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Milí sousedé,

příroda se pomalu probouzí a máme tu sluncem prozářené jaro. Měsíc utekl jako voda 
a během něj jsme na radnici sestavili komisi pro výběr zhotovitele na dostavbu hasičár-
ny. Snažíme se věc posouvat rychle kupředu s vědomím, že se to v minulém volebním 
období moc nepovedlo. Věříme, že nyní konečně bude vybrán zhotovitel, jenž stavbu 
řádně dokončí a naši hasiči získají kvalitní zázemí. Ke každé hasičárně patří pořádné 
zásahové vozidlo. Pokusíme se proto získat finance na jeho nákup. Uvidíme, zda se ten 
sen podaří splnit. 
Jistě jste si všimli dočasně zrušené zastávky Rápošovská směrem do centra. Je dobré 
pracovat vždy s fakty a věc je naprosto jednoduchá. Soudní znalec vypracoval posudek, podle něhož je většina 
stromů v havarijním stavu. Bylo třeba z předběžné opatrnosti oblast uzavřít, než proběhnou veškerá zákonná 
řízení a nemocné stromy budou odstraněny. Zdraví a životy občanů jsou pro nás naprostá priorita a i já vás 
jménem odboru životního prostředí žádám, abyste nevstupovali do vymezeného prostoru. Připravujeme plán 
náhradní výsadby zdravých stromů. Je smutné, že stav stromů byl dle všeho znám již minulému vedení. Nevadí, 
napravíme to. Prosíme vás o trpělivost. I pro nás je to velmi nepříjemné, ale bohužel nelze jinak.
Dovolte mi, abych vás pozval 30. 4. na akci Čarodějnice. Tradiční pořadatel nám oznámil, že se dostal do časové 
tísně. Úřad MČ Praha 21 ve snaze tento skvělý projekt udržet okamžitě reagoval a akci uspořádá plně ve své režii. 
Věřím, že se to podaří a že si společně čarodějnice užijeme a potkáme se tam. Předtím se ale 14. 4. uskuteční 
skvělá akce Újezdský duatlon pod záštitou MČ Praha 21. Mnozí z vás se závodu pravidelně účastní a já vám přeji, 
ať vám to lehce běží a rychle jede a vyhraje ten nejlepší. Já to určitě nebudu, ale velmi rád vás přijdu povzbudit 
a podpořit. 
Situace na úřadě se začíná pomalu, ale jistě stabilizovat. Od 1. 4. máme novou paní tajemnici, Ing. Šárku Zátko-
vou. Osobně se velmi těším na spolupráci, která nás čeká. Rád bych poděkoval zastupujícímu panu tajemníkovi 
Ing. Josefu Roušalovi, který se role zhostil na výbornou a byl velmi nápomocen při novém nastavení fungování 
úřadu. Nová paní tajemnice má tedy vše o trošku jednodušší, ale stále je co zlepšovat. 
Proběhlo jednání zastupitelstva. Mrzí mě, že opozice stále nechápe, že my s ní nesoutěžíme. Naším cílem je smy-
sluplný rozvoj Újezda. Budu velmi rád, pokud místo mnohdy naprosto nesmyslné kritiky všeho, co děláme, sami 
přijdou s něčím, co nás posune vpřed. Co bychom měli dělat, na můj vkus slyším dost často.
Rád bych skončil pozitivně. Se starostou Běchovic a mým kamarádem Ondrou Martanem se plní naše heslo „Jde-
me do toho společně“. Ondřej je skvělým průvodcem ve vodách magistrátních a již teď cítím jeho velkou snahu 
pomoci nám dostat Újezd brzy na stejně dobrou cestu, kam se pustil se svými Běchovicemi. Vážím si toho.  Potě-
šily mě situace,  kdy mě sami oslovíte při náhodném setkání v našem krásném Újezdě a dáme krátkou řeč o všem, 
co vás trápí. Bez vaší zpětné vazby to prostě nejde. Nesmím zapomenout na děkovné emaily na práci kluků z naší 
čety. Potkáváte je při různých příležitostech napříč Újezdem.
Přeji vám všem krásné a pohodové jaro. Měsíc uteče jako voda, tak zatím se držte, moji milí Újezďáci.

Milan Samec
váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

V pondělí 18. března se současné 
Zastupitelstvo MČ Praha 21 potřetí 
sešlo ke svému jednání, které se pro-
táhlo až k půlnoci. Zastupitelé zvolili 
nové obsazení výborů (mandátový 
a návrhový), o činnosti Rady MČ Pra-
ha 21 podala zprávu místostarost-
ka Kristýna Kopecká. Zmínila např. 
dobré zkušenosti s novým režimem 
parkování u úřadu, informovala také 
o dostavbě hasičárny. K ní byla usta-
novena komise, v níž zasednou i zá-
stupci opozice.
Nejdiskutovanějším bodem zastupi-
telstva byl návrh na vyhlášení nulo-
vé tolerance hazardu na území MČ 
Praha 21. Konkrétně jde o Casino 
Rohožník. Návrh předložil zastupitel 
Petr Duchek (Patrioti), s vlastní ver-
zí těsně před jednáním přišli i Piráti 
a STAN pro Újezd. Po dlouhé debatě 
byl nakonec přijat návrh zast. Duch-
ka, který žádá Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy, aby zákaz hazardních her na 
území Prahy 21 vyhlásilo. Sama MČ 

Praha 21 obecně závazné vyhláš-
ky vydávat nemůže. Zastupitelé se 
tak na konci hazardních her shod-
li vůbec poprvé, v minulých letech 
obdobné snahy většinový souhlas 
nezískaly. O dalších krocích ohled-
ně konce hazardu v Újezdě bude ÚZ 
průběžně informovat.
V občanských interpelacích se pro-
bíralo například téma smlouvy o ml-
čenlivosti, kterou dostali k podpisu 
členové komisí a výborů. Starosta 
Milan Samec (ODS) připustil, že ver-
ze vypracovaná advokátní kanceláří 
Stránský a partneři nebyla zcela v po-
řádku. Místostarosta Zdeněk Růžička 
(ANO) vysvětloval, proč naše měst-
ská část na oslavu letošních obec-
ních Čarodějnic vyčlenila 248 tisíc Kč. 
Na rozdíl od loňska se MČ (nedobro-
volně) stala jediným organizátorem 
akce, letos chce také zajistit lepší hy-
gienické zázemí. Část nákladů se pak 
vrátí ve formě vstupného.

Blahoslav Hruška

Zastupitelé dali stopku hazardu
Informace z rady
Rada na svém 10. jednání prodloužila ná-
jemní smlouvu na detašované pracoviště 
MŠ Sedmikráska v Hulické ul. o další rok, což 
doporučila i komise pro výchovu a vzdělání. 
I když se může zdát, že se do školek hlásí 
méně dětí, od ledna 2020 dojde ke změně 
financování školství, a počty dětí ve třídách 
se budou moct snížit. Navíc „detaš“ slouží 
pro nejmenší děti, ve třídě jich tu může být 
méně, asi 20.  V  Sedmikrásce nás čeká kon-
kurzní řízení, a to na ředitelku školky, která 
požádala o uvolnění kvůli blížícímu se od-
chodu do důchodu. Rada její žádost schváli-
la a na tuto pozici vyhlásila konkurz.
Česká nás i druhý konkurz -  na ředitele/
ředitelku Masarykovy základní  školy (MZŠ). 
Připravuje se novela vyhlášky, která klade 
důraz na odbornost komise bez politických 
zástupců. S doporučením se ztotožňujeme, 
a proto jsme neoslovili žádného zástupce 
politické strany. Do komise byli nominováni 
pouze odborníci, zástupci MZŠ, Magistrátu 
hl. m. Prahy a České školní inspekce (ČSI). 
S přípravou a průběhem konkurzu nám po-
máhá společnost EDUin, s  níž MČ nedávno 
uzavřela smlouvu o spolupráci. Jejím před-
mětem není pouze výběr ředitele/ředitel-
ky. Byla uzavřena kvůli pomoci ve školství 
a vzdělávání. Získali jsme tím jistotu spolu-
práce s EDUin. Rada schválila složení komi-
se takto: za zřizovatele PhDr. David Greger, 
Ph.D.,  Mgr. Miroslav Hřebecký (za EDUin), 
PhDr. Roman Liška (odborník v oblasti stát-
ní správy a  školství, který působí na MZŠ 
jako mentor), za školu Mgr. Eva Hegyiová 
a Mgr. Květoslava Bělohubá, za ČŠI Mgr. Jiří 
Mikoláš a jeden zástupce  magistrátu.  
Rada také schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na opravy místních komu-
nikací v Újezdě na období 2019 – 2021. Dů-
vodem bylo ukončení rámcových smluv na 
opravy místních komunikací k 31. 3. 2019.  
V nejbližších dnech bude vypsáno výběro-
vé řízení. 
Rada se odděleně sešla se zástupci kyno-
logické organizace a se zástupci občanů 
z Dubinské ul. Na základě jednání rada 
podnikla kroky k mediaci problému mezi 
zástupci kynologů a veřejností. Bohužel se 
zatím nepodařilo domluvit společné jedná-
ní, ale pokusíme se o něj. Vše, co rada pod-
niká, je vzhledem k probíhajícímu soudní-
mu sporu striktně svázáno doporučením 
advokátů.
Minulý měsíc se také uskutečnilo setkání se 
zástupci lékařů ve věci zdravotního středis-
ka na Rohožníku a jeho rekonstrukce. Bylo 
jasně deklarováno, že žádné podepsané 
smlouvy lékařů ohledně možného zdra-
votního střediska v Ideal Luxu neexistují. 
Zároveň jsme lékařům sdělili, že není ješ-
tě jasné, zda bude možné provést rekon-
strukci na Rohožníku za provozu. Vše bude 
záležet na posudcích a získaných penězích, 
o dalších krocích budeme informovat.

Rada MČ Praha 21
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V životě seniorů a osob se zdravot-
ním postižením (dále jen senioři) mo-
hou nastat různé nepříjemnosti. Na-
padne mnoho sněhu a nelze pomalu 
ani vyjít z domu nebo neteče voda 
a k  cisterně je daleko či se senioro-
vi udělá nevolno, případně upadne, 
a přitom je sám doma atd. Navštívil 
jsem proto odbor sociálních věcí, 
abych si udělal lepší představu o péči 
úřadu o seniory. S vedoucí odboru, 
paní Lipanovičovou, jsme se domlu-
vili, že navštívíme službu tísňového 
volání „Život 90“ v centru Prahy.
Jde o nonstop monitorovací službu, 
která dbá o pocit bezpečí seniorů. 
V případě problému či nouze stačí 
stisknout tlačítko na zápěstí (obdo-
ba hodinek) a okamžitě dojde ke 
spojení s odborným dispečinkem. 
Ten se seniorem začne komunikovat 
přes domácí hlasovou stanici v míst-
nosti a zprostředkuje adekvátní po-
moc (rodina, lékaři, sousedi, policie, 
záchranka atd.). To ale není vše, co 
umí. Pokud se například senior ne-
pohybuje po určitou dobu v místě, 

kde tráví obvykle nejvíce času, akti-
vuje se systém volání z dispečinku.
K tomu dochází i preventivně 1x týd-
ně. Další využitím je možnost za-
bezpečit se před zloději. Měsíční 
poplatek za službu odpovídá ceně 
základního tarifu mobilního operá-
tora. Dispečink spolupracuje se tře-
mi, v případě výpadku dojde k  au-
tomatickému přepnutí operátora. 
Větší investicí v řádu několika tisíc je 
pouze pořízení domácí stanice.
Nad službou jsme diskutovali i na 
komisi sociální politiky a zdravotnic-
tví, kde byl jako host také pan sta-
rosta a  paní místostarostka Kopec-
ká. Potěšilo mě, že všichni podpořili 
představení služby v ÚZ a v případě 
zájmu občanů doporučili navázání 
spolupráce s organizací Život 90. 
V odůvodněných případech bude 
možné jednat o finanční podpoře 
i ze strany úřadu.
Zájemci o tuto službu se mohou při-
hlásit u odboru sociálních věcí na 
tel.: 281 012 954 (925, 988).

Petr Duchek

Monitoring pro seniory

Městská část Praha 21, Komise sociální politiky a zdravotnictví 
a Odbor sociálních věcí srdečně zvou na akci: 

Velikonoční dílna
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace, 
ozdobit perníčky a zasít osení 
do vlastnoručně zdobeného květináče. 
Kdy: úterý 9. dubna 2019 od 14 do 18 hodin 
Kde: zasedací místnost v přízemí Polyfunkčního domu LEVEL, 

Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy 
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3. 4. Vernisáž 
 Ivy Hüttnerové,
 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

4. 4. Vycházka do starých 
Modřan, viz str. 26

6. 4. Ukliďme Česko,
 na více místech Újezda,
 viz str. 28 a 29

9. 4. Velikonoční dílna,
 Polyfunkční dům,
 od 14 hod.

10. 4. Filmový klub 
 Tančírna (IT, 1983), 
 Polyfunkční dům,   

od 19 hod.

11. 4. Na co máme nárok 
v soc. sféře, beseda, 
Polyfunkční dům,

 od 15 hod.

11. 4. Literárně hudební 
pořad, viz str. 14

13. 4. Zájezd na sever Čech, 
pořádá KAS, viz str. 26

14. 4. Újezdský duatlon,
 program na str. 31

16. 4. Velikonoční jarmark 
pro Kapku naděje

 viz str. 24

17. 4. Povídání 
s Otou Jirákem,

 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

23. 4. Den země, viz str. 7
25. 4. Filmový večer 

s Pavlem Taussigem,
 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

27. 4. Rybářské závody   
pro děti, viz str. 27

27. 4. Újezdská taneční 
přehlídka,

 Polyfunkční dům,
 od 10 hod.

27. 4. Velká jarní cyklojízda,
 program na str. 30.

30. 4. Čarodějnice, viz str. 2

2. 5. Oheň, dar přírody,
 vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum, 

od 18 hod.

Kalendárium na duben
Záměr pokácet topoly podél plotu ZŠ 
vyvolal v Újezdě vlnu reakcí. Vedení MČ 
Prahy 21 chce tímto předejít nepodlože-
ným informacím a odpovědět na často 
kladené otázky. Již v roce 2017 byl zpra-
cován znalecký posudek, v němž dendro-
log topoly označil jako velmi nebezpečné 
a doporučil jejich vykácení. Protože proti 
záměru podal jeden ze spolků odvolání, 
probíhá správní řízení, v němž byl vypra-
cován další znalecký posudek. Jde o 15-20 
let staré topoly v malém rozestupu, ko-
runy jsou silně prorostlé, deformované, 
nekrotické, značně vysychající, s vyláma-
nými koncovými částmi či celými koster-
ními větvemi, které padají na přilehlý, po-
měrně frekventovaný chodník, případně 
komunikaci. Znalec uvedl, že 25 stromů 
je třeba ihned pokácet, u zbylých osmi 
dočasně zabezpečit nestabilních koruny, 
ale jen do vydání pravomocného rozhod-
nutí, stromy poté rovněž pokácet.  
Vedení úřadu chápe všechny občany, 
kteří jsou proti kácení. Odbor živ. pro-
středí a dopravy (OŽPD), který má na sta-
rosti i tuto problematiku, určitě nemíní 
ničit přírodu, naopak ji chrání. Kdyby to 
nebylo nutné, odbor by kácení topolů za-

bránil. Tvrzení, že nedávná silná vichřice 
neshodila žádný z těchto stromů, neob-
stojí. Některý strom či jeho část by mohly 
spadnout např. na dítě nebo na chodce 
či projíždějící vozidla, která by tak mohla 
způsobit další havárii. To by jistě nikdo 
z nás nechtěl a odsoudil by jednání vlast-
níka, kterým je MČ Praha 21. Následky 
takového neštěstí by mohly být nenahra-
ditelné, zvláště pokud jde o zdraví a život.  
OŽPD má připravený projekt nové výsad-
by vhodných a trvalých stromů, který byl 
připraven již před výsadbou topolů, a kte-
rý nyní dostane odborná firma k posouze-
ní a přehodnocení. Jakmile dojde k ukon-
čení správního řízení, OŽPD bude moci 
zadat výsadbu nových stromů odborné 
firmě. 
Ještě mám pro vás dobrou zprávu: pro 
výsadbu od magistrátu získáme nové 
stromy, nikoliv v jednotlivých kusech, ale 
v desítkách. Takže prosím, buďte ujiště-
ni, že i nám všem nejde jen o pokácení 
nebezpečných stromů, ale i o novou vý-
sadbu, o bezpečnost našich dětí a hlavně 
o to, co jim a dalším generacím předáme.

Hana Pelčáková,
radní

Jak je to s topoly

 Úřad Městské části Praha 21 Vás srdečně zve na slavnostní připomenutí 

 16:00 sraz před ÚMČ Praha 21 – odjezd na místní hřbitov
 16:15 – 16:30 uctění památky padlých na místním hřbitově
 16:45 položení věnce k bustě generála Stanislava Krause - přesun do divadelního sálu Masarykovy ZŠ,

vchod z ulice Čentická
 17:00 – 18:00 hlavní program v divadelním sále Masarykovy ZŠ

 státní hymna
 úvodní slovo pana starosty
 projev pana plk. Ing. Jana Vondráčka
 dětské hudební vystoupení žáků Masarykovy ZŠ a klavíristky Klárky Gibišové
 ocenění občanů za příkladnou aktivitu v naší MČ
 závěrečné slovo

 Všichni jste srdečně zváni!         Milan Samec    
starosta MČ Praha 21 

OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI 
Ve čtvrtek 9. května 2019 od 16:00 hod. 
V divadelním sále Masarykovy základní školy, Staroklánovická 230  

Program oslav:  

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL zřízených MČ Praha 21 
pro školní rok 2019 / 2020 se budou konat ve dnech 6. května (pondělí) a 13. května 
(pondělí) 2019 od 13 do 17 hod. 
Městská část Praha 21 je zřizovatelem 4 mateřských škol, ze kterých si můžete vybrat. 
Pro všechny MŠ zřizované MČ Praha 21 je vytvořen jen jeden spádový obvod, tvořený 
celým územím MČ.
Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let, má povinnost dítě přihlásit 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.
Děti budou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou ve všech školkách jednotná. 
Sledujte prosím internetové stránky mateřských škol zřízených MČ Praha 21, kde 
získáte podrobnější informace.

Markéta Slavíková, 
odbor školství a kultury 



Šárko, gratuluji vám k  úspěchu 
ve výběrovém řízení. Proč jste se 
rozhodla přihlásit do konkurzu?
Děkuji za gratulaci. Moje rozhodová-
ní nebylo jednoduché, protože jsem 
pracovala několik let na Magistrátu 
hl. m. Prahy na odboru územního 
rozvoje a práce mě bavila. Moje oko-
lí mě ale přesvědčilo, ať se přihlásím 
a zúročím tak své zkušenosti z minu-
lých let, které jsem věnovala Újezdu 
jako zastupitelka.

