1936 byl
Teslovi udělen čestný doktorát na ČVUT a 1937
prezidentem E. Benešem Řád bílého lva. Busta
N. Tesly se nachází v budově Českého rozhlasu
a pomník znázorňující elektrický výboj v ulici
Nikoly Tesly v pražských Dejvicích.
Eva Danielová
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Adamův příběh pradávné Lemurie
Koncem dubna zhlédly 6. třídy a M2.A Montessori v kině
Světozor dokumentární film „Adamův příběh pradávné
Lemurie“. Před deseti lety strávil cestovatel Adam Lelek
s kameramanem a zvukařem na čtvrtém největším ostrově světa Madagaskaru čtyři měsíce a ujeli přes deset
tisíc kilometrů. Adamovy dokumenty vznikají v rámci
vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 a seznamují
formou promítání videí a fotografií školní mládež s nejrůznějšími zeměmi světa. Zajímavostí těchto projekcí je
přítomnost samotného Adama
Lelka, který vlastním komentářem během promítání ještě dokument doplňuje o další zážitky.
A co se děti o Madagaskaru dověděly? Třeba to, že domorodci nazývané hlavní město Tana je velká vesnice
bez výškových budov, nachází se tu pozůstatky vyhořelého palácového komplexu (stalo se nedlouho předtím, než měl být zapsán na seznam UNESCO) a největší tržnice pod širým nebem na světě. Dobrodružné je
cestování po místních rychlostních komunikacích, které připomínají tankodrom a přejezd několika kilometrů
trvá mnoho hodin, v horším případě i dnů. Z původní
vegetace zůstalo po vykácení pouze 10 %. Zajímavostí ostrova je, že 90 % živočichů je endemických - jedná
se o některé druhy chameleona, želvy a lemura, na videozáběrech viděly děti dravou šelmu fosu, poloopici
ksukola ocasatého a kůži hroznýše madagaskarského.
Jedním z důvodů Adamovy návštěvy byl tajemný obřad
s nebožtíky famadihava, pro Evropana možná těžko nepochopitelná tradice. Adam navštívil i místní školu a tak

děti alespoň chvilku sdílely výuku se svými vrstevníky.
A co děti po zhlédnutí překvapilo nejvíce? Na jedné straně
pestrost ostrova, na druhé neuvěřitelná chudoba, kterou
viděly ve vesnicích nejchudších lidí ostrova. Ten den jsem
zaslechla v jídelně slova: „Proč to nejíš? Viděls ty chudáky
na Madagaskaru. I vody je tam málo.“ Realita je jiná než
v animovaném filmu, který děti znají, je v mnoha ohledech
dosti bolestivá. Ale zpracovaly ji! A na příští rok dostaly
od Adama pozvání na další promítání - bude o Senegalu.
Eva Danielová

První místo v okresním kole
olympiády z němčiny
Toto jaro bylo u nás v Happy School nabité krásnými novými i tradičními projekty. Je to skvělý způsob, jak dětem
přiblížit tradice v anglosaském světě, a tak je víc motivovat
k výuce cizích jazyků.
Po dlouhé dvouleté přestávce si naše děti v dubnu opět
užily „Easter Eggs Hunting“ – hledání velikonočních vajíček.
Dokonce nám ve všech dnech hledání vyšlo nádherné počasí. Už teď se děti ptají, kdy budeme opět hledat vajíčka.
V březnu nám udělala velkou radost naše studentka Sandra Smolíková, která vyhrála 1. místo v okresním kole
olympiády v německém jazyce. Všichni jí držíme palce
v krajském kole.

