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KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (říjen – listopad 2011)

Plavání a cvičení v bazénu pro zdravotně oslabené
a seniory
od 7:30 do 10:30 hod ve Wellness centru Blatov

Pozvánka na výlet pro přátele a občany Újezda nad
Lesy „Česká podzimní barevná krajina “
(Rakovník-Lužná-Krušovice-Kněževes)
Odjezd v sobotu v 7:00 hodin od Lidlu.
Přihl. př. Vacková tel.281972364 (Líznerová tel. 281972219),
záloha 150 Kč, děti do 10 let 75,-Kč

Farmářské slavnosti - vyvrcholení úspěšné série
Od 10:00 do 16:00 hod v Národním zemědělském muzeu
v Praze (ve vnitřních i venkovních prostorách). Pro všechny
milovníky přírody a kvalitních potravin. Ochutnávky, tvůrčí
dílny, loutkové divadlo atd.
Více na www.farmarskeslavnosti.cz

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické
Od 16.30 hod v Újezdském muzeu, Buďte vítáni!
Výbor KZ ČZE.

Pátý kulatý stůl na téma „MAJETEK A BYTOVÁ
POLITIKA, VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA“
od 18:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21.
Hospodaření městské části s majetkem, spokojenost se
službami v městské části ( obchody, obč. vybavenost)…

Rekondiční cvičení s prvky jógy – 1. skupina /3.
Od 18:00 do 19:00 hod, tělocvična ZŠ ul. Polesná

Rekondiční cvičení s prvky jógy – 2. skupina /6.
Od 16:00 do 17:00 hod, tělocvična ZŠ ul. Polesná

„Čaj o páté se starostou“
od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21

Celodenní poznávací výlet: „Krajinou Čertovy brázdy“
Sázava - klášter, Kouřim - muzeum, Lipany
odjezd v 8:00 hod od Lidlu,
cena zájezdu včetně oběda Kč 200,-

Plavání a cvičení v bazénu pro zdravotně oslabené
a seniory
od 7:30 do 10:30 hod ve Wellness centru Blatov

Tradiční podzimní a adventní prodejní výstava
Staroújezdská 495, od 10:00 do 17:00 hod
Srdečně zve Český zahrádkářský svaz.
Více na www.kvetyujezda.ic.cz

Oslava vzniku samostatného československého státu
a slavnostní předání titulů Čestný občan a Občan roku 2010
Začátek v 10:00 hod před Masarykovou ZŠ.
Srdečně zve Pavel Roušar, starosta.
(v případě nepříznivého počasí v divadle ZŠ)

Den otevřených dveří I. stupně Masarykovy ZŠ
Od 9:00 do 12:00 hod
Srdečně zvou děti, učitelky a vychovatelky Masarykovy ZŠ.

Zájezd do Polska - Kudowa
Odjezd v 5:00 hod od autoservisu Štangl. Cena 200,-Kč
Přihl. u pí. Zajacové tel. 281 970 138 nebo pí. Kolembářové
tel. 281 972 575. Srdečně zve Český červený kříž.

Tradiční podzimní a adventní prodejní výstava
Staroújezdská 495, od 9:00 do 18:00 hod,
Srdečně zve Český zahrádkářský svaz.
Více na www.kvetyujezda.ic.cz

Tradiční podzimní a adventní prodejní výstava
Staroújezdská 495, od 9:00 do 16:00 hod,
Srdečně zve Český zahrádkářský svaz.
Více na www.kvetyujezda.ic.cz

Rekondiční cvičení s prvky jógy 1. skupina /3.
Od 18:00 do 19:00 hod, tělocvična ZŠ ul. Polesná

Rekondiční cvičení s prvky jógy 2. skupina /7.
Od 16:00 do 17:00 hod, tělocvična ZŠ ul. Polesná

Návštěva Divadla Horní Počernice - „Jak uvařit žábu“
/detektivka podle A. Christie/ V 19:30 hod - tragikomedie
pro Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera.
Srdečně zve SPCCH, cena 200,-Kč. Doprava po vlastní ose.