Mnoho lidí si Vás pamatuje jako 
zastupitelku z minulého volební-
ho období, přesto, neřekla byste 
o sobě pár slov? 
Pocházím ze severních Čech a do 
Prahy jsem přišla v osmnácti letech, 
když jsem začala studovat Staveb-
ní fakultu ČVUT. Do Újezda jsem se 
přistěhovala v  roce 2004 za svým 
mužem. Po mateřské jsem začala 
pracovat na úřadu v blízké městské 
části, mezitím jsem vykonávala rok 
funkci radní a další tři roky zastupi-
telky v Újezdě. Další zkušenosti jsem 
získala během dvou a půl roku práce 
na magistrátu. Mám tedy čtyři roky 
zkušeností v samosprávě a pět let ve 
státní správě. Politiku jsem ale úplně 
opustila, nejsem členem žádné poli-
tické strany nebo hnutí a vydala jsem 
se cestou úředníka. Vím, jakým způ-
sobem funguje úřad, rada a zastu-
pitelstvo, znám velmi dobře Prahu 
21, takže se tohle všechno nemusím 
dlouze učit. Navíc se odvážím říct, 
že znám většinu újezdských problé-
mů, protože v Újezdě chodí do školy 
naše děti, pohybujeme se tu autem, 
pěšky i na kole, po ulici i v lese, uží-
váme hřiště, zúčastňujeme se akcí, 
zdejší dění velmi podrobně sleduji 
několik let.

Přibližte nám prosím, roli tajemni-
ce městského úřadu, co dělá, čím 
se zabývá, jaké má úkoly?
Tajemnice je ta, která vždy za vše 
může. Ale bez legrace, tajemnice je 
vedoucí úřadu odpovědná za plnění 
úkolů úřadu v samostatné i přenese-
né působnosti, dále řídí a kontrolu-
je zaměstnance úřadu. Nadřízeným 
tajemnice je starosta, proto je 
vždy důležité, aby měli podobnou 
představu o fungování úřadu.
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Chci úřad rozhýbat
Úřad MČ Praha 21 má od 1. dubna novou tajemnici. Na základě výsledků 
výběrové řízení se jí stala paní Ing. Šárka Zátková. Při příležitosti jejího 
nástupu do nové pozice jsme se s ní setkali a položili jí několik otázek.

Jak vnímáte práci úřadu a jaké 
změny mohou občané očekávat?
Úřad není stále ještě v ideální kondici, 
přestože již nové vedení od listopadu 
dost práce udělalo. Úřad byl nepružný, 
léty zkostnatělý a také značně imunní 
vůči snahám o  změnu. Některé 
změny se již povedly nastartovat, 
nicméně nebude lehké je dotáhnout. 
Práce stále zbývá spousta a někteří 
tlakům na změny odolávají. 
Na druhou stranu máme mnoho 
úředníků, kteří naslouchají, snaží se 
o změny a jsou ve svých oborech vel-
cí profesionálové. Chci úřad skutečně 
rozhýbat, zlepšit komunikaci interní 
i externí a nastavit všechny správné 
procesy. Ráda bych docílila toho, 
aby občané byli pro úřad partnerem 
a naopak, aby úředníci nebyli pro 
občany „nepřáteli“, když potřebují 
cokoliv vyřídit. Změny určitě nebudou 
navenek vidět rychle, protože první 
změny se musejí dělat vždy uvnitř. Je 
to běh na dlouhou trať a bude úspěch, 

když se celý kolos podaří přetvořit do 
konce roku. Také si všichni musejí 
uvědomit, že i úředník je jen člověk, 
což znamená, že jeho pracovní doba 
je 40 hodin týdně a dělá chyby jako 
každý. Ale můžu slíbit, že udělám ma-
ximum pro to, aby i občané změny 
k dobrému poznali co nejdříve.
Děkuji za odpovědi a přeji Vám 
hodně úspěchů v nové funkci.

Michal Hazdra

jenž/jež by chtěl:
•	 pracovat na jedné z největších škol v ČR
•	 školu profilovat a posunout dál
•	 respektoval(a) vztahy mezi školou 

a veřejností 
•	 vedl(a) školu progresivně směrem 

k modernímu vzdělávání
•	 stál(a) za svým týmem pedagogů
•	 vytvářel(a) bezpečné a důvěryhodné 

prostředí pro žáky i zaměstnance 
školy

•	 dobře komunikoval(a) s rodiči a žáky
•	 zastával(a) otevřený a transparentní 

přístup
Co nás zajímá:
•	 vaše vize a koncepce dalšího rozvoje 

školy a vaše role v ní
•	 jakým způsobem posunete a 

zatraktivníte celou školu
•	 reference od předcházejících 

zaměstnavatelů
... a samozřejmě musíte splňovat všechny 

další požadavky a dodat veškeré nále-
žitosti, které jsou uvedeny v oficiálním 
vyhlášení konkursního řízení

S případnými dotazy se obraťte na odbor školství a kultury, tel.: 281 012 948. 
Propagační video školy naleznete na https://youtu.be/G8Xz4mk216w 

Přihlaste se, nebudete litovat!

Co vám můžeme nabídnout:
•	 úspěšné žáky a učitele a jejich 

úspěšné projekty
•	 dobrou vybavenost školy – 

sportoviště, divadlo, kino-klub, … 
•	 motivující finanční ohodnocení
•	 možnost osobního růstu a podílení 

se na inovativním rozvoji školy
•	 služební byt
•	 konkursní řízení proběhne férově 

a nezávislou odbornou komisí – 
všichni mají rovné šance

•	 podporu zřizovatele pro realizování 
nápadů tak, abyste měl(a) šanci 
uspět

Hledáte novou životní výzvu? Nebojíte 
se vedení velké školy? Chcete se podílet 
na řízení školy, do které byste i vy rád 
chodil(a)? Pak se ozvěte do 15. 4. 2019, 
předpokládaný termín nástupu je 
1. 8. 2019. O škole se můžete dozvědět 
víc na www.zspolesna.cz. Náležitosti 
přihlášky a další podrobnosti naleznete 
na www.praha21.cz. 

MČ Praha 21 vyhlašuje konkursní řízení na pozici 
ředitele / ředitelky příspěvkové organizace 
Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy 
s nástupem od 1. 8. 2019
Hledáme ředitele / ředitelku základní školy

http://www.zspolesna.cz/
http://www.praha21.cz/
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Doprovodný program: klouzačka, skákací hrad, projížďky na koních, dílničky pro dě�, občerstvení, koláče,
skate show, ukázky obrany se psem, dog dancing, soutěže ..

BOHATÝ ODPOLEDNÍ PROGRAM. MODERUJE PETR VICH.
více na www.praha21.cz

Otevření nového

DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
• prezentace aktuálních kampaní MDČR s BESIPEM
• dopravní výchova s Městskou policií hl. m. Prahy
• výstroj a technika sboru dobrovolných hasičů

Újezd nad Lesy
• ukázka první pomoci a sanitky
• Česká asociace skateboardingu

Přijďte se podívat na zvířátka, poprvé

„MINIZOO V Újezdě nad Lesy“
uvidíte např. chameleona, oslíka, kravičku, hady,
prasátko, kozičky, leguána, ovečky, kachničky,
pštrosáčata, surikaty, agamy, fretky, tamarína

žlutorukého, ježky a další

dále se můžete těšit na tato témata:
• Seznamte se – STROM
• poznáváme dřeviny a rostliny
• třídíme odpady
• rybaření, včelaření, a další

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
Čen�cká ul., Praha 21

MŠ a ZŠ od 9:00 do 13:00 hod. Veřejnost od 13:00 do 17:00 hod.

DUBEN, měsíc bezpečnos� na silnicích
a Den Země

DUBEN, měsíc bezpečnos� na silnicích
a Den Země
23. dubna 2019
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VOLBY

Okrsek č. 21001 – nový pavilon ZŠ 
Polesná 1690, vchod z ulice Čentické
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, 
Borovská, Brzická, Budčická,  Čan-
kovská, Čekanovská, Čenovická čp. 
138, 190, 1026, 1027, 1140, 1400, 
1445, 1589, 2167, 2316, 2340, 2672, 
Čížovská čp. 382, 1211, 1212, 1252, 
1253, 1264, 1265, 1503, 1787, Nače-
radecká, Načešická, Nahořanská, Na-
dějovská, Nechvalická, Nesměřická, 
Nespecká, Netínská, Netušilská, No-
vohradská, Novolhotská, Pilovská čp. 
216, 322, 324, 325, 333, 359, 370, 374, 
377, 408, 411, 511, 1256, 1359, 1364, 
1405, 1511, 1557, 1578, 1729, 1730, 
1731, 2438, 2547,  Polepká, Polesná 
čp. 181, 195, 197, 264, 265, 1283, Po-
ličanská, Starokolínská čp.  302, 306, 
308, 309, 312, 313, 314, 321, 327, 345, 
348, 349, 354, 403, 1078, 1143, 1144, 
2230, 2685.

Okrsek č. 21002 – nový pavilon ZŠ 
Polesná 1690, vchod z ulice Čentické
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čel-
kovická, Čenovická čp. 2135, 2136, 
2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 
2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 
2150, 2151, 2152, 2153, 2511,  Čen-
tická, Čížovská  čp. 35, 145, 159, 193, 
199, 255, 990, 993, 1042, 1074, 1352, 
1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 
2317, 2603, Dědická čp. 34, 205, 211, 
212, 240, 243, 287, 293,  483, 987, 
1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 
233, 1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 
82, 227, 253, 257, 258,  295, 435, 466, 
485, 486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 
1547, 2543, Domanovická čp. 39, 71, 
72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206, 
1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 
1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465, 
2341, 2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 
2481, Ochozská, Okenská, Onšovec-
ká, Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 
1443, 1862, 2170, 2216, 2245, 2246, 
2333, 2349, 2389, 2441, 2545, 2554, 
2614, Pilovská čp. 133, 156, 194, 
254, 445, 1288, 2026, 2066, Plhovská, 

Podlužanská, Polenská, Polesná čp. 
1690, Polešovická, Políkenská, Poříč-
ská, Račiněveská čp. 176, 235, 296, 
1329, 2444, 2535, 2536, 2541, 2542, 
2544, 2566, 2567,  Radimská, Ranská, 
Rápošovská čp.  17, 74, 77, 78, 81, 
88, 110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 
1151, 2287, 2350, 2699, Ratajská čp. 
89, 270, 1254, 1255, 1274, 1329, 1344, 
1585, 2556, 2739, 2740, Starokolín-
ská čp. 32, 40, 101, 131, 132, 174, 
178, 183, 192, 220, 238, 242, 292,  311, 
315, 317, 407, 425,  1305, 1488, 1510, 
1568, 1685, 2529, 2741.

Okrsek č. 21003 - obřadní síň ÚMČ 
Praha 21, Staroklánovická 260
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 
1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 
1853, 2558,  Holšická čp. 262, 288, 
290, 477, 1012, 1013, 1088, 1090, 
1171, 1172, 1173, 1244, 1327, 1348, 
1365, 1372, 1395, 1403, 1413, 2666, 
Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 547, 
1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 
1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497, 
1558, 1594, 1599, 1803, 2550, 2755, 
č. ev. 183 Hulická čp. 241, 271, 508, 
523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 
1287, 1374, 1449, 1468, 1469, 1535, 
1576, 2393, 2738, č.  ev. 194, Chabe-
řická, Chmelická čp. 510, 578, 579, 
580, 581, 601, 613, 614, 615, 619, 630, 
697, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367, 
1379, 1386, 1545, 1563, 2345, Chotě-
novská čp. 604, 606, 607, 634, 635, 
680, 997, 999, 1054, 1154, 1155, 1337, 
1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 
1441, 1453, 1533, 1543, 1566, 1822, 
2526, 2540 Chotouchovská, Chvaleč-
ská čp. 1258, Novosibřinská čp. 97, 
100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140, 
173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 
594, 595, 596, 1296, Polesná čp. 90, 
2229, Soběšínská, Staroklánovická, 
Starokolínská čp. 48, 84, 85, 95, 96, 
98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 
189, 482, 2684, Sudějovická čp. 406, 
1389, 1399, 2602, 2640, č.  ev. 208, 
Toušická čp. 569, 572, 573, 574, 575, 

1077, 1152, 2700, 2720, Třebětínská, 
Tuchotická, Týnecká, Velebného čp. 
1034, 1035, 1036, 1037, 1142, 1821, 
2306, 2670, Zaříčanská čp. 597, 640, 
642, 643, 645, 646, 653, 1166.

Okrsek č. 21004 – mateřská škola – 
Lišická 1502, pavilon I.
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 
1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 
1198, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 
1852, 1856, 2332, 2405, 2518, 2559, 
2572, 2598, č. ev. 81, 2711, 2682, 
2704, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 
492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 
1029, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 
1174, 1198, 1332, 1334, 1411, 1412, 
1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 
1542, 1551, 1552, 1593, 2154, 2155, 
2176, 2220, 2224, 2233, 2382, 2518, 
2553, 2574, 2594, č. ev. 130, 163, 
2690, 2715, Hrádková čp. 248, 275, 
294, 467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 
1095, 1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 
1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 
1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 
2169, 2174, 2179, 2247, 2299, 2303, 
2362, 2447, 2533, 2655 č .ev. 181, Hu-
lická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 516, 
517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158, 
1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 
1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 
1368, 1415, 1537,1814, 2360, 2641, 
2642, 2728, 2742, č. ev. 190, 193, 410,  
Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická, 
Kynická, Novosibřinská čp. 105, 106, 
115, 116, 119, 123, 124, 875, 876, 877, 
878, 880, 882, 884, 885, 978, 1014, 
1104, 1229, 1277, 1315, 1318, 1383, 
1467, 1475, 2236, 2361, Sudějovická 
čp. 251, 1162, 1428, 2226, 2353, 2380, 
2705, Sulovická, Svojšická, Valdovská, 
Valská, Vanická, Veletovská, Velimská, 
Veská, Vlkanovská, Vranická, Všeňská. 

Okrsek č. 21005 - polyfunkční dům, 
Staroújezdská 2300
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 
150, 1179, 1534, 1579, Dobrovická 
čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 55, Dobři-

Doplňovací volby do Senátu
V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do Parla-
mentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji informaci o době 
a místě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu 
ČR v MČ Praha 21 – Újezdu nad Lesy.
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím doplňova-
cí volby do Senátu parlamentu ČR ve Sbírce zákonů pod 
č. 25/2019 ze dne 30. 1. 2019

na dny 5. a 6. dubna 2019.

Na základě tohoto rozhodnutí oznamuji, že v  MČ Praha 
21 – Újezdu nad Lesy, proběhnou volby dne 5. 4. 2019 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. 4. 2019 v době od 
08.00 hodin do 14.00 hodin, a to ve volebních místnostech 
níže uvedených. 
V případě konání II. kola senátních voleb proběhnou volby 
ve dnech 12. a 13. 4. 2019 ve stejném čase a na stejném 
místě jako I. kolo. Pro II. kolo senátních voleb nejsou do-
ručovány volební lístky, které budou k dispozici až v každé 
volební místnosti. 

Rozdělovník ulic a čísel popisných příslušných do jednotlivých okrsků:



ská, Hořejšího, Chmelická čp. 75, 
92, 552, 553, 556, 1129, 2473,  Cho-
těnovská čp. 200, 215, 1484, 1485, 
1546, 2546, Chvalečská čp. 1259, 
Chyjická, Ježovická, Na Božkovně, 
Oplanská čp. 278, 284, 2291, 2339, 
Račiněveská čp. 1887, Rápošov-
ská čp. 108, 979, 1884, 2311, Rataj-
ská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 270, 
464, 504, 505, 507, 1267, Ratbořská, 
Ročovská, Rohozecká, Roklova, Roz-
hovická, Rožmitálská, Starokolín-
ská čp. 42, 54, 59, 66, Staroújezd-
ská, Šlitrova, Talmberská, Toušická 
čp. 546, 550, 557, 558, 560, 562, 564, 
565, 566, 1310, 1452, 1473, 2555, 
č. ev. 248, 256, 2691, Velebného čp. 
1961, 1962, 1963, 1964, Vobrubova, 
Weissova, Zaříčanská č. p. 654. 

Okrsek č. 21006 – mateřská škola 
– Lišická 1502, pavilon II.
Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 
803, 804, 866, 867, 869, 870, 1257, 
1260, 1270, 2600, 2708, Lánovská, 
Lišická, Lomecká, Lozická, Lstibořská, 
Lukovská, Luníkovská, Lutínská, No-
vosibřinská čp. 665, 666, 668, 669, 

670, 671, 672, 673, 722, 728, 729, 
733, 735, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 
860, 861, 863, 864, 865, 866, 1157, 
1245, 1380, 1501, 2266, Zalešanská, 
Zámělská, Zápolská, Zaříčanská čp. 
657, 659, 664, 693, 1819, 1866, 2354, 
2397, 2398, 2446, Zbyslavská, Zbý-
šovská, Zbytínská, Zlivská.

Okrsek č. 21007 – zdravotní stře-
disko – Živonínská 1630
Měšínská, Miletická, Rohožnická 
č. p. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 
1606, 1607, 1608, 1609, Žíšovská, 
Živonínská, Žiželická, Žlebská.

Okrsek č. 21008 – mateřská škola 
– Žárovická 1653
Machovická, Malešovská, Malotic-
ká, Novosibřinská čp.972, Žárovic-
ká, Žehušická, Žeretická, Žherská, 
Žichlínská.

Volební manuál
VOLIČ
Voličem je státní občan ČR, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let. Každý volič je povinen ve 
volební místnosti před okrskovou vo-
lební komisí prokázat svou totožnost 
a státní občanství ČR, a to platným 
občanským průkazem, nebo platným 
cestovním dokladem. Jinak mu nebu-
de hlasování umožněno. Jestliže volič 
v den voleb zjistí, že nemá platný OP 
a nemá ani platný cestovní doklad, 
může se obrátit na odbor občansko 
správní ÚMČ Praha 21, kde mu bude 
na základě předložení neplatného OP 
a dvou průkazových fotografií vysta-
ven OP s omezenou dobou platnosti. 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do zvláštního seznamu voličů ve vo-
lebním okrsku spadajícím do volební-
ho obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9, v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Volič může hlaso-
vat na voličský průkaz pouze v rámci 
volebního obvodu č.  24 Sídlo: Praha 
9, kde jsou volby vyhlášeny (tj. kde 
probíhají) a v jehož územním obvodu 
je zároveň přihlášen k trvalému po-
bytu. Volič, který se dostaví k volbám 
s voličským průkazem, je povinen po 
prokázání totožnosti a státního ob-
čanství tento průkaz odevzdat okrs-
kové volební komisi. Poté obdrží od 
okrskové volební komise prázdnou 
obálku opatřenou úředním razítkem 
a úplnou sadu hlasovacích lístků.

PŘENOSNÉ VOLEBNÍ 
SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů ÚMČ 
Praha 21 (do pátku 5. 4. 2019 do 
12.00 hod., tel.: 281 012 961) a v době 
konání voleb příslušnou okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková voleb-
ní komise zřízena. V takovém přípa-
dě komise vyšle k voliči dva své čle-
ny s  přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

chovská čp. 147, 148, Domanovická čp. 
512, 513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 
1120, 1122, 1125, 1126, 1732, 1733, 
1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 
1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 
1747, 1748, 1749, 1889, 2595, č. ev. 405, 
Donínská, Dražická, Druhanická, Dubin-

Vážení občané, srdečně vás jmé-
nem MČ Praha 21 i jménem svým 
zvu do volebních místností. 

