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...ani kapku nazmar!

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných 
a bytových domů na využití srážkové a odpadní 
vody v domácnosti i na zahradě. 

www.dotacedestovka.cz

800 260 500

info@sfzp.cz

Zeptejte se,
pomůžeme vám!

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

Požádejte o dotaci
elektronicky na webových 
stránkách programu 
od 7. září 2017

Kromě podrobných informací, které jsou 
k dispozici na webových stránkách, můžete 
využít také bezplatnou telefonní linku. 
Ve všech krajských městech máte navíc 
možnost využít osobních konzultací 
na krajských pracovištích Státního fondu 
životního prostředí ČR.

* maximálně však 50 % z celkových způsobilých 
výdajů; celkové způsobilé výdaje = výdaje přímo 
spojené s realizací podporovaných opatření

Jak získat dotaci 
v šesti krocích
 seznamte se s podmínkami programu,
  nechte si od dodavatele nebo autorizovaného 
projektanta zpracovat jednoduchý projekt,

  podejte elektronickou žádost – z pohodlí 
domova a bez front,

  doručte na kterékoli krajské pracoviště SFŽP ČR 
žádost a povinné přílohy v listinné podobě,

  doložte dokončení realizace systému,
 podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci.

Výhody programu
 rychlá administrace,
 možnost opravy žádosti v případě zjištění 
nedostatků,

 doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace 
žádosti.

Akumulace srážkové 
vody pro zálivku zahrady 

dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

pro stávající domy v lokalitách zasažených 
akutním nedostatkem vody

Akumulace srážkové 
vody pro splachování WC 
a zálivku zahrady 

Využití přečištěné 
odpadní vody s možným 
využitím srážkové vody 

dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím 
srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace 
s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže 
+ 10 000 Kč na projektovou přípravu*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR
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Na začátku svého úvodníku 
bych se ráda zmínila o tom, co 
nás v nejbližší době čeká – mi-

mořádné zasedání zastupitelstva 23. 
7. 2018. Pozvánku naleznete na webu 
úřadu. Tento neobvyklý termín má i 
mimořádnou příčinu. Byli jsme vyzvá-
ni k připomínkování tzv. Metropolitní-
ho plánu, který by měl do budoucna 
ovlivňovat rozvoj hl. města Prahy. 
Újezd má několik připomínek, a právě 
o nich bude zasedání zastupitelů. Kdo 
z veřejnosti má zájem o toto téma, je 
na zastupitelstvo srdečně zván.

Na konci školního roku je také čas 
zhodnotit, co se ve škole nového ode-
hrálo, případně se zaradovat, že „to“ 
máme už za sebou a čekají nás prázd-
niny. :-) Já osobně si na prázdniny od-
náším krásný dojem z úspěchů školy, 
zejména krásných umístění našich dětí 
v předmětových olympiádách a soutě-
žích. Více se dočtete uvnitř čísla.  

Když už píšu o škole, ráda bych oceni-
la jednu věc, která se nezrodila ze dne 
na den. Věc, za jejímž vznikem stojí 
řada lidí, kteří neváhali obětovat část 
svého volného času i energie. Věc, 
která je k velkému prospěchu klimatu 
v Újezdě jako takovém. Jedná se o na-
stavení spolupráce mezi školou, míst-
ními podnikateli, Újezdským muzeem 
a Úřadem MČ. Všem, kteří se o nově 
a  hlavně funkčně nastavenou spolu-
práci zasadili, srdečně děkuji a přeji 
jim do jejich další práce mnoho štěstí 
a dobrých nápadů.

Také musím poděkovat a pogratulo-
vat ke spolupráci Újezdskému muzeu, 
které ve spolupráci s Masarykovou ZŠ 
a Klubem českých turistů krásně zor-
ganizovalo výstavu Pohyb v  každém 
věku. Na vernisáž se těším již 7. září. 
Pozvánku najdete na str. 13.

Ráda bych se také zmínila o další nově 
nastavené spolupráci. Týká se Sboru 
dobrovolných hasičů Újezda n. L., kte-
ří se od té doby, co mají nového velite-
le jednotky, zapojují do nejrůznějších 
aktivit v naší MČ. Dětem z mateřských 
školek představili v červnu důležitou 
činnost hasičů, pomáhali při nároč-
ném, léta odkládaném ořezávání ne-
bezpečných větví podél komunikací 
Všeňská, Kalská, Hodkovská, Čentická 
a Polesná při okrajích lesa, aktivně se 
účastnili rozsvěcení vánočního stromu 
a aby nepůsobili jen jako „obveselova-
cí“ spolek, sami se nabídli a zúčastnili 
se jedné z největších hasebních udá-
lostí poslední doby v Praze, hašení 
hostivařských hal. Oceňuji, že to vše 
dělají i v provizorním zázemí. Je mi 
líto, že se stavba hasičské zbrojnice 
zkomplikovala a protáhla, ale usiluje-
me o to, aby byla dokončena v co nej-
bližším termínu. Změna na pozici veli-
tele hasičů byla jedním z kroků, který 
jsem ve své práci starostky velmi zva-
žovala A nebyl pro mě jednoduchý. 
Zdá se, že dopadl dobře. Z mé strany 
bude proto snaha o novou hasičskou 
zbrojnici o to větší, že, jak vím, mají 
hasiči v naší MČ velké plány a já bych 
jim přála, aby všechny vyšly. 

Dalším spolkem, který mi dělá radost, 
a který začal fungovat novým způso-
bem, jsou újezdští tenisté. Z počáteč-
ní nedůvěry se vyvinula spolupráce, 
za kterou všem zúčastněným děkuji. 
Nejzajímavějším z nových počinů je 
zavedení on-line rezervačního sys-
tému, čímž se tenisté otevřeli široké 
veřejnosti a  umožnili efektivní využití 
sportoviště. Ostatně tenisové kurty 
se stále rozvíjejí: před několika měsíci 
zde Úřad MČ otevřel nové workouto-
vé sportoviště. Vedle něho se naskytla 
možnost vybudovat volejbalový kurt, 
a tak nyní Úřad MČ připravuje admini-
strativní kroky potřebné k jeho výstav-
bě. Spolu s plánovanou opravou klu-
bovny tak konečně vznikne v Újezdě 
příjemné venkovní sportoviště pro 
široké spektrum sportovců. A že tako-
vá sportoviště Újezdu chybí, potvrdila 
i  studie volnočasových aktivit, kterou 
jsme získali díky projektu MAP. Bylo by 
dobré, kdyby bylo možné kromě spor-
tování se na místě i občerstvit, posedět 
a zhodnotit své výkony . Pevně věřím, 
že se nám společně podaří najít cestu 
k naplnění tohoto přání. 

Nakonec vám, milí Újezďáci, popře-
ji krásné léto. Užijte si volných chvil 
se svými blízkými Ať se rozjedete na 
prázdniny kamkoliv, 
ve zdraví se vraťte. 
V  září se těším na 
shledanou. 

Vaše starostka
Karla Jakob Čechová

3

EDITORIAL

Újezdský zpravodaj - měsíčník č. 7-8/2018, vychází 1. července 2018
Vydává Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. Adresa: MČ Praha 21 - Újezd n/L, Staroklánovická 260,  PSČ 190 16, 

IČO 00240923 Příjem inzerátů: e-mail: inzerce@praha21.cz  
Šéfredaktor: Blahoslav Hruška, e-mail: redakce@praha21.cz  

Redakční rada: Jonáš Jenšovský, Pavel Moudrý, Jaroslava Vostatková
Grafická úprava: Betis spol. s. r. o., Tisk: Betis spol. s. r. o., Areál Výzkumných ústavů 9, 190 11, Praha 9 - Běchovice.

Registrace: MK ČRE - 13327 Náklad 4000 ks. Uzávěrka příštího čísla pro veřejnost 15. srpna 2018.

Obsah: 
4 Zprávy z radnice  7 Program Týdne zdraví  9 Téma – Kam o prázdninách 

12  Kultura 15  Listárna a Sloupky zastupitelů 17  Životní prostředí 

18 Dům dětí a mládeže 19 Od západu na východ  20 Školy a školky 

23 Spolky 27 Sport 30 Zprávy od sousedů 

JAK VYCHÁZÍ ÚZ
Dětem začaly dvouměsíční 
prázdniny a jelikož nastává doba 
dovolených, drží letní pauzu 
i Újezdský zpravodaj. Další číslo 
ÚZ se tedy ve vašich schránkách 
objeví počátkem září.