Povzbudit a inspirovat naše studenty, kteří se připravují
na Cambridge Exams, přišla lektorka britského nakladatelství, která pro nás připravila projektové hodiny. Měly
velký úspěch a doufáme, že je v příštím pololetí opět zopakujeme u dalšího kurzu přípravky na Cambridge Exams.
V čase vzepětí a velké pomoci Ukrajině jsme se zamýšleli, jak pomoci dětem, které utíkají z Ukrajiny před válkou.
Kromě bydlení a jídla potřebují v první řadě zvládnout
dobře češtinu. Proto jsme pro ně již v dubnu otevřeli kurzy
češtiny zdarma. Je pro nás důležité, aby se děti v českých
školách cítily příjemně.
Někdy je u výuky spousta zábavy. Když česká lektorka pochválí dítě v češtině a řekne, že je úžasné, to se velice překvapeně dívá, protože úžasný znamená ukrajinsky hrozný.
V slovanských jazycích mají totiž stejně znějící slova různý
význam. Nebo i naše jednička ukrajinské dítě nejprve moc
nepotěší. V jejich systému hodnocení je jednička nejhorší
známka.
Do konce školního roku zbývá jen pár týdnů. Všem dětem
přejeme v první řadě výborné vysvědčení, z cizích jazyků
jenom samé jedničky a krásné odpočinkové letní prázdniny!
Těšíme se na vás opět v novém školním roce! Za jazykovou školu Happy School.
Eva Stejskalová
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Jaro v Sedmikrásce
Konečně máme jaro, na které jsme se v Sedmikrásce tolik
těšili. A těšili jsme se nejen na sluníčko a teplé dny, ale
především na dokončení našeho projektu jedlé zahrady.
Projekt byl pod názvem Zeleň do zahrady MŠ Sedmikráska podpořen částkou 100 tisíc Kč grantem z programu na
podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m.
Prahy a dofinancován částkou 62 700 Kč MČ Praha 21.
Práce na zahradě začaly už na podzim, dokončení nám
počasí dovolilo až letos v dubnu.
K úpravě zahrady velkou měrou přispěli i rodiče našich
dětí. Jednu chladnou dubnovou sobotu věnovali tvrdé
práci a přišli na naši tradiční jarní brigádu. Sešlo se nás
okolo stovky, a tak šla práce rychle od ruky. Tatínkové rozvozili 10 tun písku za pouhé dvě hodiny a maminky krásně
vyhrabaly obě zahrady. Došlo i na prořez stromů a drobné opravy. A protože jsme měli i spoustu malých pomocníčků, stihli jsme všechno. Došlo i na zaslouženou kávu
a dobroty, které nám maminky napekly.
Práce je hotová a nás už teď čeká jen… další práce. Kdo
máte zahradu, víte, o čem to je. My teď budeme pečlivě zalévat, okopávat, stříhat a těšit se na další rok. To už by děti
mohly trhat první lesní jahůdky, rybízy, angrešty, borůvky
i brusinky, zkoumat a ochutnávat další tradiční (jablíčka,
hrušky, lískové oříšky) i netradiční (moruše, klikvy, jedlé
jeřabiny) ovoce a poznávat barvy, tvary a vůně rozkvetlých
stromků a keřů. Zjistíme, co chutná ptáčkům, na který keř
létají motýli a který nejvíc láká včely. Děti si zaručeně za-

milují naše nové vrbové iglú a nezapomněli jsme ani na
zvířátka. Aby se jim u nás líbilo, postavili jsme hotel pro
hmyz, rozvěsili další budky pro ptáčky a na zimu máme
připravené domečky pro ježečky.
Chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají a kteří podporují naši snahu o vytvoření krásného prostředí pro děti.
Určitě budeme v revitalizaci zahrady pokračovat. V hlavě
už máme další projekt, mohl by se možná jmenovat: „Učíme se v zahradě MŠ Sedmikráska“. Ale o tom zase příště,
nechte se překvapit. Za kolektiv MŠ Sedmikráska.
Martina Kubová

INZERCE

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818
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SPOLKY

Pochod od muzea k muzeu

Klub českých turistů se připojil k oslavám 10. výročí naučné
stezky lesní galerie I a srdečně vás zve na podvečerní turistickou akci Od muzea k muzeu aneb 10 let naučné stezky
Lesní galerie I.
Start podvečerní akce bude ve čtvrtek 16. 6. od 16 do
18 hod. v Újezdském muzeu (Starokolínská 2300), kde
od 11. května k tomuto výročí probíhá výstava „Přírodou
krok za krokem v českých básních a písních“. Cíl bude opět
v muzeu od 17:30 do 20:00. Trasa podvečerního pochodu
vás provede částí naučené stezky Lesní galerie I a II.

Zahrádka v červnu
Červen, krásný měsíc, kdy jeho dvě třetiny patří jaru, se svým
Medardem a velmi známou pranostikou „Medardova kápě,
čtyřicet dní kape“ ale i méně známou „ Svatá Tonička mívá
často uplakaná očička“. K 24. červnu – svátek sv. Jana Křtitele
se vážou další dvě krásné pranostiky charakterizující červen
„Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku
nebo Na svatého Jana otvírá se létu brána“. Z toho je zřejmé,
že déšť a slunce jsou jasnými průvodci tohoto měsíce a vstupujeme do léta s teplými dny i nocemi.
Po suché zimě i jaru si moc přejeme, aby pořekadla o dešti
se vyplnila, přeci jen ona přirozená vláha je nad všechna zalévání.
Když píši tyto řádky je v předpovědi počasí tolik očekávaný
déšť. Měli bychom plít, jednotit, sekat trávník, vysazovat letničky na místa po odkvetlých jarních cibulovinách, ale budeme zalévat tak, jak nám naše možnosti s vodou dovolí. Připomínám, že zaléváním na rozpálený list studenou vodou je
velmi špatné. Když jinou možnost nemáme, zaléváme až po
večerním ochlazení nebo brzy z rána. Nesmíme zapomínat
na pravidelné přihnojování. V dnešní době je tolik nových přípravků, že nejlépe je, se poradit v odborných prodejnách, jaký přípravek použít pro jednotlivé rostliny. Ve většině případů
nám dobře poradí.
Co nepotřebuje žádné přihnojování jsou plevele, ty musí jednoznačně pryč, ubírají vláhu i výživu pěstovaným rostlinám.
Nejúpornější boj je se svlačcem a likvidace je možná pouze
totálními herbicidy – Roundup, Dominátor, Gladiátor, Glyfo
Klasik. Svlačec necháme rozrůst a pak aplikujeme postřik dle
návodu na listy, okolní rostliny musíme chránit, protože jinak zlikvidujeme i je. Svlačec má rozvětvené kořeny více než
v metrové hloubce, dokonce jsem četla, že kořeny mohou dosáhnout až hloubky tří metrů, proto listová plocha musí být
větší, aby růstový herbicid se dostal co nejvíce do kořenového systému. Po třech týdnech opakujeme znovu a pokud se
objeví zelené lístečky, opakujeme okamžitě. Další neúprosný
plevel je ptačinec žabinec. I malá rostlinka nasazuje ohrom-