Milan Samec,
starosta



TÉMA Újezd ocení své občany

Paní Eva Danielová, která na naší Ma-
sarykově základní škole působí od 
roku 2004 jako asistentka pedagoga, 
pochází ze Strakonic. Je absolventkou 
ČVUT, v  90. letech minulého století 
pracovala v  rodinné firmě. Do  no-
vostavby v  Újezdě se s rodinou pře-
stěhovala před téměř dvaceti lety. A 

hned se naplno vrhla do spolkového 
života a organizování kulturních akcí. 
Paní Danielová je zakládající členkou 
sdružení Maminy z újezdské roviny, 
patnáct let působí v  muzejní radě, 
kterou od roku 2015 vede. Pro muze-
um připravila dnes již desítky různo-
rodých výstav, do nichž jako autory 
zapojila i děti z újezdské školy. 
Její práce pro školu je vůbec nebývale 
pestrá – mimo jiné spravuje webové 
stránky ZŠ a stará se o školní archiv. 
V minulosti byla Eva Danielová člen-
kou redakční rady ÚZ, pravidelně do 
časopisu dosud přispívá. Každoročně 
v obci organizuje hojně navštěvované 

akce, jako je turistický Pochod za lou-
pežníkem Drholcem nebo rozsvíce-
ní vánočního stromu. Obě akce jsou 
spojené s charitativní sbírkou pro 
zrakově postižené (Světluška). Loni se 
pak paní Danielová jako koordinátor-
ka a především „dobrá duše“ zhostila 
příprav újezdských oslav 100. výročí 
vzniku samostatného Československa 
a byla jednou z hlavních iniciátorek 
nového pomníku republiky od aka-
demického sochaře Zdeňka Hoška, 
podílela se také na zasazení Stromu 
republiky.
Eva Danielová, mimo jiné také výtečná 
tanečnice (která své taneční dovednosti 
trénuje jak jinak než v Újezdě), je újezd-
skou Občankou roku 2012, letošní oce-
nění je tak již druhé v pořadí. 

MČ Praha 21 se vrátila k tradici oceňování občanů, kteří se starají o rozkvět naší 
obce. Přinášíme medailonky všech, kteří si poctu převezmou na oslavách 9. května 
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Pan Jan Jacek žije v Újezdě i se svojí 
paní od roku 1982. Pracoval v automa-
tizaci železniční dopravy, vychoval tři 
děti a byl dlouholetým hlavním vedou-
cím skautského střediska Douglaska 
(2002 – 2013). Rozvoj střediska je ne-
odmyslitelně spojen s jeho jménem 
téměř 30 let. Roky usiloval i o vybudo-
vání nové skautské klubovny.
Několik dětských generací jej poznalo 

jako velmi vstřícného, tolerantního, vůči 
lžím neústupného a vždy nesmírně chá-
pajícího člověka. Jeho přezdívka „Sam-
son“ dává oprávněně vzpomenout na 
spravedlivého starozákonního soudce a 
bývá překládaná jako „Sluníčko“.
Samson svým morálním postojem vy-
choval a ovlivnil spoustu holek a kluků, 
z některých se stali oddíloví vedoucí. 
Ve středisku nyní pracuje jako oblíbený 
vedoucí vlčat. Práci s dětmi věnuje sko-
ro veškerý volný čas.
V minulosti aktivně spolupracoval při 
pořádání masopustního průvodu do 
Sibřiny, pomáhal likvidovat následky 
povodní v letech 2002 a 2010 a neváhal 
pomoci sociálně slabým až v Rumun-

sku. Oceněn byl i Janského zlatou pla-
ketou. Loni byl jedním z nejaktivnějších 
členů výboru za vyhlášení referenda 
o zdravotním středisku na Rohožní-
ku. Má velkou zásluhu na získání více 
jak třetiny podpisů za pouhých 25 dní, 
čímž významně ovlivnil, že středisko 
nebylo zrušeno (přestěhováno).
Se svojí smečkou malých skautů se pra-
videlně podílí na akcích typu „Ukliďme 
Česko“.
Patří k zakládajícím členům Spolku 
OKO, podílel se na pořádání koncertů, 
přednášek, besed, promítání, umývání 
cedulí lesní galerie atd. Do Magazínu 
Oko psal poutavé příběhy z cestování 
skautů. Honza „Samson“ Jacek je pro 
mnohé velkou morální vzpruhou i au-
toritou. Svým moudrým slovem často 
mnohé mile překvapí.

Eva DANIELOVÁ 
OBČAN ROKU 2018

Jan JACEK
CENA STAROSTY

Manželé Tomaidesovi patří v tom nej-
lepším smyslu k modernímu Újezdu. 
Paní Marie je zdejší rodačkou, pan An-
tonín se přistěhoval v roce 1963, kdy se  
s paní Marií oženil.
Marie vystudovala Střední průmyslovou 
školu dopravní v Praze a pracovala jako 
výpravčí ČSD. Antonín po maturitě na 
gymnáziu také pracoval v několika stani-

cích jako výpravčí, později jako dispečer, 
a  nakonec jako ústřední dispečer ČD. 
Pozdější manželé Tomaidesovi se tak se-
známili jako kolegové na dráze. Paní Ma-
rie se po narození dvou synů zapojila do 
života v obci jako knihovnice místní lidové 
knihovny, kterou byla v letech 1976 - 2009. 
Přitom vystudovala ještě Střední knihov-
nickou školu. A postupně se ponořila do 
kulturního života v Újezdě docela, v letech 
1976 - 1999 vedla místní osvětovou bese-
du a  organizovala různé kurzy. Od roku 
2004 je členkou muzejní rady a od roku 
2011 také kronikářkou obce.
A pro obec pracuje i pan Antonín. Byl čin-
ný ve  školské a kulturní komisi, působil 
jako redaktor a po roce 1989 až do roku 

1996 jako šéfredaktor Újezdského zpravo-
daje. Manželce pomáhá při psaní kroniky 
i přípravě výstav. Oba manželé pracovali 
také v obecním zastupitelstvu v různých 
volebních obdobích. Manželé Tomaideso-
vi společně napsali dvě knihy o naší obci 
a veškerá jejich aktivita v posledních dese-
tiletích byla vždy spojena s kulturou, histo-
rií Újezda a lidmi zde žijícími.  
Oba se podílejí na organizování úspěš-
ných expozic v našem muzeu. Výstavy 
mají široký záběr – od prehistorie, přes 
dobu přemyslovskou, světové války až 
k výročí 100 let republiky. Svoji práci pro 
obec dělají manželé Tomaidesovi s lás-
kou a zaujetím tak, abychom mohli být 
na Újezd hrdí. Oni sami život zde milují, 
jsou přesvědčeni, že Újezd je hezké místo 
pro život a sledují, jak se zdejší podmínky 
stále zlepšují. Manželé Tomaidesovi jsou 
toho nedílnou součástí.

Marie a Antonín 
TOMAIDESOVI

ČESTNÍ OBČANÉ



Paní Libuše Mašková pochází z Prahy 4, 
kde v pouhých 6 letech ve staré soko-
lovně, dnes divadle Na Jezerce, začala 
její celoživotní záliba – cvičení. To ji poz-
ději přivedlo i do oddílů sportovní gym-
nastiky (Orbis Praha, TJ Spoje Žižkov).
Když s manželem v roce 1972 začali 
řešit, kde si postavit vlastní bydlení, 
hledali přírodu a klid. Vyhrál Újezd, na 
němž dnes oceňuje ještě dobré vlako-
vé spojení do centra Prahy.  
V současnosti pracuje ve výboru zdej-
šího Sokola a je jeho duší, zejména od-
dílu sportu pro všechny. Ten pod jejím 
vedením umožňuje širokému počtu 
dětí, dorostu a dospělých rekreačně si 

zacvičit a zahrát, zvýšit svoji pohybo-
vou aktivitu, odreagovat se od stresů 
všedních dní a mobilizovat svoje síly 
pro udržení tělesné i duševní svěžesti.
Dlouhá léta také vede cvičení pro ženy a 
oddíl soutěžního volejbalu žen, který loni 
obsadil 3. místo na turnaji Open Praha 
SPV. Letos v dubnu bude navíc pořádat 
už 8. ročník újezdského turnaje.
Svým přístupem, entuziazmem a tem-
peramentem je vzorem pro ostatní 
cvičitelky i cvičenky. Cvičení se jí stalo 
drogou, bez které nemůže být, kvůli 

Paní Eva Štasmajrová je původem 
z Klánovic. Letos tomu ale bude právě 
50 let, kdy se s manželem rozhodli po-
stavit si dům v Újezdě, v němž v roce 
2013 oslavili zlatou svatbu.
Léta byla ekonomkou u společnosti 
Siemens.  Je dlouholetou předsedkyní 
obvodní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami (SPCCH) v Pra-
ze 21, která patří mezi nejaktivnějších 
újezdské organizace. Pomáhá zlepšo-
vat fyzický a psychický stav zdravotně 
postižených spoluobčanů, čímž zkvalit-
ňuje jejich běžný život. Pořádá ozdrav-
né a  rekondiční pobyty na různých 
místech Česka, celodenní výlety po his-
torických i přírodních památkách, pla-
vání a rehabilitační cvičení. Organizuje 

ale též návštěvy pražských divadel, 
besedy s  odborníky a vycházky po 
Praze, v létě Nordic Walking v  lese či 
pravidelné trénování paměti. Při něm 
se setkávají naši starší spoluobčané 
se svými vrstevníky, společně si poví-
dají, sdílejí zážitky a nezůstávají mezi 
čtyřmi stěnami doma. 
Paní Štrasmajrovou vždy potěší, když 
se dílo podaří a lidé jsou spokojeni - ja-
ko loni v září při pobytu v Nezdicích na 
Šumavě. Při výčtu činností ale nezapo-
míná na kolegyně, bez nichž by všechny  
akce nebylo možné uskutečnit. Ať už 
jde třeba o M. Branžovskou, S. Pilnou, 
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Změny v oceňování
Zastupitelstvo schválilo nová pravidla pro oceňování 
občanů. Nová je Ceny starosty, která bude udělována 
za dlouhodobou činnost ve prospěch občanů Újezda 
zejména v oblasti kulturní, sportovní, sociální, vzdělávací, 
volnočasových aktivit apod. 
Zůstává titul „Čestný občan“ jako výraz uznání mimořádných 
zásluh o rozvoj obce nebo zvláštní projev úcty významným 
občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k 
Újezdu. Zůstává také titul „Občan roku“ za hrdinství a osobní 

statečnost nebo za mimořádné umělecké, sportovní, 
sociální, vzdělávací a volnočasové výkony a díla.
Návrh na udělení Ceny starosty a titulu „Občan roku“ může 
podat každý. Kandidáty na „Čestného občana“ mohou 
předkládat zastupitelé MČ Praha 21, občané pak jejich 
prostřednictvím. Formulář je k dispozici v podatelně nebo 
na webu MČ.

Jitka Carbolová,
předsedkyně komise pro udělování čestných titulů

Stránku připravili: Petr Duchek, Blahoslav Hruška, Pavel Moudrý

Paní Blanka Exnerová svůj profesní ži-
vot spojila s požární technikou, v Újezdě 
je ale spíše než expertka na stavby a ri-
ziko ohně známá díky své vášni a zálibě 
v zahradničení. Blatovská starousedlice 
bydlí v domku pár metrů od někdejší re-
staurace U Zvěřinů, kde byl roku 1946 
založen zahrádkářský spolek, jehož ne-
únavnou dobrou duší paní Exnerová je. 
Dlouhá léta působí jako předsedkyně 
místní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu, je známá jako nadšená 
organizátorka a také autorka - s její-
mi zahrádkářskými radami se může-
te pravidelně setkávat nejen na webu 
kvetyujezda.cz, který spravuje, ale také 

na stránkách Újezdského zpravodaje. 
Svaz pod jejím vedením pořádá odbor-
né přednášky a výstavy – za všechny 
jmenujme hojně navštěvovanou pod-
zimní výstavu bohaté úrody a výpěstků, 
kam míří celé školní třídy. Významnou 
měrou se paní Exnerová podílí také na 
zvelebení „areálu snů“ ve Staroújezdské 
ulici, kde se každoročně koná oblíbené 
moštování. Zahrádkáři pečují o  okolí 
pomníku T. G. Masaryka v parku před 
školou, kde pravidelně v březnu pořá-
dají vzpomínkovou akci k narozeninám 

které na další 
aktivity už ne-
má čas. Vždyť 
i část dovole-
né tráví na ko-
lech se žena-
mi z Újezda, 
s nimiž brázdí 
Česko.
A přestože už 
čtyři desítky let prohání v tělocvičnách 
ženy při cvičení, ty stále cvičit chodí. 
Tato symbióza všem vyhovuje a jsou 
spokojeni. Loni také oslavila význam-
né životní jubileum, o kterém Újezd-
ský zpravodaj informoval.

R. Řezáčovou, 
J. Krátkou, B. 
Najmanovou 
nebo paní Vo-
dičkovou či 
paní Tomaide-
sovou.  Na pa-
ní Štrasmaj-
rovou zase 
nezapomněl 
celorepubliko-
vý sjezd SPCCH, který ji ocenil za dlouho-
letou práci ve vedoucí funkci.
Nedávná výroční schůze SPCCH uká-
zala, jak spolek funguje - z ca 300 
členné základny přišla více jak polovi-
na. To byl pro všechny další radostný 
zážitek.

TGM, připomenout je třeba také po-
znávací zájezdy tematicky spojené 
se zahradničením. Paní Exnerová se 
angažuje také v místní samosprávě, 
je členkou komise územního rozvoje 
a komise životního prostředí.

Libuše MAŠKOVÁ
CENA STAROSTY

Eva ŠTRASMAJROVÁ
CENA STAROSTY

Blanka EXNEROVÁ
CENA STAROSTY



KULTURA

Další masopust je za ná-
mi. Ten letošní, který se 

konal v sobotu 2. března, při-
lákal neuvěřitelných sedm 
stovek účastníků v maskách 
i bez nich. Společná akce, na 
níž se podílely radnice, spol-
ky i dobrovolníci z Újezda, Si-
břiny, Sluštic, Květnice, Dob-
ročovic, jakož i z mnoha míst 
v blízkém okolí, ukázala, že 
když se spojí síly, vydaří se 
i akce takových rozměrů. INZERCE

Královnou neřesti byla zvole-
na Michaela Skalníková, krá-
lem ctností se stal újezdský 
starosta Milan Samec. Sluší se 
poděkovat desítkám dobro-
volníků, kteří zajišťovali nejen 
chod masopustu, ale i úklid po 
něm. A jmenovitě také spolku 
Sosák, pod jehož velením akce 
proběhla. 
Fotografie na této straně ÚZ 
laskavě poskytl Pavel Dufek 
(www.paveldufek.cz). 

(red)

Neřesti a ctnosti
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Újezdský klub SPCCH nedávno zor-
ganizoval zájezd na divadelní před-
stavení Rok na vsi, dramatizaci romá-
nové kroniky bratrů Mrštíků, kterou 
nastudovalo Divadlo pod Palmov-
kou. Pozoruhodné je, že jednu z dět-
ských rolí tu hraje Melisa Musilová, 
žačka 4. třídy naší Masarykovy ZŠ. 
Melisa odmala zpívá, hraje na housle 
a stepuje. Do divadla, kde hraje, se 
dostala na konkurz, na svém herec-
kém kontě má ale celou řadu men-

ších rolí v televizi a filmu. Namátkou 
– Melisu jsme mohli vidět v seriálech 
Modrý kód, Ordinace v růžové zahra-
dě nebo Ohnivé kuře, objevila se ale 
i v trilogii Jana Hřebejka Zahradnictví 
nebo v pohádce Křídla vánoc. 
Melisa i její sestra byla nedávno při-
jata do Dismanova dětského rozhla-
sového souboru, jejím snem je zís-
kat roli v muzikálu. Držme palce, ať 
se jí to podaří. 

(red)

Hvězdy v Újezdě – pěvecká soutěž
Projekt „Hvězdy v Újezdě“ Spolku OKO nepatřil opakovaně u minulého 
vedení radnice k oblíbeným, ani podporovaným. Nové vedení radnice však 
kultuře fandí, a tak mohu vyhlásit konání první soutěže v sólovém zpěvu 
pro holky a kluky ve věku 7 – 18 let pod patronací naší městské části. Jelikož 
jde ale o pilotní akci, vyšší věkové kategorie, sborový zpěv, klání hudebníků 
a skupin, recitační a divadelní zápolení necháváme až na příští školní rok.
Stručně k soutěži: 
Podle počtu přihlášených bude teprve rozhodnuto o kategoriích a počtu 
kol. Nejpravděpodobnější se jeví model složený z vyřazovacího kola 
v květnu a velkého finále v červenci. 
Ve vyřazovacích kolech soutěžící zazpívá dvě písničky dle vlastního výběru. 
Doba interpretace písně může být omezena na 1,5 minuty. Interpretující se 
mohou doprovodit sami na jakýkoliv hudební nástroj, mít vlastní doprovod 
nebo z audiozáznamu na CD či USB. Ve vyřazovací části může být u jedné 
písně požadován zpěv i bez doprovodu. Podle situace počítáme i se 
zajištěním klavírního doprovodu (nutno dodat notový materiál). 
Při každém postupu do dalšího kola lze z předešlých kol zopakovat pouze 
jednu píseň. V každém kole musí zaznít alespoň jedna píseň v češtině. 
U cizojazyčných písní soutěžící ještě před zahájením zpěvu dodá porotě 
překlad obsahu písně ve 3 vyhotoveních. Volba finálové písně, doprovodu 
i jazyka je na interpretovi.
Soutěž je otevřená pro holky a kluky z celé ČR. Uzávěrka pro přihlášky 
do soutěže je 30. 4. 2019. Přihlásit se můžete na e-mail: petr.duchek@
praha21.cz. Uveďte pouze jméno a příjmení soutěžícího, jeho věk a způsob 
hudebního doprovodu. Po uzávěrce obdržíte další informace.
Soutěž bude medializovaná na webu úřadu, oficiálním Facebooku 
MČ a v  Újezdském zpravodaji. Z těchto tří zdrojů bude možné vše 
převzít k dalšímu zpopularizování, při doslovném zachování informací 
a neupravování fotografií. Sponzoři soutěže budou uváděni ve všech 
propagačních materiálech.
Kdo asi získá první újezdské hvězdy?

Petr Duchek

Kolektiv učitelů výuky hry na hudební nástroje při Úřadu MČ Praha 21

PŘIJME UČITELE HRY NA KLAVÍR
z důvodu zvýšeného počtu zájemců o výuku. Jedná se o práci na 

vedlejší pracovní poměr a výuka probíhá v odpoledních hodinách 
pondělí až pátek. Dobu výuky a počet hodin si určuje vyučující po 
dohodě s rodiči žáků. Informace lze získat u vedoucí učitelky 

paní Razesbergerové na tel: 602 855 639.