(red)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Komunální volby: 
prostor pro strany 
a hnutí v ÚZ
Rada MČ Praha 21 na svém 
80. jednání dne 29. května 2018 
odsouhlasila poskytnutí pro-
storu v Újezdském zpravodaji 
(v  rozsahu 1/2 strany formátu 
A4) stranám a hnutím, které 
budou kandidovat do komu-
nálních voleb 2018.
Podklady je nutné dodat (bez 
nutnosti úprav grafikem) šéf-
redaktorovi ÚZ nejpozději do 
15.  srpna 2018, a to na e-mail 
redakce@praha21.cz. 
Technickou specifikaci, prosí-
me, předem konzultujte s šéf-
redaktorem panem Hruškou 
na uvedeném emailu.
Poskytnutý prostor volebním 
stranám nebude zpoplatněn.

(red)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v  Praze 21 (MAP) vstupuje do posled-
ního kvartálu své existence a čeká ho 
shrnutí dvouleté činnosti. Důležité da-
tum je 28. srpna 2018, kdy proběhne 
poslední řídící výbor projektu.
MAP se může pochlubit nejen hotovou 
studií volnočasových aktivit, ale oče-
káváme, že se nám ve spolupráci s IT 
oddělením Úřadu MČ Praha 21 podaří 
zprovoznit již dokončenou interaktivní 
mapu volnočasových ploch a hřišť v ce-
lém obvodu. 
V souladu s inkluzivním zaměřením 
projektu jsme pro učitele ZŠ a MŠ 
uspořádali v červnu přednášku o péči 
o žáky se zdravotními problémy, např. 
cukrovkou. Přednášku zajistila společ-
nost Diahelp. 
MAP byl zaměřen na propojování 
všech prvků vzdělávací soustavy v na-

šem správním obvodu, a tak jsme 
uspořádali jako jednu z posledních 
akcí tzv. putovní Educoffee, zaměřené 
na efektivní komunikaci ve vzdělávání. 
Putovní Educoffee postupně navštívilo 
ZŠ v Újezdě, Kolodějích a Klánovicích. 
Učitelé i vedení škol a školek si pod ve-
dením zkušeného lektora mohli přímo 
na počítačích vyzkoušet různé techniky 
a nástroje komunikace.  Ocitli se tak na 
chvíli v pozicích žáků. Známky nedosta-
li, ale zato mohli opisovat.
Všem dětem, učitelům, vychovatelům, 
asistentům, vedení škol a školek, stej-
ně tak trenérům a vedoucím nejrůz-
nějších kroužků přejeme krásné prázd-
niny. Užijte si je, zasloužíte si to. Více 
informací a přesné znění dokumentů 
na http://praha21.cz/projekty/map.

Lucie Černá, 
odborná garantka projektu

MAP jde do finále

Městská policie v Újezdě má novou okrskovou služebnu. Vý-
stavbu budovy v Žarovické ulici na  Rohožníku podpořil ma-
gistrát částkou 10, 5 mil. korun. Její součástí je také skautská 
klubovna. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo 13. června 
za účasti starostky MČ Praha 21 Karly Jakob Čechové a ředi-
tele pražských strážníků Eduarda Šustra. 
„Policie si zaslouží reprezentativnější prostory, než byla sta-
rá budova v Lomecké, kde sídlili strážníci donedávna. Měla 
narušenou statiku a každou zimu hrozilo, že kdyby napadlo 
větší množství sněhu, budeme muset budovu uzavřít. Mám 
radost z toho, že se nám podařilo všechny nájemce odtud 
postupně přestěhovat do moderních a vyhovujících prostor. 
Hudební kurzy do Levelu na křižovatce a skauty společně 
s policií na Rohožník,“ vysvětluje starostka Jakob Čechová.  
Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy pro oblast bez-
pečnosti a prevence kriminality, pochválil příkladnou spolu-
práci MČ Praha 21 a Městské policie. „Považuji to za nejlepší 
způsob, jak přispět ke snížení kriminality, což se v této lokalitě 
odráží i v konkrétních číslech,“ řekl Hadrava. 
S tím souhlasí i Jakob Čechová. „Újezd je podle statistik jed-
nou z nejbezpečnějších městských částí v Praze. Policie ČR 
ani městští strážníci neevidují žádnou kriminalitu, která by 
byla spojená s provozem kasina ZIPO nebo ubytovny. Pokud 
někdo šíří o bezpečnosti na Rohožníku opak, lže,“ dodává sta-
rostka MČ Praha 21.

(red)

Nová služebna 
Městské policie

V  červnu byla zahájena rekonstrukce skateparku. V prosto-
rách multifunkčního sportoviště v Čentické ul. byly od-

straněny zemní valy pro provoz BMX kol, mobilní překážky 
z oceli a  překližky, které budou nahrazeny celobetonovým 
skateparkem. Termín otevření skateparku je nejpozději do 
3. 9. 2018, pokud nám však bude počasí a okolnosti přát, ne-
lze vyloučit i termín o několik týdnů kratší. Stavbu provádí 
firma Hydro Gas Manufacture z Moravské Ostravy, specia-
lista na tento typ staveb, ovládající technologii torkretových 
betonů. 

V  době letních školních prázdnin projde velkou změnou po-
lootevřené nádvoří tvaru U s hlavním vchodem do školy 

z Polesné. Původní asfaltobetonový shromažďovací prostor 
s trávou a chodníčky bude nahrazen prostorem s parkovou 
úpravou. Budou zde nové chodníky z dlažby, stromové sku-
piny i soliterní stromy, pergola, popínavé rostliny, květiny. 
A také platany, kaštan, réva, břečťan, plamének, muchovník, 
tavolník. Nové přístřešky pro kola, skateboardy a koloběžky.

Při otevření školy 3. září bude dokončena pouze stavební 
část a oset trávník, stromy budou vysazeny až převážně 

v říjnu. Příroda v parném létě přesazování stromů nepřeje, 
což vědí i zahradníci, kteří nabízejí některé stromy pouze 
na podzim a na jaře.

Součástí akce budou stavební úpravy v budově školy – zří-
zení stálého pracoviště vrátného v místě dnešního polo-

otevřeného přístřešku před hlavním vchodem a vylepšení 
vzhledu prostor za tímto vchodem. Stavbu provede firma 
Jílek stavby podle projektu firmy BKN zhotoveného za spolu-
práce s R21 Architects.

Tomáš Gross
odbor majetku a investic

Kde se v létě staví
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Kalendárium na léto
12. 7. Filmové léto 
 v Galerii Zelený dům,
 od 18 hod.,
 další projekce 19. 7. a 26. 7. 

16.-19. 7. 
 Kinobus v Kolodějích, 

program na str. 30.

5. 9.  Olina Francová a Saša Horová,
 vernisáž výstavy,
 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

7. 9.  Pohyb v každém věku aneb 
s turisty napříč stoletím,

 vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum,  

od 18 hod.

8. 9.  Zájezd: elektrárna Temelín, 
Koloděje nad Lužnicí, zámek 
Mitrowicz, Týn nad Vltavou 

 – muzeum vltavínů a vorařství,
 Odjezd v 7 hod. – Blatov, Lidl. 

Cena 350 Kč, pořádá KAS. 
od 18 hod.

VODA 
S poruchami dodávek vody se obracejte na PVK, 
tel. 840 111 112 nebo 601 274 274. 
Informace o aktuálním stavu poruch jdou umístěny 
na webu http://www.pvk.cz/aktuality/havarie-
-vody/aktualni-havarie/.

PLYN 
V případě poruch veřejných rozvodů zemního ply-
nu pro obyvatele hlavního města a přilehlých obcí 
slouží 24 hodin denně telefonická linka 1239. Toto 
číslo vytáčejte bez předvoleb, a to i když voláte z mo-
bilního telefonu.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Má na starosti společnost Technologie Hlavního města 
Prahy (THMP). 
Dispečnik tel.: 
                              800 404 060 (bezplatná linka), 
                              224 915 151. 
Ideální je nahlásit též číslo lampy, které naleznete na hli-
níkovém štítku na lampě.