Od 16 do 17 hod. bude v muzeu další ze zakladatelek,
Zita Kazdová, která zájemcům bude vyprávět nejen o historii naučné stezky Lesní galerie I a II, ale i další zajímavé
naučné stezce v Klánovickém lese (Po středověké vesnici
Hol).
K této příležitosti je připravena turistická vizitka, jejíž křest
proběhne v muzeu v 18 hod. za účasti dvou ze zakladatelek
této naučné stezky, Lucie Černé a Evy Danielové.
Za Klub českých turistů
Klára Zezulová

né množství semen, rozšiřují se větrem a dokáží zaplevelit
celou zahrádku. Kdo je z tohoto plevele nadšen, je chovatel
andulek a korel, ty ho milují nade vše. Dobře známý pěťour
maloúborný, ten velmi milují svilušky, pokud je přehlédneme, napadnou nám okurky, fazole, růže a další okrasné
rostliny. Nejvíce nás na zahradách i na okrasných rostlinách
trápí mšice. Slunéčko sedmitečné je jejich největší likvidátor,
je v zahradě velmi užitečné, jeho larvy požírají velmi intenzivně mšice a jeho výskyt nám signalizuje velké množství
těchto savých škůdců. Nespleťte si larvy slunéčka s larvami
mandelinky bramborové. Co do barvy jsou velice podobné.
Larvy slunéčka velmi pevně drží na listech, nemají nohy. Larvy mandelinky mají jasně viditelnou hlavu a nohy a pohyb s
ožíráním listů je jasně viditelný. Slunéčka chraňte a raději se
vzdejte veškerého postřikování nebo poprašování insekticidy. Když nic nepomůže ani příroda, je jediný možný způsob
jak je zlikvidovat – postřik. Vyzkoušené a stále v prodeji jsou
Karate, Sanium Ultra, Sumition Super, Mospilan a další dle
nabídky v prodejnách. U všech přípravků čtěte pečlivě přiložené návody!
Saví škůdci – ryze přírodní postřik Rock Effect účinkuje na savé škůdce, jako jsou mšice, molice, svilušky, třásněnky, červci
- puklice (v raném stadiu). Při kontaktu okamžitě saví škůdci
hynou, je možno ho použít na okrasné rostliny i zeleninu.
V červnu je také čas zahájit boj s vosami, je možné je lapat do
zavěšených lahví naplněných do jedné třetiny pivem. V dalších měsících, pokud je dost ovoce, na lahve s pivem nereagují. Nikdy nedávejte do lahví ovocnou šťávu, na tu reagují
včely a těch je velká škoda. Včely na pivo nejdou. Sama mám
velmi dobrou zkušenost s vosami ve skleníku, velmi pečlivě
ohledávaly rostliny paprik a likvidovaly mšice, od té doby
s nimi nebojuji a říkám, také mají své místo v přírodě. Pokud
máte dotazy, pište na naše stránky. O veškerých našich akcích budete informováni ve vývěsných skříňkách, stránkách
ÚZ a webu https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová
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KAS ve sněmovně i na zámku
20. dubna se uskutečnila naše další procházka Prahou. Začali
jsme prohlídkou Poslanecké sněmovny Parlamentu v palácích na Malé Straně. Částí areálu nás provedla paní Kristýna Kopecká, místostarostka Újezda, částí místní průvodce.
Exkurze sněmovním sídlem nás seznámila s významem parlamentu v českém politickém systému a s historií sídla Poslanecké sněmovny. Dalším bodem našeho programu byl
chrám svatého Mikuláše, který patři k nejcennějším stavbám
baroka na sever od Alp. Jeho stavba se realizovala více jak
100 let. Základní kámen položili jezuité v roce 1673. Vniřní
výška s téměř 57 m přestavuje nejvyšší pražský interiér. Na
balkonovém ochozu uvnitř chrámu jsou vystaveny Škrétovy
obrazy a pohled dolů je dechberoucí. Procházka po Karlově
mostě a seznámení s historií jeho stavby a významem některých soch naše putování zakončila. Byla to další vydařená akce, která se všem zúčastněným líbila.