Plavání a cvičení v bazénu pro zdravotně oslabené
a seniory
od 7:30 do 10:30 hod ve Wellness centru Blatov

Újezdské muzeum
Výstava dlouholeté újezdské občanky PhDr. Stanislavy
Jarolímkové
/+ stálá expozice/ od 13:00 do 17:00hod.

Podzimní výstava králíků a drůbeže
29. a 30. října Úvaly - chovatelský areál u nádraží,
so od 8:00 do 16:00 hod, ne od 8:00 do 11:00 hod
Okresní soutěž holubů, o nejlepšího mladého chovatele ve
všech odbornostech a soutěž o pohár Města Úval.
Přihl. do 14. 10. :
J. Kotusová, Purkyňova 1032, 250 82 Úvaly,
e-mail: chovatele.uvaly@centrum.cz. Zve ZO ČSCH Úvaly.

Rekondiční cvičení s prvky jógy 1. skupina/4.
Od 18:00 do 19:00 hod, tělocvična ZŠ ul. Polesná

Rekondiční cvičení s prvky jógy 2. Skupina/8.
Od 16:00 do 17:00 hod, tělocvična ZŠ ul. Polesná

Plavání a cvičení v bazénu pro zdravotně oslabené
a seniory
od 7:30 do 10:30 hod ve Wellness centru Blatov

LAMPIONÁDA
Od 16:30 hod - hřiště na„Psím plácku“.
Srdečně zvou Maminy z Újezdské roviny.

Rekondiční cvičení s prvky jógy – 1. Skupina /5.
Od 18:00 do 19:00 hod, tělocvična ZŠ ul. Polesná

Dotazovna Dr. Stanislava Pelešky
Staroújezdská 495, od 10:00 hod v rámci tradiční
55. Výstavy ovoce a zeleniny od 8:00 do 18:00 hod

Moštování jablek
každou sobotu v říjnu od 8:00 do 11:00 hod
Český svaz zahrádkářů, Staroújezdská 495
Info ing. Dvořák: 281 971 928

XI. úklid lesa - podzimní brigáda s opékáním buřtů
Sraz v 9:30 hod před restaurací Smolík u vlakového nádraží
nebo na konečné autobusů na Rohožníku. Srdečně zve
Újezdský STROM o.s. a 23. skautské středisko Douglaska.
Plakátky na vývěskách, též na www.ujezdskystrom.info,
www.spoluhraci.cz/douglaska.

Návštěva Divadla pod Palmovkou – „Past na myši“
detektivka podle A. Christie
Srdečně zve SPCCH, cena 130,-Kč. Doprava po vlastní ose.

Újezdské muzeum
Výstava obrazů akad. malířky paní Alžběty Štulcové
/+ stálá expozice/
Muzeum otevřeno: so 13-17, út - pá, ne 14 - 18 hod

55. Výstava ovoce a zeleniny
od 08:00 do 16:00 hod Staroújezdská 495,
od 16:00 hod výdej exponátů

Třetí kulatý stůl na téma „DOPRAVA“
od 18:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21,
Spokojenost se stavem silnic, chodníků, způsobu dopravy
v městské části…

Rekondiční cvičení s prvky jógy – 1. skupina/2.
Od 18:00 do 19:00 hod, tělocvična ZŠ ul. Polesná

Čtvrtý kulatý stůl na téma URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ
ROZVOJ, VEŘEJNÁ SPRÁVA
od 18:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21. Další
rozvoj městské části, spokojenost s fungováním úřadu,
chcete být lépe informováni a jak?...

Rekondiční cvičení s prvky jógy – 2. skupina /5.
Od 16:00 do 17:00 hod, tělocvična ZŠ ul. Polesná

Koncert Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý –
UNPLUGGED
Od 19:00 hod v sále Polyfunkčního domu
Předprodej vstupenek: podatelna úřadu, Knihkupectví
Nad lesy, prodejna El Bio, Videopůjčovna T 26 Star.
Cena: 350,-Kč
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prof. Jaroslava Jirásková
čestný občan

manželé Tomaidesovi
občan roku 2010

Předávání nejvyššího ocenění titulů Čestný občan a Občan roku 2010
při příležitosti oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

Přijďte v sobotu 22.října v 10 hod před Masarykovu ZŠ.
Srdečně zve MČ Praha 21.
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