Čtvrťačka z Újezda hraje v Roku na vsi 



Duben v Zeleném domě
Duben není vždy tím idylickým jarním mě-
sícem. Spíše nás zásobuje deštěm a ne-
vlídností. Pevně věřím, že vás náš program 
dokáže vylákat k  návštěvě některé akce či 
kavárny. Po  našem cukrářském školení se 
můžete těšit na pár sladkých novinek a jistě 
potěšíme i  jedním bezlepkovým dezertem. 
S  přibývajícím sluníčkem opět zvětšuje-
me nabídku našich zmrzlin. Jakmile bude 
i venku příjemné posezení, můžete si nejen 
zmrzlinu vychutnat na naší zahrádce.
Ale teď již ke kultuře. První středa v měsíci 
již tradičně patří vernisážím. Tentokrát při-
vítáme všem známou autorku Ivu Hütt-
nerovou. Tato milá a velice činorodá dáma, 
která je nejen známou malířkou, ale i hereč-
kou, spisovatelkou a moderátorkou zahájí 
svou výstavu 3. 4. v 18 hod. Paní Iva vystu-
dovala herectví na DAMU. Hrála v několika 
předních pražských divadlech, navrhovala 
kostýmy, jevištní dekorace a plakáty pro 
různá divadla a televizní pořady.  Jak sama 
říká „malování je osamělé“. Proto si stále 
ráda „odskakuje“ zahrát v seriálu nebo diva-
dle. První autorskou výstavu uspořádala již 
v roce 1974 v karlovarském divadle. Od té 
doby měla přes 200 výstav v Česku, na Slo-
vensku, ve Stockholmu a v New Yorku. Její 
obrazy jsou součástí mnoha expozic naivní-
ho umění v Paříži a Hamburku. 
Krom malování má na svědomí i pět au-
torských knih, řadu titulů jiných autorů 
ilustrovala. Pravidelně vydává oblíbené ka-
lendáře. A co je zajímavé pro ty z nás, kteří 
máme zahrádky -  pro paní Ivu je největší 
zálibou její zahrada. Byla by škoda nechat si 
ujít výstavu této inspirativní výtvarnice. Sa-
mozřejmě se můžete v rámci vernisáže těšit 
na skvělý hudební doprovod.
Další krásnou akcí bude ve čtvrtek 11. 4. 
od 18 hod. literárně hudební pořad „A v tom 
jsou světla zázraků“ v podání laureáta mezi-
národního festivalu poezie a držitele něko-
lika prestižních ocenění v uměleckém před-
nesu Vladimíra Soldána a flétnistky Olgy 
Švárové Vlachové. Tato dáma vyučuje hru 

na flétnu na umělecké škole, kde také vede 
komorní soubor. Hraje v několika seskupe-
ních a je členkou Okamžitého filmového 
orchestru Varhana Orchestroviče Bauera. 
Vstupné 200 Kč.
Naši galerii navštívil herec, mim, dabér 
a malíř Ota Jirák se svojí ženou Drahomí-
rou. Oběma se u nás líbilo natolik, že jsme 
domluvili na středu 17. 4. večer plný poví-
dání o divadle, životě a malování. Většině 
z nás se při vyslovení jména Ota Jirák vybaví 
Jů a Hele. A  to především díky úžasně za-
barvenému hlasu. Málokdo však ví, že v 15 
letech obdržel v Miláně Velkou cenu za hra-
ný krátký film a již před vojnou působil jako 
animátor u Jiřího Trnky. Mimo hraní vytvořil 
řadu smaltů, grafik a olejů a vy budete mít 
mimořádnou možnost poslechnout si poví-
dání a prohlédnout obrázky tohoto báječ-
ného, milého a velmi zábavného herce a vý-
tvarníka. Vstupné 150 Kč.
Poslední dubnovou akcí bude filmový ve-
čer s Pavlem Taussigem. Tím, že je filmo-
vým historikem a publicistou, neprozradím 
asi nic nového. Pokud se chcete dozvědět 
něco opravdu zajímavého, nečekaného 
a být při tom až pan Taussig odhalí „Tajem-
ství Františka Kupky“, neváhejte. Mnohé 
o malířově životě se dozvíte ve čtvrtek 25. 4. 
od  18  hod. Povídání doprovodí projekce 
dvou dokumentů. Vstupné 100 Kč. 
První květen je nejen státním svátkem, po-
libek pod rozkvetlým stromem nám zajis-
tí krásu a lásku po celý další rok. A večer? 
Oslavte ho na vernisáži výstavy Viktora 
Žuka a jeho ženy Nadjy Katernogy.  Mnozí 
z vás je znáte díky překrásné keramice. Ten-
tokrát se seznámíte i s jejich obrazy. Viktor 
se v  malbě věnuje abstrakci a vyobrazení 
původní africké krásy. Jeho žena naopak 
převážně maluje květiny. Nečekejte však 
luční kvítí, ale spíše exotickou flóru. Verni-
sáž se koná ve středu 1. 5. od 18 hod. Bu-
deme se na vaši návštěvu těšit.

Martina Schiffmannová,
galeristka

PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
 Stanislav Češka 

 Případ tajemného lukostřelce,    
Smrt vilného cizince

 Juraj Červenák – Dobrodružství 
kapitána Báthoryho 5. díl

 Zuzana Koubková – Zlatá růže
 Michael Třeštík – Jen aby, řekla 

moje žena
 Veronika Ageiwa – Deník 

japonské manželky
 Miroslav Macek – Tři muži 

v automobilu
 Jonas Jonasson – Stojednaletý 

stařík, který se vrátil, aby zachránil 
svět

 Robin Cook – Šarlatáni
 Tom Hanks – Neobvyklý typ
 Volker Kutscher – Goldstein
 Alžběta Nagyová – Hvězdy první 

republiky
 Jiří Padevět – Průvodce 

stalinistickou Prahou 1948 – 1956
 Veronika Černucká – Přichází čas 

pomsty
 Jevgenij Nikolajev – 

Odstřelovačem Rudé armády
 Sergej Lojko – Peklo na letišti
 Danielle Steel - Nebezpečné hry
 Radkin Honzák – Ať žijou mikrouti

PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
 Anna Novotná – Kdo se směje 

naposled… 2.díl
 Jitka Vítová – Výlet myšky 

Toničky, Úsměvné starosti vrabce 
Kašpara, Záhadné příběhy

 Jindřiška Kratschmarová – Artur - 
příběhy veselého pejska

 Guinnessova kniha rekordů 2019
 Dita Křišťanová – České dějiny
 Moje první knížka etikety - dobré 

mravy
 Jak kočička chtěla být pejskem/ Jak 

pejsek chtěl být kočičkou
 Jan Susa - Autoškolka

Nové knihy

INZERCE



V únoru začalo v tanečním a pohybovém studiu Dance-
port druhé pololetí taneční sezóny, kterou zahájila sku-
pina našich seniorů vystoupením hned na dvou plesech, 
v Úvalech a v Klánovicích. Všem se jejich vystoupení ve-
lice líbilo, odměnou byl vždy velký potlesk v celém sále. 
V dubnu se chystají reprezentovat studio na regionální 
soutěži SUT Prahy a  Středních Čech v kategorii show 
dance.
Stejně jako senioři pilně trénuje i výběrová skupina MTV 
style. Děvčata nyní čekají 4 soutěže, první z nich je soutěž 
Czech Dance tour, které se zúčastní v kategorii freestyle. 
Svou choreografii pilují do posledních detailů s cílem po-
stoupit na mistrovství ČR. 

Danceport: druhé pololetí taneční sezony

Irský národní svátek svatého Patrika si letos Újezd 
připomněl hned dvěma akcemi. V předvečer svátku 
patrona Irska, tedy v sobotu 16. 3., se v Újezdském 
muzeu konala vernisáž výstavy fotografií Václava 
Vícovského, tentokráte, jak jinak, o Irsku. Na vernisáži 
fotografa, který v Újezdě vystavoval loni snímky 
z Tenerife a Gomery, vystoupila autorova vnučka 
Veronika Vícovská, která za vlastního kytarového 
doprovodu zazpívala čtyři písničky (Flashlight - Jessie, 
Riptide - Vance Joy, Perfect - Ed Sheeran, When We Were 
Adele). Vícovští si zelený ostrov zamilovali a navštívili 
ho již desetkrát. Při každé návštěvě tráví týden u syna, 
týden cestují a poznávají stále nová místa. Paní Vícovská 
seznámila přítomné se zeměpisnými zajímavostmi, 
historickými mezníky a podělila se o své zážitky 
z  cestování po Irsku. Celá vernisáž proběhla v duchu 
irského státního svátku i díky slaným jednohubkám, 
sladkým dobrotám a okurkové limonádě, které byly opět 
dílem paní Vícovské a byly laděny do irských národních 
barev-zelené (katolická většina obyvatelstva), bílé (mír 
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Újezd si připomínal 
sv. Patrika

a  dorozumění) a oranžové (protestantská část). Výstava 
potrvá do 17. 4., otevřeno je každou středu od 13 do 17 hod.
Svatého Patrika si připomněla i restaurace Krokodýl, a to osla-
vou v pátek 15. i v sobotu 16. 3. V nabídce nechyběly tradiční 
irské nápoje – pivo Guiness a whisky Jameson. Konzumace 
byla odměňována klasickými dárky, jako jsou trička a tradič-
ní, černo-zeleno-bílé, trojlístkové cylindry. Trojlístek, „sha-
mrock“, je jedním ze symbolů Irska a o cylindrické klobouky 
je vždy zájem. Jídlo bylo v Krokodýlu jako vždy velice chut-
né, obsluha vzorná, atmosféra přátelská a dva večery „plný 
dům“. Děkujeme restauraci Krokodýl a jejímu personálu za 
dodržování ostrovní tradice i u nás.

Eva Danielová
Pavel Moudrý

Lesní rohy a hudba
Na koncertě lovecké hudby, který v březnu pořádal jeden z nej-
aktivnějších újezdských spolků Svaz postižených civilizačními cho-
robami (SPCCH), jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o honech 
a další lovecké činnosti a speciální hudbě, která je provází. Lovecká 
hudba nejenom vzdává poctu ulovené zvěři, ale také usnadňuje 
dorozumívání a kontakt mezi účastníky společných lovů a rámu-
je lovecké akce. Své znělky mají i různá sdružení a akce. Studenti 
lesnické fakulty Zemědělské univerzity o všem nejen zajímavě vy-
právěli, ale i zahráli na lesnice a borlice, což jsou historické obdoby 
lesního rohu. Poděkování za akci patří paní M. Branžovské.

Jitka Carbolová

Práce lektorů, dětí, mládeže a seniorů vyvrcholí v květnu, kdy 
se bude konat již šestá show celého studia v Salesiánském di-
vadle v Kobylisích. Poslední volné vstupenky jsou k zakoupení 
na recepci tanečního studia. 
Na letní prázdniny, od 22. do 26. 7., máme pro děti, které baví 
tanec, nachystané taneční a pohybové soustředění (kurz není 
určen pouze dětem, které pravidelně navštěvují kurzy studia). 
Choreografie jim je připravena tak, aby se cítily dobře, naučily 
se novým dovednostem, poznaly nové přátele.
Taneční kurz pro mládež na sezónu 2019/2020 budeme již 
tradičně otevírat v září, a to v neděli 15. 9.  od 18:30 hod. 
Za taneční studio Danceport

Helena Wojdylová
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Plukovník ve výslužbě Jan Vondráček 
měl svého času na starosti logistiku 
a  zásobování českých jednotek  v  za-
hraničních misích. Uniformu dnes 
obléká jen při slavnostních příleži-
tostech, plně se ale věnuje své druhé 
profesní dráze – vojenské historii. 
Pane plukovníku, jste znám jako 
celoživotní voják a válečný vete-
rán, ale kariéru jste začal u „černé-
ho řemesla“, je to pravda?
To máte pravdu. Vyrůstal jsem v Ústí 
nad Labem, kde jsem byl obklopen 
„nesprávnými kamarády“ a základní 
školu jsem podcenil. Můj otec před 
válkou sloužil jako četník v severních 
Čechách a později jako člen SOS – 
Stráže obrany státu. A po konci války 
jsme se tedy do kraje vrátili. Po ZŠ 
jsem nastoupil do učení a vyučil se 
univerzálním soustružníkem. Za dob-
ré výsledky jsem byl vyslán do strojní 
průmyslové školy, a přitom pracoval 
v třísměnném provozu. Na sedmnác-
tiletého toho bylo příliš, ale dnes vím, 
že vyučení se řemeslu bylo něco, co 
jsem mnohokrát na vojně i v civilu 
zúročil. 

Jak jste se tedy dostal z armaturky 
do armády?
Měl jsem víc zájmů a ambicí, chtěl 
jsem také pokračovat ve studiích, 
a  tak jsem v  18 letech vstoupil do 
armády a v Bratislavě absolvoval Že-
nijní technické učiliště a byl vyřazen 
v  hodnosti poručíka. V  Litoměřicích 
jsem působil u ženijní brigády, v pod-
důstojnické škole vyučoval konstruk-
ci, provoz a ovládání ženijních strojů 
a dodělal si maturitu. Ve druhé polo-
vině 70. let jsem pak studoval na Vo-
jenské akademii v Brně a byl převelen 
na štáb tankové divize ve Slaném do 
funkce náčelníka ženijní služby.

Problematiku ženijního vojska, 
kterému jste byl přes třicet let věr-
ný, popisujete v knize Ženisté lito-
měřické a terezínské posádky. Ten-
to vojenský obor se tedy stal vaším 
„osudem“?
Po studiu vyššího akademického kur-
zu v Moskvě jsem nastoupil na Minis-
terstvu národní obrany na Správu že-
nijního vojska. V posledních letech se 
ženijní služba velmi rozšířila o  nové 
technologie a zavedla novou techni-
ku. Česká armáda zahájila svoji účast 
v zahraničních misích, a tak jsem byl 
nucen zvládnout problematiku lo-
gistické podpory. Už v  hodnosti plu-
kovníka jsem měl zodpovědnost za 

logistiku a zásobování českých jedno-
tek v zahraničních misích. 

Na misi v bývalé Jugoslávii v letech 
1994 – 1995 jste vykonával funkci 
zástupce velitele pro logistiku Čes-
kého praporu mírových sil. Jistě to 
byla i značná výzva…
Ono se to váže na to, jak jsem zajiš-
ťoval zásobování jednotek. Český pra-
por UNPROFOR měl tisíc vojáků. Ten 
kontakt s  desítkami lidí a stále nové 
výzvy mě naplňovaly. Naučil jsem se 
zajišťovat logistickou podporu, řešit 
přepravu a zásobování. Povedlo se 
mi zavést systém a nakupovat mate-
riál, který byl v místě mise dostupný 
a plně zabezpečoval plnění úkolů pro 
prapor.

V roce 2005 jste pak na vojen-
ské přehlídce v  Praze k  60. výročí 
osvobození republiky pochodoval 
v čele válečných veteránů.
To už jsem byl ve výslužbě. Ale zůstal 
jsem činný v práci pro armádu a vo-
jáky. Byl jsem zakládajícím členem 
novodobých válečných veteránů, spo-
lu zakladatelem Asociace nositelů legi-
onářských tradic, začal jsem pracovat 
jako muzejní kurátor, psal jsem život-
ní příběhy své i druhých lidí.

Jak jste se dostal k činnosti histo-
rického publicisty? Vaše bibliogra-
fie čítá úctyhodné množství titulů 
i témat.
Vždy, když mě něco zaujme, začnu 
se problematikou zabývat, shánět 
podklady, jdu do archivů a knihoven. 
Při práci na osobních Vzpomínkách 
na Irák, jsem zjistil, že člověk vlastně 
může „žít dvakrát“. Jednou ve svém 
životě a podruhé ve svých vzpomín-
kách, pamětech a knihách. Materiály 
o otci jsem sháněl v dospělosti, tedy 
pozdě. Dnes bych rád jemu i matce 
položil stovky otázek. Měl jsem mož-
nost poznat osudy slavných i zapo-
menutých vojáků z obou válek, osob-
ně jsem poznal řadu charakterově 
čistých lidí z řad legionářů, válečných 
veteránů, zajímavých skupin občanů. 
Některé vzpomínky jsem tedy zpra-
coval za vydatné pomoci manželky 
a postupně je vydal. Patří sem knihy 
o brigádních generálech MUDr. Jose-
fu Herczovi, Alexandru Beerovi a Janu 
Čermákovi, o generálmajorovi Jaro-
slavu Klemešovi, napsal jsem knihy 
o volyňských Češích v československé 
armádě, pořídil rozhovory s  manžel-
kami letců II. světové války. A jsem 

také spoluautorem knihy o osudech 
vojáků a legionářů z Újezda a okolí.

V Újezdě pracujete v Muzejní radě 
a připravujete historicko-vojenské 
expozice. Aktualizoval jste pietní 
a památná místa v obci. Jak se vám 
tu žije? 
Žijeme zde dvacet let (nejdelší obdo-
bí, kdy žiji v  jedné lokalitě), postavili 
jsme domek, pečujeme o zahradu, 
která vedle chaty a garáže obsahu-
je pár ovocných stromů. Tato obec 
je pro nás dobrá kombinace města 
a vesnice, vztahy mezi sousedy jsou 
přijatelné. Občanská a dopravní vy-
bavenost, včetně dostupnosti Prahy, 
jsou ideální pro aktivní stáří.

Pavel Moudrý

Muž, který žije dvakrát

Jan Vondráček (74)
Plk. v.v. Ing. Jan Vondráček žije 
v Újezdě nad Lesy 20 let. Absolvo-
val Ženijní technické učiliště v Bra-
tislavě, gymnasium v  Litoměřicích 
a Vojenskou akademii v Brně.  Vo-
jenské vzdělání dokončil ve vyšším 
akademickém kurzu ženijního voj-
ska v Moskvě. V letech 1991 – 1992 
působil na mírové misi v Iráku (UN-
GCI) a v letech 1994 – 1995 na misi 
v  bývalé Jugoslávii (UNPROFOR) 
jako zástupce velitele Českého pra-
poru mírových sil. Jeho koníčkem 
je vojenská historie. Zkušenosti 
z  vojenské služby, zahraničních 
misí a historie využívá při psaní 
publikací. V  Újezdě spolupracuje 
s  muzejní radou jako kurátor vo-
jensko-historických výstav. V  roce 
2014 mu byl udělen titul Čestný 
občan roku.



Listárna
Po bezmála 6 měsících po volbách nastal 
čas podívat se na práci stran, které skon-
čily v opozici. TOP09 - zcela mrtvo. OÚ - 
kritizuje, co sám v Újezdě za 8 let pokazil. 
Zůstali Piráti a STAN pro Újezd (PaS) a Pa-
trioti. Z předvolební agitace „Domlouvat 
se, ne pomlouvat“ bohužel PaS s pěti 
zastupiteli sklouzli do kritiky snad všeho, 
co současná koalice udělá. Na webu PaS 
se o  programu koalice můžeme dočíst, 
že jde často o nekonkrétní obecné pro-
klamace ... a proto působí v některých 
ohledech dojmem „slibem neurazíš”. Na-
hlédneme-li ovšem do volebního progra-
mu PaS, tam se to fanfarónskými sliby, 
bez toho, že by tam byl aspoň náznak jak 
jich dosáhnout, jen hemží. Za vše zmíním 
malůvku „Staroklánovická jako důstojná 
městská třída…“. Dočetli jste se snad ně-
kde, jak PaS hodlá tento slib realizovat?

Z FB skupiny „Místo pro život“ se stalo 
slovy jedné diskutující „promo Pirátu bez 
věcné diskuze, kdy se na diskutujícího 
okamžitě sletí celá pirátská strana“. Ani 
pracovní účast některých členů PaS v ko-
misích není valná. Např. zastupitel Havr-
da se nezúčastnil v tomto roce ani jedno-
ho ze tří jednání dopravní komise.
Patrioti, ač nejsou součástí koalice, se 
naopak snaží plnit svůj volební program, 
aniž by bezhlavě kritizovali všechny výstu-
py z radnice. Paradoxně heslo PaS „Do-
mlouvat se, ne pomlouvat“ uvedli v život. 
Za pomoci jediného zastupitele dosáhli 
několika usnesení RMČ a ZMČ ve věcech 
zdravotního střediska, školství, kontroly 
hospodaření, hazardu, jednacího řádu.  
Proč nedosáhli PaS 5x více usnesení? 
Vždyť jak je vidět, tak to jde.