V květnu jsme vyjeli na sever. Nejdříve na zámek Jezeří. Ten
v zuboženém stavu zakoupili v roce 1621 Lobkowiczové.
Po několika generacích se z něj stal skvělý a honosný zámek.
Rod Lobkowiczů vlastnil Jezeří až do 2. světové války. Na jejím
počátku se zde usídlil štáb SS. Ještě horší situace nastala po
válce, kdy zámek obsadila stočlenná vojenská posádka. Interiéry byly znehodnoceny, věci zničeny nebo rozkradeny. Když

bylo Jezeří v roce 1991 na základě restituce vráceno Lobkwiczům, byla obnova silně zdevastované kulturní památky nad
jejich síly i finanční možnosti, tak ji v roce 1996 darovali státu.
Od té doby je zámek zpřístupněn veřejnosti a zároveň probíhá jeho rekonstrukce. Bude trvat roky, než Jezeří získá ztracenou krásu, ale jednou to nastane. Když ne pro nás, tak pro
další generace.
Po výborném obědě v Oseku nás čekala prohlídka cisterciáckého kláštera. Byl založen okolo roku 1206. Dominantou
celého areálu je nádherný barokně upravený chám s gotickou křížovou chodbou. V dalších budovách bylo zázemí pro
život mnichů, lékárna, hospital, manufaktura. S naší prohlídkou nastal problém. V kostele byla svatba a my jsme museli
čekat, ač řádně objednaní, až svatebčané odejdou. Dalším
zklamáním byla průvodkyně, snad nejhorší, s jakou jsme se
při našich výletech setkali. Po přestávce na kafíčko v místním
pivovaru jsme odjeli na Červený hrádek. Tam se také konala svatba. Zvenku jsme si prohlédli honosný barokní zámek
z roku 1655, v parku se podívali na sochy J. Brokoffa, který
zde v letech 1687-1688 žil, pokochali se pohledem na vodní
hladinu jezírka a odjeli domů. Počasí nám přálo, a tak i přes
chybičky, které se vloudily a za které nikdo z organizátorů nemohl, jsme si výlet užili.

Další výlety KAS
neděle 26. 6.

Kam?
Do Písku: prohlídka města s průvodcem, oběd a návštěva hřebčína,
pak do Kestřan a Sudoměře.
Příspěvek účastníka na dopravu 300 Kč,
Vstupy hradí KAS, oběd účastníci zájezdu.
Přihlášky a platba u paní Krajzingrové, tel.: 736 417 414
Připravujeme:
10. 9. výlet do Slatiňan
5. 10. pokračování procházky Prahou
5. 10. výlet do Šternberka, Ledče
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Irena Krajzingrová

Z vycházek SPCCH
Vycházky SPCCH opět začaly. 23. února jsme v plném počtu
natěšených přátel (27 os.) vyrazili na vycházku Královskými
Vinohrady po památečních stavbách na jeho výsostném
území. Sraz v 10 hod. byl u Vinohradské vodárny (od roku 1991 kulturní památka). Pokračovali jsme ke kostelu Československé církve husitské postaveného v roce 1930-31
podle návrhu architekta Pavla Janáka v konstruktivistickém
slohu s vysokou věží a s tajuplným kolumbáriem (největším
nejen v Čechách); pak dolů křivolakými uličkami nadmíru
bohatými architekturou - kolem vil mistrů Šalouna, Dryáka
nebo Kotěry, jakož i paláců majetných měšťanů – např. rodiny pana ing. Kolbena. Mimo jiné je tu k vodění i malá kolonie
Svoboda arch. Fr. Alberta Libri ve stylu světově jedinečného
tzv. českého dekorativismu – rondokubismu.
Na přírodovědnou vycházku jsme rezervací potoka Říčanka
jsme se vypravili 22. března, přišlo nás 22. Sešli jsme se na
novém Novém uhřiněvském náměstí. Tady je totiž v budově bývalých cukrovarských stájí nově přebudovaný objekt
muzea, dosud však ještě ne pro veřejnost otevřený. Ujal
se nás sám jeho budoucí ředitel ing. Klich, a tak jsme se,
díky naší Mirce, stali jeho prvními návštěvníky. To by paní
vévodkyně Savojská, kdysi majitelka města, koukala, jak se
její město – dnes už Praha 22 - krášlí. I ona se však o něj
zasloužila – založila ve městě jednotřídku s bezplatným vyučováním a „první školní jídelnou“, v níž denně dostávali
žáčci talíř polévky a krajíc chleba; ve válečných časech dala