VEŘEJNÉ HODINY 
Spravuje též THMP, kontakty viz. výše. 

(red)

Rada MČ Praha 21 k výrokům v Maga-
zínu OKO (č. 14/2018) prohlašuje, že:
1.  Jednotliví radní ani rada jako celek 

nepoužívají ve svých vyhlášeních 
klamavá tvrzení.

2.  Nepracuje stejným způsobem jako 
pánové Duchek a Lameš, a proto 
nepodává podněty na přestupko-
vou komisi, nepodává trestní ozná-
mení, nepožaduje otištění dementi. 

3. Si není vědoma, že poznaná prav-
da pánů Duchka a Lameše v po-
pisovaných kauzách je na jejich 
straně, proto na ně nereaguje.

4.  Diskutovat slovně nebo písemně 
s pány Duchkem a Lamešem ne-

má cenu, smyslem jejich činnosti 
je rozeštvávat občany Újezda nad 
Lesy, jsou vedeny pouze snahou 
získat politické body a obživu pro 
pana Duchka, ne zlepšit život v na-
ší městské části.

5. Názory pánů Duchka a Lameše 
nepřinášejí pokrok do řešených 
případů.

6.  Nechává jakékoliv slovní či písem-
né útoky obou pánů bez reakce, 
neboť jakákoliv reakce na cokoliv 
nemá žádný smysl.

7. Úroveň obsahu jednotlivých čísel 
OKO je nízká, ovšem poslední čís-
lo již kleslo ve svém obsahu úplně 

Stanovisko Rady MČ Praha 21 
k článku p. Duchka v Magazínu OKO

V polovině září 2018 opět slavnostně 
přivítáme nejmladší občánky Újezda. 
Slavnostní uvítání se bude konat 
v obřadní místnosti Úřadu MČ Praha 
21 v dopoledních hodinách. 
Žádáme rodiče, kteří mají zájem zú-
častnit se se svými narozenými dětmi 
tohoto obřadu, aby se ozvali nejpoz-
ději do 15. 8.  2018 na níže uvedený 
kontakt a uvedli:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů

Vítání občánků se bude týkat dětí 
narozených v období od 1.  1.  2018 
do 30. 6. 2018. Rodiče dětí obdrží po-
zvánku s přesným datem a místem 
konání této akce.
Vyřizuje: Odbor občansko správní, 
Staroklánovická 260, Praha 9-190 16,
Bc. Martina Orlíková, tel: 281 012 951, 
e-mail: martina.orlikova@praha21.cz 
Iveta Maczanová, tel: 281  012  923, 
e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný 
poplatek se nevybírá.

odbor občansko správní

Vítání občánků 

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ
V případě nenadálých situací a havárií se, prosím, obracejte na následující tel. čísla a webové strán-
ky. Úřad MČ Praha 21 není správcem veřejného osvětlení, ani vodovodů, kanalizace a plynovodů.

na dno naší lokální pseudožurna-
listiky.

8. Oba pánové mají nezadatelné prá-
vo vydávat svůj časopis a veřejně se 
takto prezentovat.

K. Jakob Čechová, J. Jenšovská, 
J. Slezák, T. Fábera, J. Jeníček
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V květnu prošla naše obřadní místnost rozsáhlou rekonstrukcí, 
nyní vám rádi představíme její výsledek. Pokud se kdokoli roz-
hodne uzavřít sňatek právě v této obřadní síni, čeká na něj 

příjemné, útulné a důstojné prostředí.
Velké poděkování patří vedení radnice naší MČ, především pak pa-
ní starostce Karle Jakob Čechové za mimořádnou pomoc, za ocho-
tu a trpělivost při řešení problémů s takto rozsáhlou přestavbou, 
a také za designovou úpravu nové obřadní místnosti. Poděkování 

Zrekonstruovaná 
obřadní místnost

patří i panu radnímu MUDr. Jaroslavu Jeníčkovi 
a zastupitelce Vladimíře Juřenové za ochotu pod-
porovat tento projekt.
Nová obřadní místnost bude využívána nejen 
při  svatebních obřadech a skládání státoobčan-
ských slibů při nabývání státního občanství ČR, 
ale i při jiných významných životních výročích, ja-
ko jsou zlaté a diamantové svatby, vítání nových 
občánků MČ Praha 21 a předávání významných 
ocenění, např. ocenění Čestný občan Újezdu nad 
Lesy a Občan roku.

Lenka Drdlová,
odbor občansko správní

Přijmeme kuchaře/kuchařku na brigádu 
a řidiče na rozvoz jídel.

Nástup možný IHNED. 
Jedná se o práci v Újezdě nad Lesy.

Kontakt: +420 732 862 060 
nebo e-mail: cateringpragcz@gmail.com

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 
dokumentace, insolvence, rodinné právo 
(rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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placená inzerce

MASARYKOVA ZŠ 
Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 

přijme od šk. roku 2018/19 
UČITELE  TĚLESNÉ VÝCHOVY. 

Životopisy zasílejte na 
masarykova@zspolesna.cz, 

tel.: 281 011 512

INZERCE

ZPRÁVY Z RADNICE
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TÝDEN ZDRAVÍ

PROGRAM:
Pátek 7. 9. 2018
18:00 – 20:00
Vernisáž výstavy “Pohyb v každém věku
aneb s turisty napříč stoletími” – sál
polyfunkčního domu LEVEL a Újezdské
Muzeum

Sobota 8. 9. 2018
8:00 – 15:00
2. ročník turistického pochodu za Loupež-
níkem Drholcem - start: Újezdské Muzeum
(Starokolínská 2300, Praha 21)
1. trasa 5 a 11 km: 8:00 - 10:30 hodin
2. trasa 25 km: 7:00 - 10:00 hodin
3. trasa 50 km: hromadný start v 7:00
Cíl: Masarykova ZŠ (Polesná 1690,
Praha 21-Újezd nad Lesy) - 10:00 - 16:00

Neděle 9. 9. 2018
14:00 – 16:00
Cyklovýlet pro (pra)rodiče i s dětmi, sraz
u Úřadu MČ Praha 21
Trasy: 5 km cesta do Běchovic podél tratě
pro nejmenší děti (Běchovice)

10 km cesta do Běchovic podél tratě
až na Běchovice – střed, zábava pro děti
v parku – trať určená pro větší děti

15:00 – 18:00
Kangsim Den pro děti – multifunkční hřiště
ulice Čentická, zažijete soutěže pro malé
i velké, den v kůži bojovníka a spoustu
zábavy

Pondělí 10. 9. 2018
16:00 – 18:00
Ukázková hodina Školního sportovního
klubu – sportovní areál 2. stupně Masary-
kovy ZŠ, pojďte seznámit děti se základními
atletickými disciplínami

14:00 – 15:00
Trénování paměti nejen pro seniory – velká
zasedací místnost ÚMČ,
lektorka: Eva Štrasmajrová

Úterý 11. 9. 2018
15:00 – 18:00
Vidrholecký orienťák - sraz závodníků
v 15:00 hod. na multifunkčním hřišti v ulici
Čentická

Středa 12. 9. 2018
16:00 – 17:00
Ukázka tréninku fotbalistů z FK Újezd nad
Lesy žáci – fotbalové hřiště vedle multi-
funkčního hřiště v ulici Čentická

Čtvrtek 13. 9.2018
9:00 – 15:00
„Zdravé plíce“ - nafukovací maketu plic pro
základní školu a mateřské školy připraví
Onkomaják

15:00 – 17:00
Vycházka s holemi nordic walking – členo-
vé SPCCH vás zvou na vycházku do úvalské
obory, sraz na konečné zastávce autobusu
na Rohožníku

Pátek 14. 9. 2018
15:00 – 19:00
Skatepark žije + nohejbalový turnaj
– na multifunkčním sportovišti v ulici
Čentická, pořádá Neposeda, z.ú.
– nízkoprahový a terénní program Autobus

Sobota 15. 9. 2018 -Multifunkční hřiště
v ulici Čentická (13:00 – 18:00)