 Jiří Lameš

POROVNÁNÍ OPOZIČNÍ PRÁCE

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR
Klub aktivních seniorů (KAS) děkuje touto 
cestou za sponzorský dar pekařství Kollinger, 
které nám již po několikáté darovalo své vý-
tečné koláčky k  občerstvení na výroční člen-
skou schůzi. Všichni jsme si na nich velmi po-
chutnali, za což panu Kollingerovi patří velké 
poděkování.

Výbor KAS
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V březnovém ÚZ popisuje zcela scestně 
p. Walter, jak funguje naše kynologické 
cvičiště. V žádném případě nedochází na 
našich trénincích k mlácení psa a v tré-
ninku se nikdy psi mezi sebou „neservali“, 
jak píše. To, co se p.Walterovi zdá a popi-
suje jako štvaní a provokace, je sportov-
ní výcvik pracovních plemen. Manuál na 
tréninky je popsán ve zkušebním řádu 
a tréninky se vždy vedou v souladu s řá-
dem o ochraně zvířat a zacházení s nimi. 
Do dnešního dne nebyl shledán žádný 

přestupek na hlučnosti těchto tréninků u 
státní i městské policie. Jen vznikly video-
záznamy „občanů“, kteří záměrně pro-
vokovali psy umístěný v autě. Kynologie 
není jen o trénincích, ale i o rozšiřování 
osvěty mezi občany o socializaci psů, po-
moci při výchově psa. V minulých letech 
jsme pořádali i přednášky pro děti před-
školního i školního věku. Každoročně 
jsme dělali ukázky své činnosti na akcích 
pořádaných MČ Praha 21.

Anna Brettschneiderová

PSY NEŠTVEME, ALE CVIČÍME

Náš pětiletý syn vběhl 18. února kolem 
šesté večer na přechodu přes hlavní sil-
nici u konečné na Rohožníku pod projíž-
dějící osobní vůz. V této chvíli manželovi 
pomohl duchapřítomný ochotný mladý 
muž, který nejenže zavolal záchranku, 
ale navíc pomáhal s první pomocí, po-
skytoval důležité rady a pokyny v sou-
vislosti s bezpečnou pomocí do příjezdu 
záchranky a byl zásadní pomocí nejen 
pro poraněného syna, ale i pro manže-
la v nejhorší chvíli v životě. Díky ochotě 
pomoci, všímavosti a především zacho-
vání „chladné hlavy“ v kritické situaci to-
hoto kolemjdoucího máme dnes synka 
doma bez zásadních následků. Ráda 
bych onomu člověku touto cestou po-
děkovala, protože díky němu je Ondrá-
šek zase takový, jaký byl před nehodou. 
Snad je jen trochu opatrnější.

rodina Zubcova

PODĚKOVÁNÍ DOBRODINCI

ÚSPĚCH PETICE
Nedávno dokončená dokumentace pro územní řízení přeložky I/12 obsahuje 
již pouze jednu variantu, a to, že sjezd v Květnici bude!  Velmi se tím sníží po-
čet aut, která po dokončení obchvatu budou projíždět východní částí Újezda. 
Jsme rádi, že jsme k prosazení této varianty mohli pomoci iniciováním petice, 
četnými jednáními i popularizací v médiích.  Ještě jednou díky všem 1060 
občanům, kteří petici podepsali, a také všem těm, kteří se na sbírání podpisů 
podíleli! Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život jeho předseda

Vladimír Klepetko

Již několik let se těším na dlouho slibo-
vané stojany na kola u nádraží.  Na úřad 
jsem osobně posílala před více než ro-
kem dva podněty vybízející k vybudová-
ní stojanů a vím, že jsem nebyla sama, 
kdo takový podnět na náš úřad i na ma-
gistrát psal. Na klánovické straně vznik-
ly stojany současně s novou úpravou 
zastávky ve velikém počtu. U nás podle 
poslední zprávy v ÚZ (prosinec 2018) 
od pana Ladmana z odboru majetku 
a investic měly být hotové v únoru, ale 
ačkoliv máme zase polovinu března, 
přístřešky ještě nestojí. A to podle slibů 
minulé paní starostky měly být už v létě!
Držím palce novému starostovi panu 
Samcovi, aby se mu povedla optimali-
zace fungování úřadu. Všechno je v  li-
dech. Nějaký úředník neúměrně dlou-
ho řeší stojany, nějaký (možná stejný?)  
úředník zadal firmě stavbu hasičárny 
a nebyl schopen ji dovést k úspěšnému 
konci. Někdo nechal v Újezdě rozesta-
vit značky pro jednosměrky, které ztí-
žily pohyb dětí i dospělých na kolech. 
Za každou akcí jsou konkrétní lidé, kte-
ří na svou práci patrně nestačí. Pokud 
by rekonstrukce zdravotního střediska 
probíhala stejným způsobem jako stav-
ba přístřešků a hasičárny, máme se na 
co těšit.

Monika Hartmanová

PROČ SE VĚCI NEDAŘÍ?

JAK DÁL? 
Když projíždím stavbou nové silnice přes 
Běchovice a vidím vytrhávat bezvadný 
asfalt a dokonalou zámkovou dlažbu, 
vnucuje se mi pochybnost o užitečnosti 
této nákladné, neuvěřitelně zdlouhavé 
a dopravu komplikující akce. Mé oko 
zapláče, když si naopak vzpomenu, že 
v Újezdě není možné opravit ani kousek 
bídného chodníčku k ordinacím prak-
tických lékařek (proti spořitelně). Proč? 
Hlavně proto, že některé části chodníků 
kolem hlavní jsou v soukromém majet-
ku, což je i tento případ! Bylo by zajímavé 
zjistit, kdo a kdy způsobil tento stav, za 
který by se nestyděl ani ctihodný Kocour-
kov. Čo bolo, to bolo. Jenže jak dál? Pokud 
nové vedení MČ chce skutečně pokročit 
v řešení zaostalých komunikací (což měly 
snad všechny strany ve volebním progra-

mu), musí odvalit i tento balvan na cestě 
ke stavu komunikací blížícímu se jiným 
městským částem Zlaté Matičky Prahy, 
údajně asi pátého nejbohatšího města 
EU! Obávám se, že to nebude v historicky 
krátké době. Kéž bych se mýlil!
Kromě občasného stesku nad stavem 
komunikací jsem nikdy neslyšel o reál-
ném programu řešení. Existuje nebo 
bude brzy zpracován? Občané naší MČ 
by si zasloužili vědět, jaká je naděje na 
skutečné koncepční řešení pro jednotlivé 
nejhorší případy, místo zbytečných akcí 
jako např. další jednosměrky s obvyklou 
ignorací cyklistů. Existuje pro nás světél-
ko na konci tunelu? Pokud ale bude rych-
lost dosavadní, tj. stěží jedna ulice za rok 
(Hodkovská, Oplanská), je to odhadem 
nejméně na 50 let.

Marcel Marek
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Zuzana Dastychová 
(Občanská demokratická strana)
Tak už tu máme zase jaro. Ráda bych 
psala o probouzející se přírodě, ale 
musím reagovat. Bohužel boj obča-
nů-odpůrců výcviku psů a občanů-
-přínivců psího cvičení zcela zbytečně 
narůstá. Čtyři odpůrci (s rodinami) za-
sílají sousedům dopis ospravedlňující 
pravdivě i nepravdivě důvody jejich 
postoje. Věc ve svém důsledku spíše 
kontraproduktivní. Hluk neberu, auta 
chápu, maminky s dětmi se jen vymě-
nily, nechodí ty, které dětem ukazova-
ly pejsky. Bez ohledu na skutečnost je 

stav takový, že je nutno vyčkat soud-
ní rozhodnutí. Problém mám s  ar-
gumentem obránců, že se jedná jen 
o 4 domy. Ano, ale kdyby šlo jen o jed-
nu rodinu a byl tu problém, je třeba 
ho řešit. Přitom byla celá věc zbyteč-
ná. Domluvit se šlo, mezi zástavbou 
a kynologickým cvičištěm je silnice, 
rybník, lesík. Několik milionů, za kte-
ré minulé vedení vykoupilo pozemky, 
pronajímané kynology od majitelů, by 
bohatě pokrylo vybudování zvukové 
i optické bariéry a přilehlé oddechové 
zóny ke spokojenosti většiny z obou 
stran. Jen pevně doufám, že v dopise 

zmiňovaným návratem k původnímu 
účelu nebyl míněn stav, který zde byl 
předtím, než občané s kynology vybu-
dovali cvičiště. (Pro později přistěhova-
né - skládka všeho možného).
Tak přeji hezké jaro, sluníčko, dosta-
tek vláhy, dobrou náladu, zdraví a to-
leranci. A sledujte zpravodaj, vývěsky, 
sociální sítě. Raději ty oficiální, ty dru-
hé jsou občas v rozporu se skutečnos-
tí. Aktivit, které se u nás pořádají, je 
tolik, že ani nejdou všechny stihnout. 
Je tu kultura, sport, výlety, vzdělávání 
ve všech věkových kategoriích a další 
a další.

Nechtě jsem vstoupil na facebooku 
do jakési diskuze paní Jarmily s pa-
nem starostou. Jak bývá jejím zvy-
kem, převracela fakta a mlžila, až se 
mně z počítače prášilo. Letitý argu-
ment, že se proti provozu cvičiště 
kynologů ozývají po dobu třiceti let 
jen stejné 2-3 rodiny, není správný. 
To  bývalo, paní Jarmilo. Patrně jste 
si nestačila všimnout, že přes deset 
let tu nebydlí tři rodiny, ale čtyřicet. 
A  mimochodem, představitelky zá-
kladní kynologické organizace (ZKO) 
jsou, myslím, stále jen tři. Ostatní 
jsou nejspíš pouze platícími zájemci 
o výcvik psů. Nikdo z nich bohužel 
nepochopil, že cvičiště je rušivé a 
přežité. 
Další informace, že cvičiště je v sou-
časné době tišší, je pravdivá. Za těch 
třicet let se vždy ztišilo, když přišla 
nějaká stížnost. Jakmile situace po-
minula, kynologové se „oklepali“ a 
provoz začal v plné síle. Nechci ko-
mentovat pocit ukřivděnosti paní 
Jarmily z toho, že kdosi poukázal na 
to, že cvičiště stojí neoprávněně na 
pozemku obce a klubovna byla po-
stavena bez povolení. To si ti dotyční 
hodně dovolili! Mám zkušenost, že 
se paní Jarmila dokáže ohánět „oči-
tými svědky“, které nikdo nezná a 
zápisy, které nikdo neviděl. Podob-
ně jako smlouvou s majiteli jednoho 
z používaných pozemků, kteří jsou 
nedohledatelní. Vrcholem mlžení 
je, že provoz na cvičišti od rána do 
večera nikdy nebyl, že občané z Du-
binské ulice sami chodili dráždit po-
kojně odpočívající psy jen proto, aby 
mohli kynology pomlouvat. To je, 
myslím, sdělení svědčící pouze cosi 

MLŽENÍ PANÍ JARMILY o tom, kdo si takový blábol vymyslel. 
Co si ale nelze vymyslet, jsou nedávno 
zmizelá vrátka ke cvičišti. Je vedením 
ZKO prezentováno jako „útok občanů 
na kynology“. Je to jistě událost, kterou 
nelze nezmínit. Nedá se ale tahle udá-
lost zrovna tak nazvat „útokem kynolo-
gů na občany?“

Viktor Walter

O „MAKÁNÍ“
Újezd má kauzu. Konečně, vždyť to vy-
padalo, že radnici ani nepotřebujeme.  
O „makání“ se sice nepřetržitě mluví ve 
dvou facebookových skupinách, které 
záhy dostaly přezdívku „sláva starostovi“ 
a „Duchek sobě“, ale ve skutečnosti - nic. 
To se rázně změnilo díky topolové aleji, 
chránící školní pozemek při II. stupni Ma-
sarykovy ZŠ před prachem, zplodinami a 
vedrem ze Starokolínské. Stromořadí, 
nařčené z nebezpečnosti a ničení majet-
ku MČ, je nutné vykácet! 
Mrtvý obecní web ožívá, rychlá četa 
z úřadu zavírá chodník a zastávku auto-
busu, pan Růžička túruje pilu. Kácet! Jen 
zákon překáží, občané jsou pořád málo 
postrašeni a po vichřici z topolů nespad-
la ani větev.
Až pan Samec s panem Růžičkou ty to-
poly vykácejí, kompars na „sláva staros-
tovi“ zatleská a školním dětem zbudou 
pařezy. Že jsou újezdské ulice ohavné, 
prašné a rozpálené? Tak nechoďte pěšky 
a nejezděte na kole, možná vám to rov-
nou zakážeme… pro vaše dobro. 
Za zvuku motorové pily si v Újezdě nikdo 
ani nevšimne, že radnice v okolí i celé 
hlavní město řeší budoucnost. Úvaly 
mají dokonale zpracovanou dopravní 
obslužnost svého nádraží - s posílením 
hromadné dopravy a funkčně omeze-
ným parkováním. Totéž zpracovávají 
Klánovice. Újezd by se mohl přidat - 
všichni vědí, že obslužnost nádraží pro 
Klánovice a Újezd je nutné řešit a regu-
lovat dohromady. 
Jenže újezdská radnice maká na face-
booku. Ze skutečnosti nejspíš vycouvala 
a před budoucností se opevňuje zákazy 
a utajením. Možná že takovou radnici 
fakt nepotřebujeme.

Zita Kazdová 

BEZ ÚCTY A POKORY
Forma, kterou pan zast. Duchek vyjádřil 
svůj názor na pedagogy (ÚZ č. 4/2019) 
a dehonestoval iniciativu dětí na výzdo-
bě školy, se nás velmi dotkla. „I kdyby-
chom však oddělili zrno od plev, těžko 
reformovatelný moloch, jehož vrcho-
lem bude skutečná i pomyslná výzdoba 
školních chodeb, zůstane,“ napsal.
Nevšimli jsme si, že by p. Duchek byl 
rodičem či prarodičem některého žáka 
naší ZŠ nebo navštívil školu jako zastu-
pitel či v dny otevřených dveří. Ale pa-
trně má alespoň nejnovější informace 
o  výzdobě našich chodeb, a to jsme 
rádi, protože je velmi pěkně vyzdobili 
malbami sami žáci 2. stupně. Dokonce 
i o jarních prázdninách skupina dívek 
z  8. tříd dobrovolně přišla, aby oživila 
stěny chodeb a učeben. S výzdobou za-
čaly děti již před několika lety a nás těší, 
že v ní chtějí pokračovat. K všeobecně 
známému početnímu zastoupení mu-
žů v českém školství se snad nemá 
smysl vyjadřovat. Na 2. stupni naší ško-
ly v současné době „prakticky najdete“ 
6 mužů. Nevíme, kdo z nás je „zrno“ 
a kdo je „pleva“, a doufáme, že to ne-
bude posuzovat pan zast. Duchek. Jeho 
forma kritiky bez úcty a pokory k práci 
ostatních je politováníhodná a pro kaž-
dého člověka urážející.

pedagogové Masarykovy ZŠ
Foto výzdoby chodeb najdete na str. 25.
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RNDr. Pavel Roušar 
(Otevřený Újezd) 
Minulý měsíc jsem napsal starosto-
vi, ředitelce i všem pedagogům na-
ší školy otevřený dopis, ve kterém 
jsem vyjádřil znepokojení a nesou-
hlas se záměrem vykácet alej 32 
topolů u základní školy. Výsledek? 
Prý matu veřejnost. Narychlo ob-
jednaný posudek většinu stromů 
označil za havarijní. Posudek byl 
objednaný u stejného znalce, který 
ve stejnou dobu doporučil skandál-
ní „přesazení” vzrostlé lipové aleje 
pryč z  Václavského náměstí kvůli 
vjezdům na parkoviště. Ty lípy zce-

la jistě nepřežijí. Proto posudku to-
hoto znalce nevěřím a považuji ho 
také za účelový.
A ještě jedna trpká taškařice z ra-
dy. Dobrovolníci pracující zadarmo 
v komisích mají na základě usne-
sení rady podepsat smlouvu o za-
chování důvěrných informací. Pod 
hrozbou miliónových pokut měli 
stvrdit totální mlčenlivost. Podle 
mého se jedná o naprosté pohrdá-
ní lidmi, kteří se radnici snaží po-
máhat. Zastupitelům se ale dostalo 
vysvětlení. Sekretariát udělal chybu 
a rozeslal nekorigovanou smlouvu. 
Členové rady si nevšimli a schválili 

paskvil. Následně prý byla smlouva 
opravena. Pokuta zmizela, náhra-
da škody ne. Radnice dál trvá na 
tom, že člen komise má uchovávat 
důvěrné informace v tajnosti mini-
málně s takovou péčí, jakou vyna-
kládá na utajení svého vlastního 
obchodního tajemství nebo že má 
souhlasit, že důvěrné informace se 
zpřístupní pouze těm zaměstnan-
cům popř. spolupracujícím osobám 
člena komise, kteří potřebují mít k 
důvěrným informacím přímý a oka-
mžitý přístup. Pane starosto, to 
myslíte vážně? Zaměstnanci členů 
komise?

Zdeněk Růžička 
(ANO 2011) 
Jsem velice smutný. Před třemi lety 
jsem se synem založil včelnici, kte-
rá měla hlavně sloužit dětem. První 
rok jsme zde dělali terénní úpravy 
a celý prostor jsme vyčistili. Druhý 
rok jsme zde dali první včelstva na 
pozorování, abychom zjistili, jak se 
jim zde bude dařit. V loňském roce 
byly na včelnici dány první úly dě-

tí. Krásně si je pomalovaly a ihned 
na první pohled každý poznal, že 
jsou to úly dětí. Celý loňský rok se 
snažily naučit o včelkách co nejvíce 
a těšily se, že letos budou mít svůj 
první med. A  co se nestalo? Ani 
ne před měsícem nám nějaký zlo-
děj všechny úly ukradl. Zklamání 
v očích malých včelařů je hrozné. 
Já osobně ihned usoudil, že zlodě-
jem musel být včelař, protože od-

cizil pouze úly se včelami a prázd-
né tam nechal. Dělají to, protože 
jim včely přes zimu uhynuly a  oni 
si takto kompenzují ztrátu. Mám 
pro takové nenechavce vzkaz. Přeji 
vám, aby vám ty naše včely nasá-
zely hodně žihadel. A ani se raději 
neptejte kam. A hlavně si nepřejte, 
abych vás našel. Protože tu ostu-
du u  vás doma a v okolí byste asi 
neustáli. 