otevřít panské sýpky; úřední listiny se musely vést i v češtině. Ušlechtilá paní, není-liž pravda. I my ji známe, potkáváme tu v blízkém okolí – Škvorci, Kostelci nebo Křenicích
sochy sv. Donáta (patrona proti krupobití, škodlivé bouřce
a moru) umístěné jejím přičiněním volně v přírodě.
Pokračovali jsme k židovskému hřbitovu – (cca 300 náhrobků, nejstarší z roku 1719; naposledy se tu pohřbívalo ještě
v únoru 1942). Průvodcem nám byl opět ochotný a vědoucí
pan Klich, ovšem vše-vědoucí byla, jako vždy, výtečně připravená naše „paní vedoucí“.
A pak následoval troufalý hlavní úkol - zdolat dlouhou cestu
rozsáhlým a ojedinělým komplexem zdejšího lužního lesa,
směrem k domovu. Park byl v roce 1982 vyhlášen chráněným územím potoka Říčanka (pramenícím v Tehově a po 21
km ústícím poblíž Běchovic do Rokytky). Je mimořádný především svým velmi hodnotným bylinným patrem (překvapivě zastoupeným například jinde u nás kriticky ohroženým
křivatcem žlutým).
Bylo krásné prosluněné odpoledne, a tak jsme jaře šlapali
pohodlnou cyklostezkou kolem „Podlesáku“, přes unikátní
přírodní geologickou památku Rohožník až do Dubče – ba
mnozí následně až domů.
Paní vedoucí nás pochválila a srdnatě se s námi rozloučila.
Budeme se těšit na příští výlety. Neboť – s Mirkou kamkoliv!
Petr Mach

Pražským Semmeringem na Cibulku
Vlakem na vycházku anglickým parkem vás zve SPCCH.

ve čtvrtek 23. 6.

Odjezd vlakem S65 z Prahy hl. n. v 9:47 hod., výstupní stanice Praha-Cibulka
Doporučená doprava: Vlakem S7 z nádraží Praha-Klánovice v 8:54 hod, výstupní stanice Praha hl. n. v 9:16
hod., přestup na vlak S65 v 9:47 hod.

SPCCH pořádá rekondici kardiaků
13. 8.-20. 8. v Příchovicích
Přihlášky budou vydávány 6. 6. ve 13. hod. v Újezdském muzeu.
Informace u Růženy Řezáčové, tel. 603 930 176.
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Stříbro ve štafetách
Ve čtvrtek 12. května si vybraní žáci z 2.—5. tříd poměřili své
síly s ostatními pražskými školami v atletice. Ve sportovním
areálu stadionu Na Kotlářce se konalo krajské kolo Štafetového poháru. Jedná se o již tradiční běžeckou soutěž s netypickým složením štafet i vzdálenostmi. Nejprve se představili čtyři kluci a čtyři dívky mladší kategorie (1. – 3. třída) ve
smíšené štafetě 8 × 100 m, po nich do bojů nastoupili žáci
a žačky starší kategorie (4. – 5. třída). Následně se promíchala
polovina mladších s polovinou starších v poměrném zastoupení chlapců i dívek a společně zaběhli štafety 8 × 200 m.
Štafetový pohár připadl těm, kteří měli nejmenší součet časů
z obou štafet na 8 × 100 m a z rychlejší štafety na 8 × 200 m.
V prestižním klání se představilo 16 nejrychlejších týmů ze

základních škol celé Prahy. Závody doprovázelo krásné počasí a úžasná sportovní atmosféra. Štafety usilovaly nejen
o prvenství, ale také o právo startu v republikovém finále.
Naši malí atleti dosáhli na krajském kole tohoto atletického
závodu vynikajícího úspěchu, když dokázali v silné konkurenci doběhnout na skvělém 2. místě. Každý žák podal na svém
úseku maximální běžecký výkon a hlavně pak dokázal perfektně předat štafetový kolík svému spolužákovi. Postup na
republiku jim utekl o vlásek. Tam pojedou děti ze sportovní
školy Campanus.
Všem závodícím patří dík za předvedené výkony a vzornou
reprezentaci školy. Za Masarykovu ZŠ
Radka Kohoutová

Pražský běžecký pohár mládeže
Pražský běžecký pohár mládeže je seriál čtyř závodů pořádaných na různých místech hlavního města Prahy (Park na Vítkově, Obora Hvězda, Divoká Šárka – Džbán a Centrální park
Nové Butovice). Závodí se v běhu mimo dráhu na vzdálenost
cca 1 500 – 3 000 m (dle kategorií). V každém kole jsou vyhlašovány první tři chlapci a děvčata. Pro celkové pořadí se počítají tři nejlépe bodované výsledky. Vítězové všech kategorií
obdrželi pohár a věcné ceny.
Soutěž o pohár probíhala v březnu a v dubnu.
První kolo v parku na Vítkově byl pro nás i Městský přebor
družstev mladších žáků. Naši sportovci v zelených dresech
ŠSK Újezd nad Lesy byli hodně vidět.
V dalších kolech poháru pak už závodili naši sportovci skromněji, ale úspěšně. Velkými nadějemi jsou Simona Maňasová
v mladších žákyních a Anna Soukupová ve starších žákyních,
obě předbíhaly o rok starší soupeřky a tak věřím, že příští rok
o nich ve stejných kategoriích ještě uslyšíme.
Na předních místech se umisťoval i Jakubec Benjamin v mladších žácích. Největšího úspěchu dosáhl Jan Machalický, který
vyhrál závody na Hvězdě a v Butovicích, malinko zaváhal na
Džbánu. Celkově se ziskem 70 bodů vyhrál pohár v kategorii
starších žáků.
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A tak si úspěšný atletický oddíl ŠSK Újezd nad Lesy odnáší
pohár za přespolní běh. Za ŠSK Újezd nad Lesy, oddíl atletiky
Zuzana Olšanová