CELÝM PROGRAMEM VÁS PROVEDE
MODERÁTOR TOMÁŠ HORY HORÁK

HLAVNÍ PROGRAM:
13:00 – 13:10
Zahájení paní starostkou MČ Praha 21
Karlou Jakob Čechovou

13:25 – 13: 40
Ukázková hodina tenisové školičky TK TOLA

13:45 – 14:15
Skate exhibice místních jezdců

14:20 – 14:45
DDM Praha 10 – hudební vystoupení
kapely Floos

14:45 – 15:00
Raráškovské tanečky a písničky

15:00 – 15:10
Danceport – ukázka latinskoamerického
tance

15:15– 15:45
Parkuristé z Horních Počernic – ukázka
pohybové disciplíny

15:50 – 16:25
Canisterapie s vlkodavem

16:30 – 17:00
Kangsim Dojang – exhibiční vystoupení

17:00 – 18:00
DDM Praha 10 – hudební vystoupení kapely
Nouzovej východ

Doprovodný program 13:00 – 17:00:
Záchranná služba – ukázka první pomoci
u dospělých, ale i dětí

ZO Český zahrádkářský svaz – co příroda
zahrádkářům dovolí v letošním zvláštním
roce vypěstovat

Nafukovací hrad pro děti

Tvořivá dílna pro děti
malování na obličej a třpytivé tatto

Lezecká stěna pro děti - balvan

Ochutnávka produktů zdravé výživy

SDH Újezd nad Lesy – prohlídka hasič-
ského vozu

Graffiti workshop

Junák – český skaut, středisko Douglaska –
tee-pee plné skautingu, kvízy pro nejmenší

Újezdské Kolodění – od 15:00 – 17:00
hodin

Osvětové akce 13:00 – 17:00:
STOB – stop proti obezitě
Měření krevního tlaku
Měření hustoty kostí – denzitometrie –
Květoslava Fričová
Jíme lépe – výživové poradenství od Lukáše
Moravce
Měření tuku

Občerstvení zajišťuje restaurace
Na hřišti

Více informací na www.praha21.cz

Změna programu vyhrazena

Akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka

Úřad MČ Praha 21, odbor školství, kultury a MA21 pořádá za finanční podpory
Magistrátu hlavního města Prahy

OnkomajákBouldebar

TÝDENZDRAVÍ 2018 v Újezdě nad Lesy
7. 9.– 15. 9. 2018

SPCCH
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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

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

Hledáme spolehlivou paní 
na výpomoc v domácnosti, 

3-5x týdně cca 2 hodiny od 6:30-7:00. 
Lokalita Újezd nad Lesy. 

Tel.: 604 294 054

Stavební klempířství Kníže
Pavel Kníže

Hrádková 1599, 160 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

Provádíme veškeré práce: 
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ, 

TESAŘSKÉ
včetně dodávky materiálu

tel.: 602 329 368

INZERCE
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V Újezdě se nachází celkem 18 hřišť a veřejných sportovišť. S výjimkou 
obou fotbalových stadionů (v Čentické ul. a na Blatově), kde je nutná 
domluva se správcem hřiště, jsou ostatní hřiště otevřena bez omezení.

Přes léto je kvůli výstavbě nového skateparku uzavřeno multifunkční hřiště 
v Čentické ulici, a to pravděpodobně až do 3. září. Upozorňujeme ale Úje-

Přehled 
újezdských hřišť

NÁZEV UMÍSTĚNÍ PROVOZOVATEL VYBAVENÍ

Multifunkční sportoviště parc. č. 1628/1
ul. Čentická MČ Praha 21 víceúčelové sportoviště, dirtová trať skatepark, písko-

viště, prolézačky, oploceno, WC

Hřiště Uniga parc. č. 4268/421
ul. Šlitrova x Weisova MČ Praha 21 pískoviště, houpačky, 

domeček, kladina, oploceno

Hřiště na psím plácku ul. Sudějovická x Hulická MČ Praha 21 pískoviště, pružinová houpadla, dřevěný vláček, hou-
pačky, kolotoč, antukové hřiště, branky, oploceno 

Hřiště IPB 1393/450, ul. Poříčská MČ Praha 21 pískoviště, kolotoč, houpačky, sestava se skluzem

Hřiště Luníkovská 3735/105, ul. 
Luníkovská x Zálešanská MČ Praha 21 pískoviště, pružinová houpadla, houpačka, sestava se 

skluzem, závěsná dvojhoupačka, oploceno

Rybník Blatov ul. Nadějovská MČ Praha 21 sestava se skluzem, pohyblivý můstek, trojhrazda, 
žralok, oploceno částečně

Tomovy parky 
- sídliště Rohožník 

ul. Žíšovská MČ Praha 21 lanovka, dvojhoupačka závěsná, věž se skluzem, kombi-
novaná prolézačka, oploceno

ul. Žíželická kolotoč, pérové houpadlo, vahadlová houpačka, tabule, 
dvojhrazdí, závěsná dvojhoupačka

ul. Žlebská oploceno pouze (pískoviště) domek, pérové houpadlo, housenka, vahadlová houpačka
Tomovy parky na stadionu ul. Čentická sestava se skluzem
Lesní hřiště 1404 ul. Pilovská Lesy ČR
Lesní hřiště 4380  ul. Všeňská Lesy ČR
Fotbalový stadion 1629, ul. Čentická FK Újezd, www.fkujezd.cz
Fotbalový stadion Blatov 1404 ul. Pilovská FK Újezd Umělý povrch

Tenisové kurty 2752/1 
Kalská x Veletovská

TJ Sokol, Email: jiri.
cemus@gmail.com Tenisové kurty, víceúčelové hřiště s umělou trávou

Rákosníčkovo hřiště ul. Miletická MČ Praha 21
Kolébačky, houpací hnízdo, kolotoč, řetězová houpač-
ka, pískoviště, věž se skluzavkou a šplhacími prvky, 
domeček, mobiliář, oplocení 

Fitness hřiště parc. č. 4306/1 
ul. Žlebská x Miletická MČ Praha 21 6 fitness prvků pro seniory, dospělé a mládež, zpevně-

ná plocha
Street workoutové 
stanoviště 

parc. č. 2752/11, 
ul. Kácovská MČ Praha 21 1 workoutové stanoviště od 15 let

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

dlažby, sádrokartony, oplocení, zateplení,  
malířské, bourací a výkopové práce

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

TÉMA

zďáky na nově otevřené sportoviště v těsné blízkosti 
tenisových kurtů v areálu TJ Sokol ve Veletovské uli-
ci. Jde o oplocené hřiště s umělou trávou, kde jsou 
k dispozici dvě malé fotbalové branky a tenisová síť. 
Hřiště má „lajnování“ na malou kopanou a tenis, jsou 
tu umístěny i lavičky. V případě, že si chcete zahrát 
„fotbálek“, lze síť demontovat vysunutím kovových 
sloupků. Po ukončení hry prosím síť vraťte na místo!
Na toto sportoviště, které spravuje TJ Sokol, je mož-
ný vstup dvěma brankami. Jedna vede z Kácovské, 
druhá z Veletovské ulice. Hřiště je otevřeno nepře-
tržitě, je ale vhodné rezervovat si termín návštěvy 
prostřednictvím webového formuláře. Naleznete ho 
v záložce „umělý kurt“ na https://www.supersaas.
cz/Tomhrab. V případě nejasností se obracejte na 
Tomáše Hraběte (tel. 724 945 569) nebo Františka Po-
láka (608 972 425).
Mezi hřištěm s umělou trávou a cvičební sestavou na 
street workout se plánuje ještě další sportovní plocha. 
Podrobnosti přineseme v některém z dalších čísel ÚZ.

(red)

Tady mohl být váš inzerát za 363 Kč

Objednávejte na inzerce@praha21.cz

INZERCE
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Stejně jako loni ÚZ připravil pro své čtenáře přehled 
dostupných koupališť v blízkém i širším okolí Újezda. 
Ani letos bohužel neotevře koupaliště v Úvalech, zavře-
ný zůstává i bazén v Kolovratech. Nejbližší koupání tak 
najdeme v Klánovicích, mnohým jistě přijde vhod i ří-
čanský bazén, který je součástí kulturního centra a pla-
vání tak lze spojit třeba s kinem. Komu nevadí půlhodi-
nová cesta autem, krásné a čisté koupaliště s vodním 
světem mají v Mladé Boleslavi.