Bc. Blanka Charvátová 
PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
Členové komisí, nezastupitelé, ob-
drželi návrh smlouvy na zachování 
mlčenlivosti.  Bohužel tato smlouva 
obsahuje spoustu zvláštních usta-
novení, kvůli nimž členové např. 
dopravní komise stojí před otáz-
kou podepsat, nebo se nechat od-
volat. Svým podpisem se komisaři 
zavážou např. k tomu, že souhlasí 
s kontrolami ze strany úřadu, jest-
li nedochází k  porušení pravidel 
této smlouvy. Není vůbec speci-
fikované, jak by taková kontrola 

probíhala. Kdyby vás jako komisa-
ře chtěl někdo šikanovat, tak u vás 
může kdykoliv zazvonit pracovník 
úřadu a prohledávat váš PC, jest-
li tam nemáte neoprávněná data. 
Jestli vedení naší MČ tlačí komisaře 
k podpisu s tím, že mu mají důvě-
řovat, že této smlouvy nezneužije, 
ptám se já, proč také oni nevěří 
svým občanům, že budou zachová-
vat mlčenlivost tak, jak jim ukládá 
zákon a jednací řád komisí? Věcí, se 
kterými nesouhlasím, je ve smlou-
vě mnohem víc, pokud vás to zají-
má, můžete si přečíst můj článek na 

našem webu. Jinak nás čeká výbě-
rové řízení na nového ředitele ZŠ. 
Nabízíme svou pomoc při hledání 
kandidátů a jsme rádi, že se obec 
rozhodla spolupracovat se společ-
ností EduIn, která se problema-
tice školství věnuje dlouhodobě. 
V březnu byla také ustanovena ko-
mise hodnotící nabídky na dostav-
bu hasičárny. Vítáme, že do ní byl 
přizván i náš zástupce a věříme, 
že se transparentně podaří vybrat 
firmu, která hasičárnu konečně do-
staví. Naši hasiči si ji totiž zaslouží. 
Držme nejen jim palce.

Petr Duchek (PATRIOTI) 
Základní škola je na nadějné cestě. 
Bude mít nového ředitele/ku a s vý-
běrovým řízením pomůže společ-
nost EDUin, se kterou například Spo-
lek OKO udělal dobrou zkušenost, 
když ji před 3 roky poprvé přivedl do 
Újezda. Věci se začínají hýbat dobrým 
směrem a po 10 letech poukazování 
na nedostatky, šíření osvěty a pořá-
dání přednášek o školství změnám 
ve škole jednoznačně fandím. 
U státních škol se roky potýkáme 
s mírou svobody a demokratiza-
ce, protože málokdo si uvědomuje, 

že tradiční školství bylo zavedeno 
v Prusku za účelem vybudování po-
slušné armády. Žádnou státní školu 
tak děti samosprávně neřídí, neroz-
hodují o učitelích, ani řediteli. Proč 
je jejich svoboda menší než u dospě-
lých? Pravda, ne každý toto vnímá, 
ne každý by to měnil. V takovém sys-
tému ale mají svobodněji uvažující 
pedagogové obtížnou roli. Jak mají 
například eliminovat stresující srov-
návání, hodnocení i ročníkové dě-
lení – jeden z důvodů šikany? Kolik 
mohou dát prostoru pro sebeřízené 
vzdělávání a budování odpovědnosti 

nekonečným hraním při povinném 
naplňování vzdělávacích plánů? Je to 
často nezáviděníhodný úkol.
A rodiče? Chtějí mít děti více úspěšné, 
odpovědné nebo šťastné? Co s tím?
Podle aktuálních dat je v Újezdě 
2119 dětí ve věku do 14 let a 1403 
v  ZŠ (asi 100 přespolních) a v MŠ. 
Bez těch předškolkových jde o ně-
kolik stovek, které denně jezdí za 
vzděláním mimo Újezd. I proto 
chceme otevřít „Svobodnou školu 
Sudbury v  Újezdě nad Lesy“, která 
by byla menšinovým doplněním. 
Přidáte se?
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kam s odpadem

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
DOBA PŘISTAVENÍ: OD 9:00 DO 13:00 HOD. 
13. dubna Druhanická / Staroújezdská 
  Valdovská/Hrádková
11. května Rohožnická (u prodejny Albert) 
  Starokolínská (u parku na Blatově)

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B   sobota 20. dubna
1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská   800 -   820

2.  křižovatka ul. Rápošovská - Dědická   830 -   850

3.  křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická   900 -   920

4.  křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská   930 -   950

5.  křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1000 - 1020

6.  křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1030 - 1050

7.  křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1100 - 1120

8.  křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1130 - 1150

Praha 21 - trasa B   čtvrtek 9. května
1.  křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

2.  křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3.  křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

4.  křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5.  křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

6.  křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

7.  křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

8.  křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

Praha 21 - trasa C  sobota 4. května
1.  Načešická x Borovská   800 -   820

2.  Čentická x Polešovick   830 -   850

3.  Hulická x Soběšínská   900 -   920

4.  Novosibřinská x Svojšická   930 -   950

5.  Žárovická x Žehušická 1000 - 1020

6.  Tuchotická x Velebného 1030 - 1050

7.  Domanovická x Račiněveská  1100 - 1120

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 

POPELNICE NA BIOODPAD

V neděli dne 28. dubna a 19. května 2019 
budou přistaveny od 9 do 12 hod. 
velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad 
na níže uvedených stanovištích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u Alberta
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská 
 – u parku na Blatově
5. na rohu Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

Termíny prvního svozu:
Újezd nad Lesy a Běchovice – pátek 12. 4., 
další vývozy každý lichý pátek
Klánovice – pondělí 8. 4.,další vývozy každé liché pondělí
Koloděje – pondělí 1. 4., další vývozy každé sudé pondělí

Martin Švejnoha, odbor živ. prostředí a dopravy

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA 
přijme do pracovního poměru výhradně invalidy na vrátnici v Úvalech. 
Nástup: ihned nebo dle dohody
Kontaktujte nás prosím: po - pá 9.00 – 16.00 hod.  
A. Reslerová – 724 235 695

INZERCE

Ing. Ondřej Vojta 
(Občanská demokratická strana)
V tomto sloupku bych se chtěl vě-
novat perspektivě výstavby parko-
viště P + R u klánovického nádraží. 
Vypadá to, že v Úvalech uvažují o re-
strikci hraničící téměř se schválností 
- omezení parkování u jejich nádraží 
značkami maximálně na pět hodin. 
Pokud bude ovšem pokuta za pře-
kročení času stanovena v přijatelné 
výši, třeba 10 Kč/hod., a  bude vy-
bírána obecní policií, pak se jedná 
o  téměř dokonalý plán, jak s mini-
málními náklady dotovat městský 

rozpočet Úval z kapes obyvatel okol-
ních obcí.
Jakákoli koncepce, tedy i koncepce 
územního rozvoje, by měla lidem ve 
výsledku život usnadňovat a ulehčo-
vat, nikoli komplikovat, případně je 
vychovávat nebo nějak perzekvovat. 
Domnívám se, že v rámci koncepce 
územního rozvoje je naší povinností 
umožnit maximálnímu počtu řidičů 
bezpečně a důstojně u nádraží zapar-
kovat a pro další cestu do centra využít 
vlakové spojení. To není populismus, 
ale uplatnění zásad zdravého rozumu 
v praxi. Logické je vzniklou poptávku 

po parkování uspokojit nabídkou par-
kovacích míst a ne represivním umís-
ťováním značek omezovat parkování. 
Kde jinde by parkoviště měla přiroze-
ně vznikat než u stanic metra, u nádra-
ží, u letiště a u supermarketů?
Již se těším na argumenty ekologic-
kých aktivistů a odpůrců výstavby 
parkoviště u klánovického nádraží, 
kterými se budou snažit přesvědčit 
občany, že výstavba parkoviště u ná-
draží způsobí větší ekologické škody 
než stovky aut aktuálně postávajících 
a popojíždějících v kolonách mezi 
Újezdem a Běchovicemi. 
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Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

INZERCE

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

tel.: +420 774 335 821
info@lpg-obchod.cz
www.lpg-obchod.cz
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

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

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

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 

1+0, 1+1, 2+0, v RD nebo bytovém domě 
v  Běchovicích, Újezdě nad Lesy, Kolodějích, 
Klánovicích, Horních a Dolních Počernicích 
pro matku s ročním dítětem z vážných 
rodinných důvodů. Maximální výše 
nájemného se službami do 8 000 Kč. Dle 
možností možná výpomoc kolem domu, 
zahrady apod. Kontaktní telefon 773 594 
993 denně do 20:00 hodin.

Koupíme rodinný dům, chatu 

nebo pozemek pro výstavbu 

RD v Újezdě nad Lesy nebo 

blízkém okolí. 

Cena do 6 mil. Kč.

Tel.: 737 800 126 
23
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ŠKOLY A ŠKOLKY

V naší MŠ Rohožník proběhl pod záštitou magistrátu pro-
gram pro předškoláky „Zdravá svačinka hrou“, zajištěný 
referentkou stravování. Děti si tak pod dohledem kucha-
ře a nutriční terapeutky mohly připravit ve skupinkách 
zeleninové svačinky. Děti měly k dispozici opravdové pří-
stroje, roboty, které mohly samostatně ovládat, přidávat 

Zdravá svačinka hrou

na otáčkách. Přišla se inspirovat i naše paní kuchařka, 
ta, „která vaří čočku lepší než maminka“.
Měli jsme možnost ochutnat například nezvyklou cizr-
novou pomazánku s čokoládou, špenátovou pomazán-
ku s bryndzou, hráškovou, brokolicovou, dýňovou, pa-
prikovou. Postup byl vždy jednoduchý a výsledek nad 
očekávání dobrý… Skupinky si vzájemně předávaly vý-
sledky své práce a porovnávaly své kulinářské výtvory. 
Nečekaně u dětí vyhrála hrášková pomazánka s peče-
nou cibulkou, u dospělých špenátová s bryndzou. Chys-
táme se na nákup robota, abychom si mohli (za menší 
pomoci paní kuchařky) pomazánky vyrábět sami ve tří-
dě. Program bychom všem doporučili, neboť byl velice 
inspirativní a závěrem nás pan kuchař ještě překvapil 
svým krásným tenorem a naučil nás krásnou písničku.

Kolektiv MŠ Rohožník

MČ Praha 21 vyhlašuje 

konkurs na obsazení pozice 

ředitele/ky 
Mateřské školy Sedmikráska, 

Lišická 1502, Praha 9, Újezd nad Lesy. 

Více informací a podmínky konkurzního řízení najdete 
na  www.praha21.cz, www.ms-sedmikraska-praha.cz.

Termín pro podání přihlášek je 
23. 4. 2019 do 12.00 hod. 

a předpokládaný termín nástupu je 1. 7. 2019. 
Odbor školství a kultury



Masarykovu ZŠ zdobí podmořský 
svět v přízemí u šaten, proti učebně 
přírodopisu máme džungli – za to vše 
patří poděkování Sáře Goltermann, 
Valérii Lepine, Kateřině Malinské, 
SářeNielsen a Markétě Škývarové.

Přestože zima je pro mnoho lidí období, 
na které se moc netěší, my jsme si ji le-
tos skvěle užili.
Začalo to Vánocemi, které jsou svátky 
obdarovávání, a tak i my jsme chtěli dá-
vat radost. Dlouho jsme se připravovali 
na návštěvu v domově seniorů v Úva-
lech. Nacvičili jsme vánoční vystoupe-
ní plné básniček a koled. Bylo vidět, 
že jsme babičkám a dědečkům udělali 
radost, a přestože venku to ještě moc 
vánočně nevypadalo, nálada byla slav-
nostní.
Pak děti spolu se svými rodiči připravi-
ly dárky dětem v dětských domovech 
a  společně  jsme je jeli předat. Děti 
měly dobrý pocit, že jejich „krabice od 

bot“ udělá radost dětem, které neměly 
v životě tolik štěstí jako ony.
Po Vánocích nám konečně napadl sníh 
a s ním přišla spousta další zábavy. Kou-
lovačky a další hry ve sněhu, ale také 
výpravy do lesa po stopách lesní zvěře 
a pozorování zimní přírody.
Zima je období vhodné k návštěvě diva-
dla a jiných kulturních akcí. Těch máme 
také několik za sebou. A stálo to oprav-
du za to. Navštívil nás kejklíř Vojta Vrtek 
a divadlo s obřími loutkami. Byli jsme 
v počernickém divadle a na čtenářské 
dílně v knihovně. Tam se chystáme 
v dubnu ještě jednou, ale to už nás čeká 
slavnostní událost – pasování na čtená-
ře. Některé děti se už teď moc těší, až 

dostanou čtenářský průkaz a budou si 
moci samy půjčovat knihy.
A když jsme si zrovna neužívali venku ne-
bo v divadle, se zaujetím jsme četli, procvi-
čovali psaní a počítali, co nám síly stačily.
A protože venku už opravdu voní jaro, 
chystáme se co nejvíc využívat „přírodní 
učebnu“, kterou je náš les. Jsme rádi, že 
ho máme tak blízko a můžeme ho vní-
mat všemi smysly. Čeká nás program 
„Ptačí trylky“ a mnoho dalších výprav za 
poznáním naší krásné přírody. 
Doufáme, že si jaro užijeme stejně dob-
ře, jako uplynulou zimu a pak už se po-
malu ale jistě začne blížit léto. 

Jitka Tmějová, Martina Holubová, 1.A 
(třída s montessori prvky)
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Finanční gramotnost pro páťáky
Počátkem března připravili dva za-
městnanci ČSOB, Eva a Honza, v 
rámci projektu finančního vzdělává-
ní pro žáky 5. tříd Masarykovy ZŠ se-
minář na téma finanční gramotnost. 
Lektoři zábavnou formou seznámili 
děti se základními pojmy ze světa 
financí, jako jsou peníze, finanční 
a bankovní  produkty, ale i se zákla-
dy hospodaření domácnosti. Děti 
též byly upozorněny na možná ne-
bezpečí například při používání pla-
tebních karet. Celá přednáška byla 
protkána soutěžemi o drobné ceny, 
které děti mohly získat za svou ak-
tivitu a samozřejmě i správné od-
povědi na dotazy lektorů. Dále se 
mohly seznámit s ochrannými prvky 

bankovek, které díky UV světlu dů-
kladně prozkoumaly.
Na závěr přednášky si lektoři připra-
vili online kvíz, kdy děti prostřednic-
tvím aplikace v mobilních telefonech 
odpovídaly na otázky a takřka ihned 
si mohly zkontrolovat, zda jejich od-
povědi byly správné.
Děti přednáška velmi bavila, odnes-
ly si mnoho cenných poznatků z ob-
lasti financí. Velkou radost měly i ze 
soutěží a drobných dárků, které za 
své znalosti získaly. Prakticky nikdo 
neodešel s prázdnou. Velké poděko-
vání patří lektorům z ČSOB za pří-
jemné zpestření výuky. 

Michal Hazdra,
člen redakční rady

Ze života školy

Koncem února se konal turnaj Poháru 
základních pražských škol v házené ve 
sportovním areálu Hamr v Praze 4 – 
Braníku. Turnaj byl pro žáky 8. a 9. roč-
níků. Naše škola se umístila na 1. mís-
tě v konkurenci devíti pražských škol. 
Všechna družstva měla slušnou úro-
veň, ale na našich hráčích bylo vidět, 
že chtějí vyhrát a jdou si pro jasné ví-
tězství. Tato výhra nás opravňuje jet 
na kvalifikaci o mistrovství republiky 
škol v házené, která se bude konat 4. 4. 
v Chebu. Nezapomeňte nám držet pal-
ce!
Chci poděkovat všem našim hráčům! 
Hráli férově, vydali ze sebe naprosto 
všechno a chovali se již v tomto vě-
ku naprosto profesionálně! Proto již 
nyní těším s kluky na další sportovní 
pokračování.

Roman Kosík, učitel Tv 

 V obvodním kole olympiády v anglickém 
jazyce se naše žákyně 7.C Johana Baní-
ková umístila na krásném 3. místě z cel-
kového počtu 19 žáků pražských základ-
ních škol. Blahopřejeme.
Školního kola soutěže v Aj se letos zú-
častnilo celkem 54 žáků v kategorii 6.-
7. tříd a 8.-9. tříd.  Nejlepších výsledků 
v písemné a ústní části kromě Johanky 
dosáhli Martin Šebor (7.A), Eliška Hola-
kovská (7.A), Mariana Bolinová (8.A), Ela 
Šeborová (8.A) a Marie Dovhaničová 9.A. 
Těší nás, že děti projevily chuť se do sou-
těže v tak hojném počtu zapojit.
Pro velký úspěch jsme 3. března opako-
vali výjezd dětí a rodičů na hokejové utká-
ní HC Sparta Praha v O2 aréně. Dětem se 
akce velice líbila, zápas si užily a skvěle 
fandily. Další podobné akce jsme ochotné 
kdykoliv opakovat. Za třídy 2.C a 2.F

Jana Synková, 
Zdenka Anna Hrbková

Zimu jsme si užili
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Duben je pro zahrádkáře nejpilnější mě-
síc v roce a letos to bude obzvlášť prav-
divé. Sázíme stromy, keře, rostliny. Měli 
bychom znát jejich požadavky, a také 
vědět, jakou půdu a na zahradě máme. 
Kupujeme rostliny dle typu půdy, neu-
pravujeme půdu dle požadavku rostlin. 
Půdní typy se liší, závisí na poměru hu-
musu, jílu, písku, rašeliny, vápence. 
Malý popis: jílovité půdy se v naší ob-
lasti se nacházejí nejvíce. Jsou hutné, 
zamokřené, špatně propouští vodu, při 
práci s nářadím se nám na ně lepí, v létě 
povrch vysychá, praská. Vylepšujeme je 
pískem. Do těchto půd jsou vhodné ja-
vory, šeříky, čemeřice, bohyšky.
Písčitá půda je lehká, dobře se zpraco-
vává, rychle vysychá, voda z ní odvádí 
živiny. Vylepšujeme ji kompostem nebo 
hnojem. Vhodné rostliny – mahonie, 
hlošina, divizna, řebříček.
Drobtovitá půda - obsahuje kousky 
kamení, vápence, je dobře propustná, 
rychle vysychá. Je vhodná pro velkou 
většinu skalniček a cibulovin, kdou-
lovce, hlohy. Půdy s vysokým podílem 
humusu obsahují velké množství orga-
nických materiálů, dobře zadržují vodu, 
nevytvářejí hroudy, to neznamená, že 
jsou někdy dobře propustné. Zapraco-
váváme do nich písek, vyhovují většině 
zahradních rostlin.  
Zeleninová zahrada: vysazujeme raný 
salát na připravené a dobře vyhnojené 
záhony ve sponu 20x20 cm, vždy v řa-
dách střídavě. Je čas na sadbu kedlu-
ben, vysazujeme ve sponu 25 x 25 cm.  
Před případným mrazem chráníme sa-
zenice nataženou bílou folií. Dbáme na 
správnou hloubku výsadby, nesmíme 
je utopit ani zasadit vysoko. Chceme-li 
mít salát průběžně a netrváme na hláv-
kách, je vhodné průběžně vysévat listo-
vý salát, ten roste v každé půdě. V dru-
hé polovině měsíce vyséváme okurky, 
cukety, dýně do květináčků, koncem 
dubna můžeme i do volné půdy. Než 
rostliny vzejdou, bude čas „zmrzlíků“ 
pryč. Mrkev a petržel protrháváme, po-
kud vzešly hustě. Od poloviny dubna vy-
sazujeme předklíčené rané brambory. 
Pokud není půda dost prohřátá, počkej-
te raději pár dnů. Plocha pro brambory 
má být otevřená, slunečná a od podzi-
mu silně vyhnojená. Pokud vysazujeme 
a přesazujeme, pak vždy vpodvečer ne-
bo večer a dokonale zalijeme. V noci sa-
zenice přijmou tolik vody, že druhý den 
nemusí ani zavadnout.
Ovocná zahrada: dokončujeme řez já-
drovin. Ve stádiu pupenů „myšího ouš-
ka“ a zeleného poupěte hrozí infekce 