Ohlédnutí za Újezdskou sovou
V sobotu 14. 5. proběhl za krásného slunečného počasí již 17.
ročník tradičního Běhu o pohár starosty aneb Běhu za újezdskou sovou. Měli jsme radost, že jsme mohli vrátit závod do
obvyklého květnového termínu a opět přivítali velké množství
nadšených závodníků všech věkových kategorií.
Závod proběhl jako obvykle za podpory pana starosty Milana Samce i MČ Praha 21 a s podporou dalších partnerů
a společností jsme mohli připravit pro závodníky velice důstojné zázemí i hodnotné ceny. Veškeré výsledky závodu je
možné zhlédnout na stránkách našeho atletického klubu

www.atletikaujezd.cz/ujezdska-sova/vysledky-zavodu
anebo se podívat na krásné fotky
www.atletikaujezd.cz/fotogalerie
Děkujeme všem závodníkům, jejich rodinným příslušníkům,
dobrovolníkům i celému Školnímu sportovnímu klubu a budeme moc rádi, když se opět všichni za rok potkáme při dalším ročníku.
Hodně zdraví a sportu zdar!
Michal Augusta
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Kangsim se blýskl na domácím turnaji
V sobotu 7. 5. se v újezdské tělocvičně na druhém stupni Masarykovy ZŠ konal 2. ročník turnaje Kangsim Poomsae Cup,
který pořádal náš místní klub. Turnaje se zúčastnilo více jak
150 taekwondistů z deseti klubů. Kangsim na tento turnaj vyslal hned 60 závodníků. V tomto počtu se nám podařilo získat
celkem 46 medailí – 12 zlatých, 17 stříbrných a 17 bronzových.
S tímto výsledkem jsme dosáhli na celkové 2. místo v týmech.
Turnaje se zúčastnila i spousta našich nováčků. Všichni předvedli dobré výkony. Přesto bychom chtěli vyzdvihnout výkon
Dianky Špilerové, která v kategorii mladších žákyň D porazila
10 soupeřek a získala bronzovou medaili hned na svém prvním turnaji. Další dvě medailistky jsme měli z kategorie kadetek D, ve které se sešlo 11 závodnic. Lucka Novotná a Terka
Šebestová se umístily na 2. a 3. místě, a tak i tato děvčata
získala své první medaile z kategorie jednotlivců.
Turnaj byl finančně podpořen MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy
a fandit místním dorazil také starosta Milan Samec, který turnaj zahájil po taekwondisticku, když úderem přerazil dřevěnou desku. Podpory si vážíme a chtěli bychom za ni poděko-
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vat. Dále bychom chtěli poděkovat i našim sponzorům, kteří
nás dlouhodobě podporují. Konkrétně našemu generálnímu
partnerovi, společnosti Abak, provozovateli sítě Ujezd.net,
a hlavnímu partnerovi, Obchodní akademii a Obchodnímu
institutu Praha.
Díky této podpoře jsme kromě medailí a pohárů pro vítězné
závodníky mohli připravit pro medailisty v kategorii jednotlivců věcné odměny s taekwondo motivy v podobě zápisníku
za 3. místo, sportovní lahve za 2. a pro vítěze krásné tričko.
Každý závodník si bez ohledu na výsledek odnesl sladkosti
a drobné upomínkové předměty, jako například reflexní pásku, odznáček, náramek, a podobně.
Díky tomu, že se turnaj konal přímo v Újezdě, jsme na turnaji
mohli přivítat také diváky z řad rodičů i místní veřejnosti. Pro
ně bylo kromě pěkných výkonů zajištěno občerstvení formou
stánku s teplou a studenou kuchyní i širokým výběrem nealkoholických nápojů. V průběhu závodního dne panovala příjemná až rodinná atmosféra, za což bychom rádi poděkovali
všem zúčastněným. Za Kangsim Dojang
Kateřina Skotnicová