KLÁNOVICE
Koupaliště
Adresa: V Jehličině 391, Praha 21-Klánovice
Otevírací doba: Po-Pá 10-19 hod, So-Ne 9-19 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 120 Kč/po 16. hod 70 Kč, stu-
denti 80/50, děti do 150 cm 70/40, děti do 100 cm zdarma, 
rodinné vstupné celodenní (2+2) 290 Kč
Kontakt: www.koupalisteklanovice.cz, tel. 774 553 542
Klánovické koupaliště má dva bazény (25x10 m a 15x10 m), 
moderní sociální zařízení, převlékárny, bohaté občerstvení 
(na čepu je pivo Pernštejn) a dvě zahrádky. Relaxovat mů-
žete u bazénu na lehátkách nebo na rozlehlé travnaté pláži. 
Pro děti jsou připravena dvě dětská hřiště, trampolíny, hou-
pací zvířátka, stůl na stolní tenis, minigolf a pro sportovně 
založené hřiště na plážový volejbal. 
Někdy ovšem bývá přeplněné a zvláště počátkem léta tu če-
kejte spíše studenější vodu.

ŘÍČANY
Centrum na Fialce
Adresa: Mánesova 2530, Říčany
Otevírací doba: Po, St, Pá 6-21 hod., Út, Čt 9-21 hod, o ví-
kendu 9-21 hod.
Vstupné: dospělí od 110 Kč, děti od 50 Kč
Kontakt: www.nafialce.cz, tel. 607 059 584
Součástí Centra pro volný čas Na Fialce v Říčanech je 25 me-
trový krytý plavecký bazén s brouzdalištěm pro děti a párou. 
Naleznete zde i infrasaunu, biosaunu a finskou saunu. Bazén 
disponuje unikátním čistícím systémem, který zaručuje čistou 
vodu a je zároveň neprodukuje nadměrně chlór. Přes léto na-
bízí Fialka také množství programů pro děti. 

ŘÍČANY
Koupaliště Jureček
Adresa: Ke Koupališti 231, Říčany
Otevírací doba: Po-Ne, 8-22 hod.
Vstupné: Dospělí 50 Kč, děti do 15 let 
30 Kč, do 6 let zdarma

TÉMA

Koupaliště v Klánovicích

Za sportem i odpočinkem

Koupaliště Mladá Boleslav.Plovárna na Jurečku.

Kontakt: www.jurecek-ricany.cz, 
tel. 323 607 186
Přírodní koupaliště na okraji Říčan s prvorepublikovou tra-
dicí. Jsou tu k dispozici převlékací kabiny, travnatá pláž, dět-
ské hřiště, venkovní stolní tenis a hřiště na plážový volejbal. 
Nechybí ani kiosek s občerstvením, těsně u vchodu do are-
álu je i stylově opravená restaurace. V době uzávěrky toho-
to čísla ÚZ se ale rybník stále napouštěl. Sledujte aktuality 
na webu koupaliště.

LHOTA
Jezero Lhota
Adresa: Boleslavská 37, Lhota
Otevírací doba: Po-Ne 6-21 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 60 Kč/ po 17. hod 40 Kč, děti 
do 15 let 40/30 Kč, do 6 let zdarma
Kontakt: www.lhotajezero.cz, tel. 326 971 418
Štěrkopískové jezero o rozloze 25 hektarů poblíž obce Lhota 
u Staré Boleslavi. Nabízí dobrou kvalitu vody i v parných měsí-
cích, písečné pláže a stinné borovice. Část severního a celý vý-
chodní břeh jezera je vyhrazen nudistům. Nevýhodou je velká 
návštěvnost a  také fakt, že téměř všichni na Lhotu míří auty. 
Příjezdové cesty tak bývají často ucpané. 

MLADÁ BOLESLAV
Koupaliště
Adresa: Kollárova 261/3, Mladá Boleslav
Otevírací doba: Po-Ne 9-19 hod. (noční koupání Po-Ne 
19,30-22,30 hod.)
Vstupné: Dospělí celodenní 100 Kč/po 16. hod. 50 Kč, děti 
celodenní 63 Kč, děti do 100 cm zdarma
Kontakt: www.saramb.cz/koupaliste, tel.: 725 886 900
Ideální na výlet autem s celou rodinou. Příjemné prostře-
dí s dobrým parkováním zdarma, množství vodních atrakcí 

(60  metrový tobogán, vodní clona, di-
voká řeka, chrliče, skokanské můstky). 
V areálu je několik hřišť a stánků s občer-
stvením, písečná pláž i travnaté plochy.

Blahoslav Hruška

TIP
Kvalitu vody vhodné ke kou-
pání lze průběžně sledovat 
na webu Hygienické stanice 
hl. m. Prahy (http://www.hyg-
praha.cz/koupaliste.aspx) ne-
bo Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje (http://
khsstc.cz/koupaliste.aspx)



hodlných vstupů do vody. Cesta po-
kračuje podél Říčanského potoka do 
Dubče, kde projdeme kolem přírod-
ního bludiště a vydáme se po nezna-
čené stezce k Litožnickým rybníkům. 
Ty předloni odkoupil pražský magist-
rát a v okolí vzniká rozsáhlý lesopark 
Říčanka. Od rybníků dojdeme poho-
dlně do Běchovic, odkud se můžeme 
MHD vrátit zpět do Újezda.
Délka trasy: 17 km
Náročnost: v první třetině členitější 
terén, pak již po rovině
Občerstvení na trase: Královice

Blahoslav Hruška
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Pěší výlet se dvěma zastávkami na 
koupání začínáme ve středu Újezda, 
odkud se vydáme směrem na Kolo-
děje. Tam za hřbitovem vystoupáme 
na obecní uměle vybudované návr-
ší s  hezkým rozhledem a za ním se 
napojíme na červenou turistickou 
značku. Ta nás skrz třešňovou alej 
po dvou a půl kilometrech dovede do 
lokality Šance nad Královicemi, kde 
si na naučné ceduli můžeme přečíst 
vyprávění o historii tohoto slovan-
ského hradiště, jenž bylo významnou 
baštou v přemyslovské době. Kus od-
sud leží kostel sv. Markéty, který sto-

jí na  místě slovanského pohřebiště 
a snad i někdejšího sídla vladyky.
Od kostela lze strmou neznačenou 
stezkou dojít do údolí k nádrži Mar-
kéta, na jejímž západním břehu jsou 
travnaté pláže. V poslední době ale 
v létě přehrada často „kvete“ a voda 
není ke koupání vždy vhodná. 
Od Královic, kde stojí za zmínku i tří-
patrová gotická tvrz, se vydáme dále 
po červené na Netluky, projdeme ko-
lem areálu Ústavu živočišné výroby 
a napojíme se na modrou turistickou 
značku. Ta nás dovede k Podleské-
mu rybníku, který nabízí několik po-

Na kole podél Labe 
(a oklikou do Újezda)
Nástupním místem pro krásný výlet, který vede 
podél malebného a stále trochu neznámého Labe, 
je Nymburk. Z Újezda se sem i s kolem dostaneme 
nejlépe vlakem. Můžeme využít spoj S1 s odjezdem 
v 9:22 hod. z klánovického nádraží s pohodlným pře-
stupem v Poříčanech v 9:50 hod. Do Nymburka vlak 
dorazí v 10:11 hod. 
Od nádraží pokračujeme Palackého třídou přes náměstí 
na pravý břeh Labe, kde se napojíme na Labskou cyklo-
stezku (značena číslem 2). Cesta vede přes Kostomlátky 
a Doubravu, zanedlouho vjedeme do Mydlovarského lu-
hu, přírodní rezervace se zbytky lužního lesa a zříceninou 
hradu Mydlovar. Dále projíždíme Ostrou, kde je možné 
udělat si zastávku v naučném areálu Botanicus. Pokra-