sporami hub, které vyvolávají strupovi-
tost a jiné choroby. Stromy preventivně 
postříkáme doporučenými fungicidy. 
S postřiky končíme těsně před rozkvě-
tem. Postřiky se velmi rychle mění, u od-
borníků snadno zjistíte, které jsou povo-
lené. Zaschlé konce výhonů u peckovin 
jsou bezpečnou známkou napadení 
moniliovou chorobou. Všechny pode-
zřelé konce výhonů nemilosrdně odříz-
něte. Řez veďte až do očividně zdravé-
ho dřeva. Uřízněte o polovinu delší kus 
výhonu, než kolik měří napadená část. 
Jde o výjimku v řezu peckovin, správně 
se řez provádí od doby květů až po skli-
zeň. Moniliové spále u meruněk a višní 
lze předejít postřikem na počátku kve-
tení, v případě studeného a vlhkého po-
časí opakujeme postřik na konci kvetení 
– přípravek Horizont nebo dle pokynů 
v odborné prodejně. Hojně se vyskytuje 
rez hrušňová, ošetřovat je třeba v době 
před květem a krátce po odkvětu. Pou-
žívají se přípravky Mythos 30 SC, Poly-
ram WG či Talent, které jsou primárně 
určeny proti strupovitosti, ale mají dob-
rou účinnost i na rzivost. Nové stromky 
vždy kupujeme rezistentní proti popsa-
ným chorobám
Trávník: vyhrabt odumřelé části rostlin, 
provzdušnit, pohnojit, posekat, v  pří-
padě sucha zavlažit. Mech v trávníku 
svědčí o nevyrovnaném hospodaření 
s vodou, vzduchem a živinami. Do půdy 
se dostává příliš málo vzduchu, a ta je 
potom kyselá.  
Květinová zahrada: vysazujeme hlízy 
mečíků, odstraňte slupky, poškozené 
hlízy vyhoďte, mořte alespoň hodinu. 
Dobrá rada - hlízy dejte do kusu staré 
záclony, zavěste do mořidla. Po vyjmu-
tí nechte krátce okapat, ihned sázejte 
10 cm hluboko, asi 50 kusů na m2. Při-
hnojte na povrchu. Ke konci měsíce vy-
sazujte jiřiny, poškozené části odstraňte, 
u vysokých odrůd nejdříve zarazte do 
země kůl. Záhony s trvalkami přihnojte. 
Připravte se na vysazování rostlin 
do  truhlíků a letnění pokojových rost-
lin včetně kaktusů. Nespěchejte, ranní 
mrazíky jsou v dubnu a na začátku květ-
na zrádné a mohou nás připravit o krá-
su připravených rostlin.      
Přejeme všem krásné Velikonoce, nej-
důležitější křesťanské svátky. Do všed-
ních dní přejeme mnoho sil, elánu 
a  radosti ze zahrádky. Veškeré naše 
akce najdete ve vývěsních skříňkách, na 
stránkách ÚZ a našem rozšířeném we-
bu https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezd-
ské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v dubnu
SPOLKY

Poznejte genius loci

STARÝCH 
MODŘAN

na vycházce SPCCH
ve čtvrtek 4. dubna

sraz v 10 hod. 
na zastávce tramvaje č. 17 

„Nádraží Modřany“
Doporučená doprava:
z Černého mostu metro B v 9.09 - přestup 
Karlovo nám. (vestibul Palackého nám.) 
na tramvaj č. 17 v 9.39 - výstup Nádraží 
Modřany v 9.57 případně vlak z Klánovic 
- tramvaj č. 5 z Hlavního nádr. (Bolzanova 
ul.) v 9.24 - Jiráskovo nám. Přestup 
na tramvaj č. 17 v  9.37, nebo metro B 
Národní tř. v 9.20-Karlovo nám. - tramvaj 
č. 17 v 9.39

ZÁJEZD NA SEVER ČECH
Klub aktivních seniorů pořádá 

13. dubna 
zájezd na zámek Zákupy, do České 
Lípy – akvárium 80 druhů ryb. 
V České Lípě je i oběd (není v ceně 
zájezdu), dále Doksy – muzeum K. H. 
Máchy. Navštívíme i hrad Housku. 
Odjezd v 7.15 hod. z  Blatova 
a od parkoviště Lidl. Cena 350 Kč.  
             Výbor KAS

NA CO MÁME NÁROK 
V SOCIÁLNÍ SFÉŘE
 nás přijdou seznámit: 

Bc. Radka Lipanovičová 
vedoucí Odboru sociálních věcí 

MČ Praha 21
MUDr. Zuzana Dastychová 
předsedkyně komise sociální 

politiky a zdravotnictví
Ve čtvrtek 11. dubna v 15 hodin 
do zasedací síně Levelu – přízemí
Beseda proběhne ve spolupráci 

OSV, KPSZ a SPCCH
Srdečně zveme všechny zájemce 

o tuto problematiku

Komorní adaptace slavné Hervého 
operety Mamzelle Nitouche,
to je představení v Divadle 

YPSILONKA 
„Utíkejte, slečno Nituš“

Večer se nese v duchu hravosti, 
hudebnosti a duchaplnosti, ale ze 

všeho nejvíc je večerem nespoutané 
a dobré zábavy.

Představení navštívíme 
ve středu 10. dubna v 19.30 hodin

Cena vstupenky 250 Kč
Doprava MHD. 

Zájemci, oslovte své důvěrnice
Organizuje SPCCH
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Dostal se mi do rukou oficiální se-
znam spolků, které v Újezdě na-
jdete. Je velmi těžké upřednostnit 
jeden z nich. Všechny jsou velmi 
zajímavé a lidé, kteří je vedou, jsou 
opravdovými nadšenci.
A to i přesto, že jsou prapůvodně 
„újezdské náplavy“. To je i případ 
Marka Doxanského, který v Újezdě 
kdysi absolvoval civilní službu. Naši 
obec si oblíbil tak, že při zakládání 
oddílu byla jeho volba jasná. I přes 
námitky rodičů, kteří se obávali, že 
zde s vybudováním velkého klubu 
nemá šanci. Dnes je újezdský od-
díl největším klubem Taekwondo 
WT v  ČR a čítá více než 300 členů. 
„Újezd je krásné místo a já jsem rád, 
že jsem se tak kdysi rozhodl,“ říká 
Marek Doxanský.
Marku, co o vás, jako zakladateli 
můžeme prozradit? 
Od samého začátku působím v klu-
bu jako předseda a hlavní trenér 
(5. dan). Jsem bývalým asistentem 
reprezentačního trenéra, zakla-
datelem Sportovního centra mlá-
deže v Praze, členem výkonného 
výboru Českého svazu taekwondo 
WT a  předsedou komise soutěží. 
Rozhodně však k rozvoji klubu vý-
raznou měrou za dobu existence 
přispělo i mnoho dalších jmen. Bez 
nich by oddíl nebyl tam, co je dnes.
Kde klub působí?
Sportovní klub Kangsim Dojang byl 
založen v roce 2000 pod záštitou 
SK Hirundo a samostatně funguje-
me od roku 2001. Od počátku pů-
sobíme v tělocvičně základní školy 
v Újezdě a máme zde skvělé zázemí. 

Co všechno váš klub podniká? Ja-
ko laik si umím představit trénin-
ky, soutěže…
Naše činnost je opravdu různoro-
dá. Začněme běžnými tréninky, kdy 
se zaměřujeme především na práci 
s  dětmi a mládeží. Pořádáme pra-
videlné měsíční semináře s korej-
ským mistrem Lee Youn Jae (8. dan), 
které probíhají právě v Újezdě. 
Několikrát do roka organizujeme 
zkoušky technické vyspělosti, tak-
zvané zkoušky na pásky, exhibiční 
a ukázková vystoupení pro naše 
členy i širší veřejnost, pravidelně vy-
jíždíme na letní i zimní soustředění.
Zapíšu se do klubu, budu pravi-
delně trénovat a…
Naši závodníci nechybí na žádném 
českém turnaji v boji ani v sesta-
vách, jsou členy české reprezentace 
a sportovního centra mládeže…
Čím je právě újezdský klub zají-
mavý?
Co se týká závodních výsledků, 
tak tento oddíl dlouhodobě pat-
ří mezi tři nejlepší oddíly v Česku. 
A to v  obou jeho složkách – zápas 
a  -sestavy. Velkým úspěchem je v 
posledních letech také účast našich 
závodníků na vrcholných akcích, ja-
ko jsou mistrovství Evropy a světový 
šampionát. Hlásit se k nám mohou 
děti od šesti let. Horní hranice pro 
dospělé určená není.
Laťka je nastavená hodně vyso-
ko. Co plánujete do budoucna?
Po sportovní stránce je naším cí-
lem bezesporu medaile z ME, MS 
či olympiády. Dále je pro nás velmi 
důležité vštěpovat našim členům 

Újezd, mekka taekwondistů

zásady bojových umění, které vedou ke 
zvyšování morálních kvalit. To v dnešní 
době vidím jako náš hlavní úkol. Osobně 
nespojuji úspěch pouze s výsledky, ale 
především s tím, aby naši členové byli 
pozitivním vzorem pro ostatní.
Tyto úspěchy by však nebyly možné bez 
našich partnerů. Rád bych touto cestou 
poděkoval našim sponzorům, Abaku, 
provozovateli sítě Újezd.net, Obchodní 
akademii Praha a MČ Praha 21.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dal-
ších sportovních úspěchů.

Martina Schiffmannová

Rybářské 
závody 
pro děti 

Místní organizace Českého rybářské-
ho svazu (MO ČRS) Újezd nad Lesy 
vás zve na tradiční jarní dětské rybář-
ské závody na Blatovském rybníce, 
které se konají v sobotu 27. 4. 2019 od 
7 do 12 hodin. Účast dětí není podmí-
něna členstvím v ČRS, pouze věkem (6-
15 let). Prezentace 1 hodinu před star-
tem závodu, počet lovných míst cca 40.

Budeme se těšit. Petrův Zdar!



Od konce února se spolek snaží zachránit alej topolů před školou. 
O řízení na kácení aleje jsme se dověděli ze stížností veřejnosti. Pro 
školu poskytuje izolaci od hlavní silnice a letní stín.  Je důležitou sou-
částí sportoviště během školního roku i prázdninových soustředění. 
Ač jsme měli být do řízení ze zákona jako sdružení s cílem ochrany 
přírody a krajiny přizváni, byli jsme chybou úřadu pominuti. O aleji 
přitom jednal Újezdský STROM již v době, kdy měl člena v komisi ži-
votního prostředí, v prosinci 2017. Doporučili jsme provést prořezy 
a prokácení na základě tehdejšího posudku, jehož závěry byly „v ně-
kterých případech z hlediska bezpečnosti alarmující“. Současně ko-
mise doporučila připravit „plán managementu a obnovy ploch areálu 
ZŠ, aby se předcházelo havarijním stavům a obměna a revitalizace 
zeleně a dřevin probíhala kontinuálně“. Řízení o kácení nás tedy za-
skočilo rozsahem a neexistencí takového plánu. 
Kácet se má 32 stromů podél hlavní silnice okolo areálu školy údajně 
nevytvářejících podle Úřadu MČ stromořadí, z čehož vzniká dojem, že 
zadavatel nevnímá jejich funkci.  Abychom umožnili řádné posouze-
ní a kvalitnější řešení, využili jsme zákonného práva a proti výroku se 
26. 2. odvolali.  Uvítali jsme, že Úřad MČ vydal následně 4. 3. na webu 
prohlášení, že pro větrné počasí, kdy hrozí pády větví topolů, uzavírá 
chodník a „proschlé části stromů (větve) budou odstraněny v nejbliž-
ších dnech na základě posouzení znalce“.  Toto řešení jsme ocenili. 
Stanovisko ovšem 6. 3. úřad změnil na kácení, a navíc uzavřel zastávku 
MHD.  Vypadá to, že v souvislosti s existencí odvolání vzal úřad občany 
jako rukojmí ve sporu o údržbu zeleně školy, prořezat nebo kácet. Za-
stávka nefunguje, ač orkán 10. 3. údajně neprořezatelně nebezpečné 
stromy vydržely bez újmy. Možná ve chvíli, kdy tyto řádky čtete, je již 
rozhodnuto, možná jsou stromy zachráněny pro postupnou obměnu 
podle projektu odborníků, možná nemotorností radnice hradba zele-
ně u silnice z jihu školy na delší dobu zmizí. Za Újezdský STROM

Michael Hartman

Stromořadí nebo stromy?
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Přijel k nám cirkus 
V sobotu 2. 3. k nám zavítal cirkus seňory Taškaty. Akrobaté 
se pečlivě připravovali, ale než mohlo představení začít, byla 
ukradena vzácná hůl principálky Taškaty. Nebojte se, to je jen 
příběh našeho karnevalu pro děti. Ty nám také pomáhaly při-
pravit past, abychom zloděje chytili a cirkus mohl začít. A také 
skutečně začal. Trio Jung nám předvedlo své cirkusové doved-
nosti v žonglování i jízdě na jednokolce. To jsme tedy koukali. 
Víte, že bydlí tady s námi a jezdí také po světě se svým umě-
ním? Jsme rádi, že jsme je mohli osobně poznat.
Také jsme hodně tančili, měli jsme kvíz i tombolu. Vybrali jsme 
5 nejlepších masek dětských a pak jednu hlavní rodinnou. Dě-
kujeme za zázemí DumUm a za finanční podporu Úřadu MČ 
P21. Děkujeme za ceny do tomboly, o které se postaral Kou-

zelný hrad, ABC dětské botičky, Kadeřnictví Fontána, Kossuth, 
Jinohrátky a Minifarmička u Čika.
Letos jsme se sešli se stejným termínem jako masopust spol-
ku SOSák ze Sibřiny. Nicméně obě akce se nakonec symbolic-
ky propojily, a to osobou pana starosty, který v masopustním 
kostýmu zavítal i na náš karneval a přijal i jednu roli v našem 
příběhu.
Letošní karnevaly jsme opět pro velký zájem uspořádali dva 
v jednom dni, oba měly skutečně cirkusovou atmosféru. By-
li jsme hodně barevní, rozesmátí a rozdovádění.  Moc jsme 
si to s vámi užili. Děkujeme. Za Raráška z Újezda 

Šárka Skřivanová
foto Jarmila Vlčková
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Duben je měsícem, kdy už je jaro ve svém rozpuku. 
Duben je také měsícem, kdy se pořádá jedna z největ-
ších dobrovolnických úklidových akcí na celém území 
naší republiky – Ukliďme svět, ukliďme Česko. Spolek 
ÚJEZD.KOM je sice mladým, ale vcelku akčním spol-
kem, který se do této akce také zapojil. Vytvořili jsme 
pod jednou akcí dvě úklidové skupiny. První skupina 
dobrovolníků se sejde v sobotu 6. 4. v 9:30 u Rákosníč-
kova hřiště a budeme spolu uklízet sídliště Rohožník 
v hranicích ulic Rohožnická – Miletická – Žlebská – Mě-
šínská. Druhá skupinka dobrovolníků se ve stejném 
čase schází u MŠ Sedmikráska v Lišické ulici a bude 
uklízet odpadky v ulicích Lišická a Zaříčanská. Ke konci 

Uklízíme Újezd

V neděli 26. května se uskuteční v odpoledních hodinách 
druhý Garage Sale. Je to příležitost, jak prodat přebytečné 
věci nejen z vaší „garáže“, a to přímo před vaším domem, by-
tem nebo na společném místě na Psím plácku. Loni se prv-
ního ročníku zúčastnilo 20 prodejních míst a podle odhadů 
zhruba stovka nakupujících.
Letos máte opět možnost si registrovat svoje prodejní místo 
na online mapce a čekat na první návštěvníky. Je to také za-
jímavá příležitost se domluvit s vašimi sousedy a nabídnout 
několik míst vedle sebe. Nejde jen o samotný prodej, do kte-
rého můžete zapojit celou rodinu, ale také o příležitost, jak 
nabídnout nevyužité věci (třeba zdarma) dalším zájemcům. 
Registrujte se na www.facebook.com/garagesaleujezdnadle-
sy, kde najdete i další informace

Jan Jackanič

Otevřete své garáže

akce obě skupiny spojíme a něčím zajímavým se odměníme. 
Tímto zveme vás, další dobrovolníky, kteří by se chtěli k nám 
připojit. Rukavice i pytle na odpadky máme zajištěny z úřadu. 
Vezměte si s sebou hlavně úsměv a dobrou náladu. Těšíme 
se na Vás. Za ÚJEZD.KOM

Hana Mertová

V lednu se konal 50. ročník skautského přechodu Brd, 
kterého se zúčastnil náš chlapecký oddíl. S jedinou vý-
jimkou, kdy po orkánu Kyril nebyl možný vstup do brd-
ských lesů, se tento pochod koná každoročně od roku 
1969. Celá akce vyvrcholí vždy na kytínské louce, kde 
stojí stany s občerstvením, stan s turistickými známka-
mi, výročním razítkem a podobnými věcmi a speciál-
ní stan s výstavou o historii přechodu Brd. Na akci se 
sejdou oddíly z různých koutů Česka a děti si mohou 
vyměňovat Brděnky – památeční vizitky, které na sobě 
mají většinou nějaký citát nebo hlášku z oddílu.
Dívčí oddíl v lednu podnikl výlet do ZOO a přespání 
v klubovnách. Začátkem února jsme zahájili přihlašo-
vání na letní tábor, který proběhne ve dvou turnusech 

prvního měsíce prázdnin; jako první se bude konat vel-
ký tábor pro starší a v druhé polovině července pak 
tábor pro mladší děti.
V březnu vyrazil na víkendovou výpravu oddíl Šídel 
a byla to výprava speciální -- vedoucí pouze vařili a do-
hlíželi, za program a celý průběh výpravy zodpovídali 
naši dorůstající rádci. Celá výprava se dětem moc 
líbila a všichni jsme si ji náramně užili.
Předposlední březnový víkend, tedy až po uzávěr-
ce tohoto čísla ÚZ, se uskutečnil další skautský ples 
v Újezdě. Až budete tato písmenka číst, určitě budeme 
moci říct, že jsme si ho opět výtečně užili, snad i spo-
lečně s vámi.