5. ročník Letního fotbalového kempu
Konec fotbalové sezóny 2021/2022 nám pomalu klepe na
dveře, ale život tím na fotbalových trávnících neutichne. Hned
v polovině července vypukne na újezdských hřištích akce, která
se ustálila jako letní tradice.
V týdnu od 18. do 22. července pořádáme již 5. ročník Letního
fotbalového kempu pro členy i nečleny našeho klubu. Kemp
je určený chlapcům i dívkám narozeným v letech 2009-2016
a probíhá formou příměstského tábora. Kapacita kempu je
50 dětí a už v polovině května byla ze 4/5 naplněna.
Letní fotbalový kemp bude probíhat, jako každý rok, pod vedením našeho bývalého šéftrenéra mládeže Matěje Folaufa
a alších trenérů s odpovídající trenérskou licencí. Děti budou
rozděleny podle věkových kategorií, případně fyzické zdatnosti
do jednotlivých družstev a na každé družstvo připadne samostatný tým trenérů a asistentů. Po celou dobu bude k dispozici
také zdravotník.
Kemp je primárně zaměřen na trénink průpravy fotbalových
dovedností, taktiky, práci s míčem, ale také zároveň na péči
o své tělo. Patří sem správné cvičení, vhodné stravovací návyky sportovce v mládežnickém věku a podobně. Současně bude
program doplněn dalšími sportovními aktivitami, jako například

nohejbal, volejbal, házená, basketbal a další. Součástí kempu
bude také celá řada dovednostních soutěží o věcné ceny.
K dispozici jsou dvě travnatá fotbalová hřiště, fotbalové hřiště na malou kopanou s UMT, tenisový/nohejbalový kurt.
Pro účastníky je zajištěno i stravování (2x svačina a oběd) v restauraci Na hřišti. Každý účastník kempu si také odnese tričko
na památku.
V minulých letech navštívila kemp řada osobnosti z řad bývalých ligových fotbalistů, reprezentantů a trenérů jako například: Jaromír Blažek (brankář AC Sparta Praha, bývalý reprezentant a člen Klubu ligových brankářů), Jaroslav Köstl (asistent
trenéra A-týmu SK Slavia Praha), Ivo Viktor (brankář týmu mistrů Evropy z roku 1976 v Bělehradě), Radek Sňozík (bývalý
brankář Bohemians Praha 1905) nebo bratři David a Lukáš
Jarolímovi (SK Slavia Praha). V roce 2020 nás svou návštěvou
poctil i současný starosta Újezda Milan Samec.
Také pro letošní ročník máme v jednání zajímavá jména z řad
ligových trenérů a hráčů. Přijďte se v létě podívat, kdo z prestižních hostů dorazí letos předávat své mnohaleté zkušenosti
mladým fotbalovým hvězdám.
Daniel Podlipný
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tel.: 606 900 600
Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT

Likvidace autovraků všech značek
Pneuservis bez čekání

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00
SO:
09.00–13.00

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

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

Hodinový manžel aneb zručná
pomoc pro Vaši domácnost
(po dohodě možno i o víkendu)
tel.775 250 169
email: vavrapetr1@seznam.cz
http://www.hodinovymanzel.info9

Soukromá
mateřská
školka
Andělská

Poskytujeme individuální výuku
vedenou profesionálními lektory
s mnohaletou praxí s důrazem na
laskavý přístup k rozvoji talentů
každého jednotlivce.
Příjemné prosluněné prostory v rodinné
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického
lesa s velkou klidnou zahradou
a vlastním dětským hřištěm poskytují
harmonický rámec pro výuku v naší
Soukromé mateřské školce s prvky
výuky lesní školky. Vyučujeme v malých
skupinkách - třídy po 4 - 6 dětech.

Zápis na
nový školní
rok zahájen
Email: info@andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

www.andelska.cz
Andelska_183x266.indd 1
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Soukromá mateřská
školka Andělská

17.02.2022 5:59

SOUSEDÉ

Kultura v okolí
FILM
čtvrtek 9. června, 19:30 hod.
Pánský klub (ČR 2022, režie: Matěj Balcar)
KC Nová Beseda Klánovice
čtvrtek 23. června, 19:30 hod.
Prezidentka (ČR 2022, režie: Rudolf Havlík)
KC Nová Beseda Klánovice
KONCERT
neděle 12. června, od 15 hod.
Pěvecké sdružení Vocali,
Sál DPS, nám. Svobody, Úvaly
KOMUNITNÍ AKCE
neděle 12. června, od 15 hod.
Koulohraní, odpoledne pro rodiče s dětmi,
hřiště Na vinici, Úvaly
BESEDA
čtvrtek 9. června, od 19 hod.
Beseda s egyptologem Miroslavem Bártou
sál Kvapík U Antošů, Jirny
DIVADLO
neděle 19. června, od 15 hod.
Zaskočená kost,
pohádka s vůní moře, hraje divadlo Inkognito
sál Kvapík U Antošů, Jirny
sobota 25. května, od 17 a 21 hod.
neděle 26. května, od 17 a 21 hod.
Fimfárum,
projekt čtyř souborů k 50. výročí přírodního divadla
v Horních Počernicích,
více na www.divadlopocernice.cz/porad/fimfarum
ZÁBAVA
úterý 14. června, od 20 hod.
úterý 28. června, od 20 hod.
Týmový kvíz,
více na nakviz.cz
KC Nová Beseda Klánovice

Tady mohla být
vaše inzerce
již od 363 Kč
více info na
www.praha21.cz/informace/prijem-inzerce

YVONNE SANCHEZ - VOCALS
JONATHAN RAMIREZ - BACK UP VOCALS/ACOUSTIC GUITAR
ROBERT BALZAR - BASS
TOMÁŠ JOCHMANN - KEYBOARDS

VEČER V ZAHRADĚ BESEDY V RYTMU LATINO.
TRADIČNÍ TAPAS, LATINO BAR & COCKTAILS.