čujeme do Litole, kde stojí unikátní kubistická Beniesova 
vila od architekta Emila Králíčka (pro veřejnost bohužel 
uzavřená).
Za Litolí cyklostezka odbočuje od Labe a vede přes Byšič-
ky a Hrbáčkovy tůně, další unikátní zbytek lužního lesa 
(pozor v létě na komáry). To už jsou na dohled Čelákovice 
a Káraný, kus před Lázní Toušeň vede přes Labe most 
pro pěší a cyklisty, nedaleko od něj je u vody příjemný 
bufet s výčepem a molo pro ty, kteří se chtějí smočit pří-
mo v řece. 
Z Lázní Toušeň je možné po okreskách přes Nehvizdy, 
Horoušany a  Horoušánky dojet na okraj Úval a  napojit 
se na lesní asfaltku, která nás dovede zpět do Újezda. 
Příjemnější je ale z Lázní Toušeň pokračovat po cyklos-
tezce Greenway Jizera (č. 17) do Zelenče a Horních Po-
černic, kde se napojíme na stezku vedoucí přes dálnici 
D11 do Klánovic. 
Délka trasy: 45 km
Náročnost: 
lehký terén bez převýšení, asfalt nebo šotolina
Občerstvení na trase: 
Nymburk, Lysá nad Labem, Čelákovice, Lázně Toušeň

Pěšky krajinou na jih od Újezda

TIPY NA VÝLET

Podleský rybník

Kostel sv, Markéty
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Noc kostelů, pátek 25. 5. a od 
19 hodin téměř hodinový koncert 
Soviček. Letos opět zavítal škol-

ní pěvecký sbor Sovička Masarykovy ZŠ 
do kolodějského kostela Povýšení sv. Kříže. 
Repertoár oblíbených sovích písní byl roz-
šířen - premiéru měly písně Ó hřebíčku za-
hradnický a újezdská školní hymna. Odmě-
nou za téměř hodinový koncert byl potlesk 
posluchačů, sladkosti pro sovičky a květina 
pro paní učitelku, které předal pan farář 
dr. Ondřej Salvet.
Poslední koncert v letošním školním 
roce pak věnovaly Sovičky nejen štěr-
boholskému Klokánku, ale i všem svým 
věrným posluchačům. Písničku Popelář 
s vlastní choreografií zpívaly děti dva-
krát, nejprve samy, pak s přítomnými 

v  sále. Písničky Přátelství, Strom, Kolik 
je na světě, Okoř, Náměšť, Ráno v trá-
vě, Sotva se narodíš, Oči a očka a Bednu 
od whisky zpívaly nahlas, aby (jak říka-
la paní učitelka Daniela Janoušová) byly 
slyšet až do Štěrbohol. Sovičky odzpívaly 
také derniéru Svěrákovy Červené Kar-
kulky a na úplný závěr si užily oblíbenou 
újezdskou školní hymnu. Poděkováním 
dětem byl potlesk a pochvalná slova 

KULTURA

Dva koncerty Soviček

Divadelní sál Masarykovy ZŠ se ve středu 30. 5. proměnil 
v opravdové „hudební divadlo”. Konal se zde benefiční koncert, 
jehož patronkou byla operní pěvkyně Iva Ryzová, hostující só-
listka Moravského divadla v Olomouci. Děkujeme za 5 780 Kč 
všem, kteří podpořili koncert finančním příspěvkem.
Prvními vystupujícími byli „námořníci” z 1. A, kteří pod vedením 
Marie Ledabylové zazpívali písně Námořnická, Školníkovy myši 
a Vrabci. Následovalo vystoupení hostů. Za klavírního dopro-

Benefice s operní pěvkyní
vodu Radky Zdvihalové zazněly v podání sopranistky Ivy 
Ryzové Dvořákova Biblická píseň č. 4, Smetanova Letěla 
bělounká holubička a Dvořákova árie Rusalky Měsíčku 
na nebi hlubokém. Dvořákova Humoreska a Bachovo 
Nebe zazněly v houslovém podání koncertního mistra 
Symfonického orchestru ČRo Petra Zdvihala a klavírní-
ho doprovodu Radky Zdvihalové, pedagožky oboru var-
hany a klavír na ZUŠ. Hudební kroužek  si pod vedením 
Lenky Klupákové a za doprovodu příčné flétny Heleny 
Pávové připravil písně Lečo, Taneček a Vodníček. K pís-
ničce Jaro, léto, podzim, zima se přidaly děti z hudeb-
ního kroužku školní družiny, který poté pod vedením 
Jaroslavy Pincové zazpíval lidové písně Já jsem z Kutné 
Hory a Kdybys měla má panenko. Divadelní sál rozezpí-
val školní pěvecký sbor Sovička pod vedením Daniely 
Janoušové. K písním Rána v trávě, Oči a očka, Přátelství, 
Měsíce a Náměšť se přidávali dospělí i děti. Benefiční 
koncert s „operním večerem” zakončila písněmi  Hallo 
a  Pongo s vlastními  tanečními  choreografiemi třída 
2. A Jany Sieberové.

Eva Danielová

paní učitelky za  celoroční práci 
v pěveckém sboru.
Poděkování patří maminkám, ba-
bičkám, dětem a paní učitelce za 
napečené sladkosti a připravené 
občerstvení, a všem, kteří zakoupe-
ním obrázků podpořili tuto charita-
tivní akci - Klokánku bude předáno 
3 900 Kč na prázdninový pobyt dětí.

Eva Danielová

S ohledem na nepostradatelnost pana 
profesora Zdeňka Bednáře při závěreč-
ných červnových aktivitách v Konzerva-
toři Jaroslava Ježka (kde prof. Bednář 
rovněž učí), se zkomplikovala situace 
s našimi naplánovanými termíny – zbý-
vají tři přednášky hudebního cyklu, 
které jsme v červnu nestihli realizovat. 
Abychom zachovali plnou náplň, ne-
zbývá, než je přesunout na září: nové 
termíny jsou 10. 9; 17. 9. a 24. 9.
Pan profesor i my se velmi omlouváme, 

našli jsme společně tohle náhradní ře-
šení a budeme se těšit, že se v září - na-
těšeni a odpočati - zase sejdeme.
Nový cyklus, Mistři umění v evropských 
galeriích (s lektorkou dr. Janou Jebavou 
- u nás už posedmé), začne v říjnu. 
Program je následující:
I.  Louvre (Paříž) - 1. 10.;
II.  Musée d‘Orsay (Paříž) - 8. 10.;
III.  Museo del Prado (Madrid) -15.10.;
IV.  Galleria degli Uffizi (Florencie) - 22. 10.;
V.  Vatikánská muzea (Řím) - 29. 10.;

VI. Kunsthistorisches Museum (Vídeň) 
– 5. 11;

VII. Rijksmuseum (Amsterdam) - 12.11.;
VIII. Zwinger (Drážďany) – 19.11. 
Přihlášky budou v podatelně MČ 
od 17. září. 
Kontakt: Petr Mach, tel. 606 190 402. 
Za Komisi volnočasových aktivit 

Petr Mach

Újezdská akademie pokračuje v září
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Ve čtvrtek 31.5. se od 18 hod. konala v újezdské Galerii Zelený 
dům vernisáž výstavy Má vlast. Galeristka Martina Schiffmann-
ová uspořádala pro žáky II. stupně základních škol druhý ročník 
výtvarné soutěže, letos věnovaný 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky.

Soutěže se zúčastnily děti z klánovické a újezdské 
základní školy (do užšího výběru postoupilo 26 pra-
cí žáků naší školy) a újezdská Kateřina Dlabačová 
z hornopočernické základní školy. Vítězné práce vy-
bírali výtvarníci vystavující v galerii pravidelně - Zde-
něk Zeman a Jiří Chadima - a paní galeristka.
1.  místo: Aneta Krejdlová 5. E, Masarykova ZŠ 

Újezd nad Lesy
2.  místo: Kateřina Dlabačová 8. A, ZŠ Horní Počer-

nice
3.  místo: Barbora Chrastilová 6. B, ZŠ Masarykova 

Klánovice
4.  místo: Karolína Janoušová 5. E, Masarykova ZŠ 

Újezd nad Lesy
5.  místo Daniela Bulířová 7. A, Masarykova ZŠ 

Újezd nad Lesy
Zvláštní cena: Tereza Černá 7. A, Masarykova ZŠ 
Újezd nad Lesy - výtvarné pojetí Tančícího domu 
Odměnou vítězkám byl balíček výtvarných potřeb 
a všichni „výtvarníci“, jejichž práce jsou vystaveny 
v galerii a dostavili se na vernisáž, se v horkém pod-
večeru za odměnu zchladili zmrzlinou podle vlastní-
ho výběru. Děkujeme všem dětem za reprezentaci 
školy, poděkování učitelům výtvarné výchovy Masa-
rykovy ZŠ Janě Kurkové, Václavě Valentové a Karlu 
Novákovi za zpracování tématu a přihlášení tříd 
do soutěže, a rodičům, prarodičům, sourozencům 
a paní učitelkám, kteří přišli děti podpořit. Galeris-
tce paní Schiffmannové patří poděkování za téma 
soutěže, které zapadá do obecních akcí ke 100. vý-
ročí republiky.