Barbora Radová

Zprávy z Douglasky
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Zvu všechny příznivce cyklistiky na 
symbolické zahájení cyklisté sezóny 
v rámci celopražské akce „Velká jarní 
cyklojízda“. Je to jedna z největších
a nejatraktivnějších akcí svého dru-

hu v Praze. Smyslem je nejen oslavit 
svobodný pohyb, ale je také vybíd-
nout k širší diskusi o cykliatice jako 
o efektivním a ohleduplném způso-
bu dopravy. U nás v Újezdě máme 

SPORT

Velká jarní cyklojízda 

Přebor Prahy staršího žactva byl 
17.  2. poznamenán jarními prázd-
ninami, ale i tak jsme byli svědky 
krásných výkonů. Většina našich 
žáků i žákyň si na přeboru vylepšila 
svá dosavadní maxima či se k nim 
alespoň velice přiblížila. Z  celko-
vých šestnácti startů jsme si odvezli 
10  osobáků. Všichni tedy zaslouží 
pochvalu za předvedené výkony 
dobrou reprezentaci našeho oddílu.
Nejlepším výkonem se nejprve blýs-
kl Kuba Krejčíř, který nedal šanci 
soupeřům na trati 3000 m, a vyhrál 
formou start - cíl. Ještě suverénněji 
pak vyhrála běh na 1500 m Majda 
Teplá. Oběma velká gratulace! Gra-
tulace patří i Róze Krejčovesové, 
která se dokázala probojovat do 
finále ve skoku dalekém výkonem 
4,72 m. 
Poděkování patří rodičům našich 
svěřenců, kteří neváhali posunout 
příjezd či odjezd z hor, aby jejich 
mladý atlet mohl reprezentovat na 
krajském přeboru.
S dětmi jsem prožila krásný neděl-
ní den plný napětí a radosti a přála 

Atleti dovezli pět 
medailí a plný ranec 
osobních rekordů

obdobné dopravní problémy jako 
v centru Prahy, ale oproti centru 
máme jedinečnou výhodu, máme 
kolem sebe krásné lesy a přírodu 
s malebnou krajinou. 
V sobotu 27. 4. tak máte jedinečnou 
příležitost zúčastnit se cyklovyjížďky 
„Újezdská šlapka“ a zahájit symbolic-
ky cykloturistickou sezónu.
Startujeme ve 13 hod. z multifunkč-
ního hřiště Masarykovy základní 
školy, registrace účastníků proběh-
ne od 12:30 do 12:50 hod. Celá trasa
je dlouhá cca 25 km. Vyjížďka bude 
v pohodovém tempu, je vhodná 
pro všechny věkové kategorie. Ka-
ždý, kdo přijede do cíle – Květnický 
mlýn, získá účastnický list a bude 
zařazen do slosování o ceny. Příjezd 
cyklistům zpříjemní staré melodie 
v podání dvou harmonikářů. Pro vy-
hladovělé cyklisty bude připravené 
ohniště s možností opečení špekáč-
ků. Neseďte doma, vezměte své ro-
diny, pozvěte kamarády! Připojte se 
i vy! Váš veselý cyklista 

Honza Veselý

bych si, aby takových úspěchů bylo 
v následujícím období více.
Přebory Prahy mladšího žactva pro-
bíhaly ve dnech  27. - 28. 2. Ve středu 
začalo dvoudenní klání na stadionu 
v nafukovací hale na Strahově, začí-
nali jsme tratí na 60 m. Hned v první 
disciplíně nám udělal radost Adam 
Ondriáš, když to cinklo a bral v osob-
ním rekordu 8,15 s bronzovou me-
daili. Ani ostatní borci se neztratili, 
ale největší hrdina dne byl Štěpán 
Schmidt, který musel běžet rozběh 
na 60m celkem třikrát, když se dva-
krát v jeho běhu nesepla časomíra. 
Nutno dodat, že vyhrál všechny tři 
rozběhy a dostal se časem do finále 
,,B“, které také vyhrál, za jeho výkon 
mu zatleskala celá sportovní hala.
Děvčata si udělala osobní rekor-
dy, Anička Vítkovská ve vrhu koulí 
7,08  m a Katka Váchová v běhu na 
60 m překážek časem 12,03. Posled-
ní disciplína byla trať na 150 m, i tam 

se všichni účastníci zlepšili, ale do fi-
nálových běhů nezasáhli.
Ani ve čtvrtek jsme neodjeli s prázd-
nou, v běhu na 800 m si zajistil bron-
zovou medaili Jan Machalický výko-
nem 2:32,81. Nejlepší závod na 300 m 
zaběhl Adam Ondriáš, když se opako-
vala situace z předchozího dne a  ne-
sepla časomíra, běh se opakoval a tam 
už Adam nenechal nikoho na pochy-
bách a doběhl si vynikajícím časem 
42,80 pro zlato a přebornický titul. 
Adam se nominoval a bude nás re-
prezentovat i v meziměstském závo-
dě Praha-Brno-Ostrava-Bratislava.
Gratulujeme!
Na závěr se běžely smíšené štafety 
4x200 m, doběhli jsme na třetím mís-
tě, tady máme ještě skryté rezervy, 
ale ty hravě do letní sezóny dopiluje-
me. Všichni účastníci podali vynikající 
výkony a všem přejeme mnoho úspě-
chů do dalších závodů a klání. Za ŠSK 
Újezd nad Lesy, oddíl atletiky

Zuzana Olšanová,
Bára Plzenská
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Datum: sobota 11. 5. 
Místo: lesní cesty, Pilovská 303, 190 16 

Praha 21 – Újezd nad Lesy
Přihlášky: on line do čtvrtka 9. 5. 2019 do 

24:00 hodin na  http://results.
bezeckenadeje.cz/events/beh-
o-pohar-starosty-aneb-beh-za-
ujezdskou-sovou-14-roc/  nebo na 
místě startu od 8:00 hod., nejpozději 
30 min. před startem příslušné 
kategorie.

 Doporučujeme všem přihlášky přes 
internet. 

 Běh pro radost, který je určen všem 
bez rozdílu věku, se přihlašuje pouze 
na místě.

Startovné: 40 Kč předžactvo a žactvo, 80 Kč 
dorost a dospělí

Podmínky       závodníci startují na vlastní nebezpečí, 
startu:           přihláškou k závodu potvrzují svoji 
           zdravotní způsobilost.
 Je dovolen start závodníka pouze 

v jedné kategorii! Běží se po lesních 
cestách, tretry povoleny. 

Ceny: běžci na 1. až 3. místě v kategorii 
obdrží poháry, medaile a ceny 
od sponzorů. Běh pro radost je 
nesoutěžní. Každý závodník, který 
dokončí závod, obdrží dárek.

Občerstvení: závodníci po doběhu obdrží zdarma. 
Pro všechny možnost občerstvení 
zakoupit.

Info:  Michal Augusta, 
 e-mail:   maugusta@centrum.cz, 

telefon: 602 299 011

KATEGORIE:
přípravka I dívky 2012, 2013 300 m 9:00
přípravka I chlapci 2012, 2013 300 m 9:10
přípravka II dívky 2010, 2011 800 m 9:20
přípravka II chlapci 2010, 2011 800 m 9:30
přípravka III dívky 2008, 2009 800 m 9:40
přípravka III chlapci 2008, 2009 800 m 9:50
berušky do 3 let 2016 a mladší 50 m 10:00
broučci do 3 let 2016 a mladší 50 m 10:10
berušky 4 - 5 let 2014, 2015 100 m 10:20
broučci 4 - 5 let 2014, 2015 100 m 10:30
vyhlášení I. bloku   10:40
Běh pro radost - nesoutěžní 18 - 100 let 800m 11:00
mladší žákyně 2006, 2007 800 m 11:10
mladší žáci 2006, 2007 800 m 11:20
starší žákyně 2004, 2005 1600 m 11:30
starší žáci 2004, 2005 1600 m 11:30
vyhlášení II. bloku   11:45
dorostenci 2002, 2003 3300 m 12:00
dorostenky 2002, 2003 3300 m 12:00
ženy A  do 34 let 1985 – 2001 3300 m 12:00
ženy B  35 - 44 let 1975 - 1984 3300 m 12:00
ženy C  45 let a více 1974 a starší 3300 m 12:00
muži A do 39 let včetně 1980 - 2001 5500 m 12:30
muži B 40-49 let 1969 - 1979 5500 m 12:30
muži C 50-59 let 1959- 1968 5500 m 12:30
Muži D  60 let a více 1958 a starší 5500 m 12:30
vyhlášení III. bloku po doběhnutí 

hlavního závodu

Počtrnácté za Újezdskou sovou
Dovolujeme si pozvat všechny aktivní i rekreační 
běžce na náš tradiční Běh o pohár starosty aneb 
Běh za Újezdskou sovou, který se letos koná 
v  sobotu 11. 5. a je jako každý rok zařazený do 

Újezdský duatlon je za dveřmi
Již po 11. se letos v Újezdě koná zá-
vod kombinující jízdu na kole a běh. 
Újezdský duatlon je naplánován na 
14.  dubna. Závodníci odstartují bě-
hem, poté přesedlají na kolo a cílovou 
rovinku opět poběží.
Délka závodu se liší dle kategorie: 

hlavní závod pro muže je na 3 km běh 
–25 km kolo  - 2 km opět běh, pro ženy 
pak na 3 - 12 – 1 km. Soutěží se v také 
v dětských kategoriích holky/ kluci 
a samozřejmě kategorie ženy a muži. 
Pro nejmenší je připraven speciální 
závod zvaný mikroduatlon, který je 
určen sportovcům do šesti let.
Závod je také možné absolvovat v ka-
tegorii dvoučlenných štafet. Jeden 
z dvojice měří své síly v běžecké části 
a druhý v cyklistické. Tradičně se akce 
účastní také handbikeři na specializo-
vaném kole. 
Trasa závodu vede Klánovickým le-
sem po zpevněných cestách s  mi-
nimálním převýšením, k účasti sta-

čí tedy jen běžecké boty a kolo. 
Pro  účastníky je připraveno pro-
fesionální zázemí v podobě šaten, 
sprch, úschovny zavazadel i kol. Na-
bízí se i  takový servis jako je mož-
nost umytí kola či masáží. Děti se 
mohou těšit na zábavný program 
pro celý den. Přihlaste se i vy na 
www.triprozdravi.cz nebo na místě 
v den akce.
Újezdský duatlon je součástí 11.  roč-
níku Újezd.net seriálu Tři závody pro 
zdraví. Další dva závody, které doplňují 
tuto trojici, jsou Klánovický Mini Adven-
ture 12. května a MTB  + Trail Run Úva-
ly, který se koná  v sobotu 16. června. 

Barbora Kalvach

Poháru pražských běžeckých nadějí. Přijďte 
strávit příjemný den v Klánovickém lese!
Na všechny se moc těší 

Michal Augusta, 
ŠSK Újezd nad Lesy



Nové stromy pro obec
Záměr vykácet topolové stromořadí na pozemku Masa-
rykovy školy v Újezdě poukázal na fakt, jak obtížné je po 
letech se vyrovnat s nepromyšleným rozhodnutím v mi-
nulosti. Problém s nevhodně vysazenými stromy a dře-
vinami řeší i v sousedních Běchovicích. „Dřívější zlozvyk 
sázet cokoli a téměř kdekoli způsobil neradostný stav 
zeleně a dřevin zejména v intravilánu městské části,“ na-
psal k tomu do březnového čísla Života Běchovic Ondřej 
Martan, běchovický starosta. 
Také u našich sousedů se mezi veřejnou zelení najdou 
křehké topoly a smrky, alergenní a krátkověké břízy ne-
bo různé náletové dřeviny. Jeden takový náletový lesík 
nedávno zmizel z okolí sochy Jana Husa v parčíku u ško-
ly a celé prostranství tak dostalo původní tvář, která se 
za léta bez údržby proměnila k nepoznání. Nově jsou 
místo náletů a  nevhodných dřevin do centra Běchovic 
vysazovány platany, javory mléče, (kultivar Cleveland), 
javory babyky, okolo cest duby letní, u potoků zase jasa-
ny. Na jaře pak vyniknou hojně kvetoucí sakury (kultivar 
Kanzan), na podzim zase plody jeřábu. 
Běchovičtí se snaží dodržovat pravidlo, podle nějž za 
jeden vykácený strom musí být vysazeny čtyři další. 
A plán se jim daří. V letech 2016 a 2017 byl poměr do-
konce 1: 10.

Blahoslav Hruška

BĚCHOVICE

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Bazar oblečení
Bazar jarního a letního oblečení, obuvi a sportovních 
potřeb se bude konat v MŠ Koloděje v těchto termínech:

příjem:  12. 4. (Pá)  17 - 19 hod.
prodej:  13. 4. (So)  8:30 - 13:30 hod.
výdej:   13. 4. (So)  16 - 17 hod.

Organizační pokyny a formuláře naleznete na webu 
www.praha-kolodeje.cz v sekci Nové dokumenty. 
Další info na bazarkolodeje@seznam.cz
Nevyzvednuté zboží bude věnováno na charitu.

KOLODĚJE

INZERCE

Vykoupím staré knižní pozůstalosti,
staré tiskoviny, sbírky poštovních 

známek, pohledů apod. 
Tel. 731 489 630
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VÝSTAVA MĚSÍCE 
IRENA PROCHÁZKOVÁ - V HLAVĚ 
Život přináší spoustu zážitků a vjemů, 
které člověku utkví v hlavě a transfor-
mují ho, ale každý je dává najevo jinou 
formou. Malířka Irena Procházková 
zvolila cestu osobního vyjádření pomo-
cí štětců olejovými barvami na plátno. 
Výstava je prodejní a potrvá do konce 
května.
Vernisáž se koná v úterý 16. 4. od 
19:00 za účasti klánovického sboru 
„SborKlan“. 

KINO
2. 4. úterý, 20:00
ZELENÁ KNIHA 
Film podle skutečného příběhu o čer-
nošském pianistovi a jeho bílém body-
guardovi z 60. let. Cena Oscar za nej-
lepší film. USA / 2019 / drama, komedie, 
road movie / 130 min / s titulky

KINO
3. 4. středa, 20:00 
PAŠERÁK
Příběh o bývalém veteránovi z dru-
hé světové války, který se rozhodne 
pašovat drogy z Michiganu do Me-
xika. Film režíroval Clint Eastwood, 
který si zahrál společně s Bradley 
Cooperem hlavní roli. USA / 2019 / 
krimi, drama, thriller komedie / 118 
min / s českými titulky

CESTOVATELSKÝ STAND-UP 
4. 4. čtvrtek, 19:30
TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA
Vážně nevážné povídání o tom, jak 
dva kluci vyrazili na pivo do Ruska. 
S lahváčem v ruce ujeli vlakem od 
Finského zálivu k Japonskému moři 
přes 10 000 kilometrů, cestou na-
vštívili mnoho zajímavých míst a ne-
chali se okouzlit krásou Bajkalu. 

FILMOVÝ KLUB
8. 4. pondělí, 20:00 - Filmový klub
BEAUTIFUL BOY
Dojemný příběh o síle závislosti 
a  ještě větší síle lásky se Stevem 
Carellem a Timothée Chalametem 
v životních rolích. USA / 2018 / dra-
ma, životopisný / 120 min / s titulky

PUBQUIZ NEBOLI HOSPODSKÝ KVÍZ 
9. 4. úterý, 19:30
Každé druhé úterý v měsíci!!! 
PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědo-
mostní týmová hra oblíbená po celém 

PROGRAM duben 2019
světě. O co jde? Vědět více než soupeř 
a dokázat, že si stále něco pamatujete 
ze školních lavic! Přijďte si zahrát a vy-
zkoušet netradiční hru na party!

KINO
10. 4. středa, 20:00 
TERORISTKA
Film režiséra Radka Bajgara (Teorie 
tygra) s Ivou Janžurovou v hlavní roli 
vypráví o učitelce v důchodu, která se 
rozhodne opatřit si zbraň a vzít spra-
vedlnost do svých rukou. Česko / 2019 
komedie, drama / 95 min

BIO SENIOR
11. 4. čtvrtek, 14:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i  nekon-
trolovatelnou životní spirálu Freddie 
Mercuryho od založení skupiny Queen 
až po památný koncert Live Aid v roce 
1985. VB, USA / 2018/životopisný, drama, 
hudební / s titulky. Zvýhodněné vstupné 
pro seniory 60 Kč

BLUES JAM SESSION
11. 4. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci!
Blues Jam Session je akce pro všechny, 
kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými 
dušemi bluesové standardy.

DIVADLO PRO DĚTI 
14. 4. neděle, 16:00 
a 15. 4. pondělí, 10:00
O TURECKÉM RYBÁŘ 
Poslyšte kus o Turkovi a jeho ženě, 
která chce víc a víc, až pro svou 
chamtivost nemá nic. O tureckém rybáři 
je v podstatě Zlatá rybka, ale turecká. 
Divadlo BASTA FIDLI

KINO
15. 4. středa, 20:00
ROMA
Zatím nejosobnější projekt oscarového 
režiséra a scenáristy  Alfonsa Cuaró-
na (Gravitace, Potomci lidí, Mexická jíz-
da). Film Roma, sleduje dívku Cleo, která 
pracuje v domácnosti středostavovské 
rodiny ve čtvrti Roma v Mexico City. Me-
xiko / 2018 / drama / 135 min / s titulky

DIVADLO
17. 4. v 19:30 
UŽ ZASE MILUJU!
Šou jednoho pianisty a dvou náruživých 
múz. Herečky a zpěvačky Dolinová - Po-
godová prozradí tajemství služebních 
jízd, mužských buněk a perspektivních 
vztahů. Hrají: Sandra POGODOVÁ, Mi-
chaela DOLINOVÁ a Václav TOBRMAN

KINO
23. 4. pondělí, 20:00
SKLENĚNÝ POKOJ
Film podle stejnojmenného románu 
Simona Mawera volně inspirovaného 

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, 
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KINO KAVÁRNA je otevřena  
Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00, 
So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00

osudy majitelů brněnské vily Tugendhat. 
Česko, Slovensko / 2019 / drama / 98 min

KINO
10. 4. středa, 20:00 
TERORISTKA
Film režiséra Radka Bajgara s Ivou Jan-
žurovou vypráví o učitelce v důchodu, 
která se rozhodne opatřit si zbraň a vzít 
spravedlnost do svých rukou. Česko / 
2019 komedie, drama / 95 min

PŘEDNÁŠKA
25. 4. úterý, 19:00
JAK LÉPE ROZUMĚT SVÝM DĚTEM
Napadlo vás někdy propojit si svoje 
dětství s dětstvím rodičů? Napadlo vás 
někdy vnímat svoje děti přes sebe, svo-
je chování v dětském věku? Přednáší: 
Pavel Polok

KINO
26. 4. pátek, 19:00
AVENGERS: ENDGAME
Superhrdinové studia Marvel jsou zpět 
a znovu bojují za záchranu světa. USA 
/ 2019 / akční, sci-fi / s českým dabingem

7. NAROZENINOVÝ KONCERT 
KC NOVÁ BESEDA 
27. 4. sobota, 19:30
KAMIL STŘIHAVKA A TRIO 
Slavíme s Kamilem Střihavkou rockovou 
legendou oslovující již dvě generace fa-
noušků, majitel nezaměnitelného a fe-
nomenálního hlasu v akustickém triu. 

KINO 
28. 4. neděle, 16:00
MRŇOUSKOVÉ 2: 
DALEKO OD DOMOVA
Dobrodružství malé berušky a jejích 
rodičů, kteří se vydávají na dobrodruž-
nou cestu, aby zachránili své dítě, které 
uvízne v kartonové krabici a je posláno 
do Karibiku. Francie / 2018 / animovaný, 
dobrodružný, rodinný / 90 min

KINO
29. 4. pondělí, 20:00
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Poslední výprava žlutého cirkusu na ces-
tě kolem světa. Česko / 2019 / dokumen-
tární, road movie

AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.

AKCE
oKOLO KLÁNOVIC
amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.

KULTURA
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https://www.csfd.cz/tvurce/3400-alfonso-cuaron/
https://www.csfd.cz/tvurce/3400-alfonso-cuaron/
https://www.csfd.cz/film/275420-gravitace/
https://www.csfd.cz/film/42954-potomci-lidi/
https://www.csfd.cz/film/29555-mexicka-jizda/
https://www.csfd.cz/film/29555-mexicka-jizda/