1.91.

PŘEDPRODEJ NA KCBESEDA.EU
REZERVAČNÍ SYSTÉM KINA POUŽÍVÁME PRO HLÍDÁNÍ KAPACITY. PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ BUDE AKCE UVNITŘ.

Krá Ko D Uh
Krá Ko D Uh
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1.ro�ník
9. ročníktriatlonu
triatlonu
1.ro�ník
triatlonu
10 km kolo

0,5 km plavání
0,5 km plavání

KRÁLOVIC
KRÁLOVIC

KOLOD���
KOLOD���

10 km kolo

DU���
DU���

3,5 km ��h
3,5 km ��h

UH����VSI
UH����VSI

1.ro�ník triatlonu
1.ro�ník
triatlonu

KRÁLOVIC
KOLOD���
DU��� UH����VSI
KRÁ
LOVIC
KOLOD���
DU��� UH����VSI
pro amatérské sportovce a rodiny z kraje i �irokého okolí
pro amatérské sportovce a rodiny z kraje i �irokého okolí

��.�ervna
��.�ervna �013
�013 od
od 10
10 hod
hod
Místo: Podlesk� ry�ník, Du�e�, �etluky, Královice, Stupice, Kolod�je
Místo: Podlesk� ry�ník, Du�e�, �etluky, Královice, Stupice, Kolod�je
Místo: Podleský
rybník, Dubeč, Netluky,
Královice,
Stupice, Koloděje
��.�ervna
�013
od
hod
(Místo setkání je ��.�ervna
v 8:30 až 9:30 v parku Skála
v Kolodějích
a zde bude
i cíl.)
�013
od 10
10
hod

18.
června
2022
od z10
pro
amatérské
sportovce
a rodiny
krajehod
i �irokého okolí
pro amatérské sportovce a rodiny z kraje i �irokého okolí

(Místo setkání je v 9:30 v parku Skála v Kolod�jích a zde �ude i cíl.�
(Místo setkání je v 9:30 v parku Skála v Kolod�jích a zde �ude i cíl.�

informace, mapy tras, podmínky a registrace na
informace,Místo:
mapy tras,Podlesk�
podmínky a registrace
ry�ník,na
Du�e�, �etluky, Královice, Stupice, Kolod�je
www.krakoduh.cz
www.krakoduh.cz
Místo:(Místo
Podlesk�
ry�ník,
Du�e�,
�etluky,
Královice,
Stupice,
Kolod�je
setkání
jepodmíky
v 9:30
v parku
Skála v Kolod�jích
a zde
�ude i cíl.�
informace,
mapy
tras,
a registrace
na
www.krakoduh.cz
�kce pro�íhá pod (Místo
zá�titou starost�
t�chto
M�. v parku Skála v Kolod�jích a zde �ude i cíl.�
setkání
je
v
9:30
�kce pro�íhá pod zá�titou starost� t�chto M�.
informace, mapy tras, podmínky a registrace na
www.krakoduh.cz
informace,
mapy tras, podmínky a registrace na
www.krakoduh.cz
VAŠE NEJLEPŠÍ INVESTICE
�kce pro�íhá pod zá�titou starost� t�chto M�.
ZLATO · STŘÍBRO · PLATINA · PALLADIUM
�kce pro�íhá pod zá�titou starost� t�chto M�.
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INZERCE
Mgr. Renata Prihoda, advokátka,

zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní
dokumentace, nemovitosti, insolvence, rodinné právo
(rozvody, jmění manželů, děti), obchodní společnosti.

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

Od pondělí do soboty nabízíme:
čerstvá a uzená masa
výrobky vlastní, i okolních výrobců.

Skvělá jídla již od 7 do 18 hodin!
Řeznictví uzenářství s jídelnou Na Obušku

ohodnoťte nás hvězdičkou
nebo napište recenzi na Google.
Malešovská 1652, Praha 9
Újezd nad Lesy
190 16
Objekt Albert, naproti MŠ
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KOSMETIKA - PEDIKÚRA
Tereza Sucháčková
tel. 724 526 849
e-mail: su.tereza@seznam.cz
Najdete nás na adrese
Zalešanská 726, Újezd nad Lesy

Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

Ceny od
19.990.000,-Kč

ovice.cz

www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
cena 7.450.000,-Kč

PRODEJ – rekonstruovaný byt
3+kk/L/sklep, podlahová plocha 93 m2,
Žíšovská ul., P9 – Újezd nad Lesy

cena 19.490.000,-Kč

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz

PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, pozemek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

PRODEJ –
6 bytů ve třech dvojdomech,
podlah. plocha 156 m2,
pozemky 422-541 m2,
ul. U pole, Šestajovice

K nastěhování v 09/2022
Ceny
od 15.990.000,-Kč