Eva Danielová

Akce pro mladé čtenáře
V dubnu v knihovně opět proběhlo ve spolupráci 
s  Masarykovou ZŠ pasování prvňáčků na čtenáře. 
Místo pana krále Knihoslava I., který byl raněn v bo-
ji, děti pasovala víla Lemurda Čarokrásná. Dětem byl 
Lemurdou předán čtenářský list, medaile a záložka 
s desaterem chování pro čtenáře. Od knihovny děti 
dostaly čtenářské průkazy a jako dárek roční popla-
tek zdarma. Velice nás těší, že čtyři první třídy k nám 
chodí na pravidelné měsíční návštěvy již od začátku 
školního roku. 
Děkujeme paní Lence Krupanské, pod jejímž vede-
ním celá akce zdárně proběhla a která krásně ztvár-
nila vílu Lemurdu Čarokrásnou. 
Pro tyto děti se v knihovně po dva květnové čtvrtky 
konaly čtenářské dílny, které vedla paní ředitelka 
Radana Sedláčková z nakladatelství Thovt. Děti pra-
covaly s knihami od paní spisovatelky Jitky Vítové 
Kamarádi z lesa aneb kdo jinému jámu kopá, sám 
do ní padá a Kamarádi z lesa aneb v nouzi poznáš 
přítele. Díky paní Sedláčkové si žáci vyzkoušely, jak 
dokáží pochopit čtený text a význam českých přísloví, 
pracovat s knihou a vyplnit pracovní list. 
Všechny děti byly moc šikovné a díky nim se obě akce 
vydařily.
Všem čtenářům přejeme krásné léto. Otevírací doba 
o prázdninách zůstává nezměněna.

Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová, knihovnice

Soutěž mladých výtvarníků

Poslední květnový den se 
v  kolodějském kostele konal 
koncert komorního orchestru 
Musica Akademica řízeného 
dirigentem Janem Popelkou. 
Koncert zahájilo kvarteto Le-
ňadores, které zahrálo skladby 
z díla Franze Schuberta, Clauda 
Debussyho a Bedřicha Smetany 
(„Z mého života“).
Druhou část programu uvedl 

pan farář Ondřej Salvet, který 
je sám členem orchestru. Hrály 
se skladby z díla Modesta Pet-
roviče Musorgského, nakonec 
zazněla skladba Kyjevské zvo-
ny. Bylo vysloveno přání, aby 
se brzy rozezněly i kolodějské 
zvony. Koncert byl velmi úspěš-
ný. Těšíme se, až umělce opět 
uslyšíme.

Rudolf Vambera

Májový koncert
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Nastává nejpohodovější čas z celého ro-
ku. Mnozí mi možná budete oponovat. 
Největší radost mají z prázdnin naše 
děti. To máte samozřejmě pravdu, ale 
přiznejme si, že i pro nás mají prázdniny 
své kouzlo.
Ten věčný kolotoč ranního shonu, pří-
prav svačin, vyzvedávání a psaní úkolů, 
které jsou někdy víc právě pro rodiče 
než pro malé žáčky… Většinu roku neví-
me, kde nám hlava stojí.
A teď se posuňme do prázdninového 
provozu. Našim milým potomkům za-
máváme u autobusu, 
který je odveze na 
tábor, nebo oni za-
mávají nám, když je 
necháme u babiček 
a dědečků. Samo-
zřejmě víme, že jsme 
dětem vymysleli ten 
nejlepší prázdninový 
plán. No ano, nejra-
ději bychom pod sta-
nem nebo u talíře plného babiččiných 
borůvkových knedlíku zůstali, ale bohu-
žel. Máme povinnosti. Ale i tak je to ji-
né. Vrátíme se do bytu, kde je klid, ticho 
a tak, jak si to uklidíme, tak to i zůstane. 
Ráno nám zbyde čas vypít si v klidu ká-
vu a odpoledne nemusíme spěchat do 
družiny nebo na kroužky.
Nechte pracovní starosti stranou a pro-
cházkou si zajděte k nám na sklenku 
skvělého vína, ledovou kávu a třeba 
zmrzlinový pohár. A ze zahrádky, kde 
se pod slunečníky obklopeni zelení a 
květinami nerušeně zaposloucháte do 
zurčení vody ve fontánce, vůbec nemu-
síte spěchat. Možná se jen přesunete 
do prostor galerie, kde si najdete pří-
jemné místečko a při dalších dobrotách 
si vychutnáte některý z filmů „letního ki-
na“. Není to opravdové kino pod širým 
nebem, na to nám tu jezdí příliš mnoho 
aut, ale nabízí opravdové letní perličky. 
A kdy se na promítání můžete těšit?  
Promítáme druhý, třetí a čtvrtý červen-
cový čtvrtek, tedy 12. 7., 19. 7. a 26. 7., 
vždy od 18 hod. Názvy filmů najdete na 
našich webových stránkách, facebooku 
a také přímo v kavárně.
V prostorách galerie bude připravená 
krásná výstava výtvarníků, kteří s námi 
spolupracovali. Setkat se zde opět mů-
žete s Ivanou Kotýnkovou, Zuzanou Po-
pelkovou-Oberthorovou, Vladimírem 
Menclem, Jiřím Chadimou, Zdeňkem 
Zemanem a s mnoha dalšími  jmény. 
Na co upozorním obzvláště, je kerami-
ka Viktora Žuka a jeho ženy Nadiji Ka-

ternogy. Oba pochází z Ukrajiny, z čer-
nobylské oblasti a v Česku žijí již přes 
dvacet let.
Možná vás napadne, že jejich kerami-
ka bude depresivní a plná smutku, ale 
opak je pravdou.
Pan Žuk je prý při práci stále více dítě-
tem, a proto tu na plné obrátky pracuje 
představivost, hravost a optimismus. 
Paní Katernoga studovala olejomalbu, 
uměleckou keramiku a kunsthistorii 
v Kyjevě a Mirgorode a jeho postavič-
kám dává  kabátek z nádherných barev. 

Manželé svoji tvorbu 
charakterizují jako 
„evropskou s přídav-
kem barvitosti ukra-
jinské lidové kultury“. 
Oba dva se věnují 
i olejomalbě. A to by-
la stěžejní informace 
pro domluvení výsta-
vy na příští rok. První 
lákadla uvidíte již na-

červencové výstavě.
V srpnu si dáme tradiční pauzu. Většina 
z  vás by musela volit mezi dovolenou 
a návštěvou galerie, a tak jsme se i letos 
rozhodli ulehčit vaši volbu. Po prázd-
ninách otevřeme 4. 9. a den nato, 5. 9., 
zahájíme vernisáží dvou výtvarnic. Olina 
Francová a Saša Horová, dvě ženy v zaje-
tí uměleckého smaltu. To je krátká cha-
rakteristika zářijové výstavy. A aby toho 
nebylo málo, budete mít možnost po-
dívat se a zamilovat do jejich limitované 
kolekce kabelek. Překrásná, kvalitní ků-
že, ruční zpracování, sofistikovaný styl. 
Samozřejmě vám budeme zpříjem-
ňovat babí léto a nadcházející podzim 
dalšími filmovými zážitky, máme při-
pravené přednášky, koncerty… a jeden 
tip pro brzkou rezervaci - povídání s Mi-
lenou Steinmasslovou. Bude to, dle slov 
paní Mileny, „ krásný večer“. Vzpomíná-
te si na nedávnou velikou výstavu v jed-
nom nákupním centru, kde vystavovaly 
jedny z posledních žaček Emila Filly? 
Tyto dámy, Alena Antonová a Danie-
la Benešová a její manžel Karel Beneš, 
jsou známá jména po celém světě.  Tyto 
legendy budou v říjnu vystavovat v naší 
galerii. Věřte, že vás ani ve druhé polo-
vině roku nijak neošidím. Neprozradím 
všechna jména v programu, ale čtěte 
pečlivě Újezdský zpravodaj a nebo sle-
dujte webové stránky a facebook. Jen ať 
vám nic neunikne. Těším se na vás.

Martina Schiffmannová
galeristka

Zelený dům v létě
PRO DOSPĚLÉ
 Zdeněk Jirásek 
  – Život není takový, jak si přejeme
 Marie a Antonín Tomaidesovi 
  – Újezd nad Lesy a okolí nejen 

na starých pohlednicích
 Andy Weir – Artemis
 Gabriela Koukalová – Jiná
 Sára Saudková – Déšť
 Tami Hoag – Hořká sezona
 Hana Whitton
  – Ve stínu knížecího stolce
 Peter May
  – Běžkyně. Čínské thrillery 5.
 Rosie Blake – Život zn. Hygge
 J. D. Robb – Schůzka s ďáblem
 Alena Mornštajnová
  – Hotýlek, Slepá mapa
 Ildefonso Falcones
  – Dědicové země
 James Rollins – Koruna démonů
 Irena Obermanová – Jasnozřivost
 Martina Cole – Zrada
 Alena Jakoubková
  – Mluvit o ex… není dobré pro sex
PRO DĚTI
 Jaroslav Němeček
  – 4 vesmírné příběhy Čtyřlístku
 Ivana Peroutková
  – Valentýnka a narozeniny
 Tomáš Němeček – T. G. Masaryk 

očima Alice a mistra Viktora
 María Maňeru – Klub stopařů 

a zmizení papyru turínského, Klub 
stopařů a Tutanchamonova kletba

 Irena Aubertová
  – Hledej a najdi ve škole
 Alena Vostrá
  – Kdo nevěří, ať tam jede
 Nebe – peklo – ráj – Tyglík české 

poezie pro děti 20. století
 Michael Gruenbaum
  – Někde ještě svítí slunce
 Příběhy z českých dějin pro malé 

i větší čtenáře

Nové knihy

HUDEBNÍ KURZY 
při Úřadu MČ Praha 21

Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy
přijímají přihlášky na školní 

rok 2018/2019 na tyto obory:
hra na zobcovou flétnu – děti od 
5 let a starší
hra na klavír a keyboard – děti od 
6 let a starší
hra na kytaru – děti od 6 let a starší
Do uvedených hudebních kurzů se 
mohou přihlásit i ti zájemci, kteří ne-
měli možnost umístit se na ZUŠ.
Informace a přihlášení je možné i bě-
hem prázdnin u pí. Razesbergerové – 
tel. 602 855 639.
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Listárna

Děkuji všem za krásná blahopřání a dary k mému životnímu jubileu.
Vítězslava Jungtová

PODĚKOVÁNÍ

LISTÁRNA

HŘÍCHY MAJÍ DLOUHÉ STÍNY
V bitvě kolem zdravotnického střediska Rohožník vylétla 
zajímavá munice. Vedení radnice zveřejnilo, že téměř dva-
cet let jsou zde placeny pro obec mimořádně nevýhodné 
nájmy. Uzavření takových smluv by mohlo být hodnoceno 
jako trestný čin porušení povinností při správě cizího ma-
jetku, ale to je promlčeno. Odpovědnost nesou i všechna 
následující vedení radnice, která o nevýhodných smlou-
vách věděla a nijak je neřešila. Neexistují nevypověditelné 
smlouvy, jsou pouze nevýhodné smlouvy a ty lze vždy řešit, 
v první řadě dohodou. Lékaři by s ohledem na svou po-
věst na rozumnou dohodu o úpravě nájmu jistě přistoupi-
li. Podobně slavná je kauza „Level“. Všichni vědí, že stavba 
byla nejméně dvojnásobně předražena a obec získala na 
cenném pozemku v centru neužitečný barák, se kterým si 
nikdo neví rady. Tady náleží pochvala současnému vede-
ní radnice, protože pro nešťastnou stavbu našlo alespoň 
nějaké využití a snížilo tím vysoké provozní náklady. Avšak 
proč se celá podivná zakázka včas nevyšetřila? Aféra, která 
začala štěkotem psů, zase ukázala, že obec ani neví, jaké 
pozemky jí patří, kdo je využívá, jestli má platné smlouvy 
a platí nájem. Zřejmě nikdy nebyla provedena inventariza-
ce pozemků ve vlastnictví obce a jejich užívání. V účetnictví 
má obec nejméně 1,7 mil. špatných pohledávek. O co jde 
a co se s nimi děje? Největším hříchem je, že se věci neřeší, 
informace se skrývají a obec přichází o další peníze. Je nej-
vyšší čas otevřít na radnici všechny skříně. 

Marie Kučerová

V minulém čísle ÚZ jsme s kolegou z dopravní komise pro-
testovali proti tomu, že naše městská část odmítá realizovat 
dopravní generel a cyklogenerel, i když byly před několika 
lety schváleny všemi zastupiteli bez rozdílu.
Za minulý měsíc se situace nezlepšila, právě naopak! Magis-
trát vzorně vyznačil průjezdné cyklotrasy, bohužel však naše 
městská část funguje stylem „Co magistrát stvořil, to Újezd 
zbořil“. Vrcholem je, že cyklotrasa A500, vedená v ulici Rápo-
šovské, nemá být pro cyklisty obousměrná.  Má být odstra-
něna i ta jediná dodatková tabulka na rohu Dědické a cyk-
listé budou muset dodržovat značení a jezdit po souběžné 
ulici jednosměrné opačně, t.j. v  Ratajské nebo Ranské. Tato 
odpověď se pro svoji absurdnost nedostala ani do zápisu z 
jednání komise. 
Bohužel se tak naplňuje ta nejčernější vize o vztahu naší ob-
ce k cyklistice. Cyklisté z našich širokých, ale jednosměrných 
ulic, budou vyhnání do provozu na hlavní silnici, případně 
přímo na hlavní křižovatku! Takto se projevuje starost do-
pravní komise o jejich bezpečnost. Přitom opravdu nebez-
pečná místa, jako je Staroklánovická od „Veverek“ k nádraží, 
nikoho zřejmě nezajímají.
Újezd se pro cyklisty stává ghettem, kde je omezeno to hlavní, 
co cyklistika poskytuje, t.j. svoboda pohybu. A to všechno pod 
hlavičkou starosti o jejich bezpečnost! Takto to vypadá, když 
současné vedení městské části nedodržuje usnesení svého za-
stupitelstva a ani neprojevuje snahu tyto své chyby napravit.

J. Sikač

KONEC CYKLISTIKY V ÚJEZDĚ?

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ NIKDO NEŘEŠÍ
Prší, což je přínosem pro přírodu. Ne 
však pro některé obyvatele. Ne všude 
kanalizace zachytí všechnu vodu. Někteří 
z nás mají místo zahrady lagunu. Nánosy 
bahna a smetí po opadnutí vody způso-
bují to, že nelze bez použití síly otevřít 
vrata či branku. Několikrát jsem se na 
našem úřadě dotazovala, co s tím. Poka-
ždé jsem byla odkazována na ten či onen 
odbor. Ale pomoci jsem se nedočkala. 

Bohužel ani v našem rozpočtu jsem se 
nedočetla o uvažované opravě. Ono in-
formování naší radnice o plánovaných 
investicích je zahaleno temným závojem. 
Z rozpočtu MČ se nic konkrétního nedo-
zvíme. Nicméně na zastupitelstvu jsem 
se dozvěděla, že máme jako obec doce-
la dostatečnou finanční rezervu. Proto 
také můžeme kupovat pozemky, které 
možná využijeme v budoucnu, ale v sou-

časné době jsou jakousi „mrtvou schrán-
kou“. Nechci spekulovat o tom, zda je to 
rozhodnutí dobré či špatné.  Nerozumím 
však tomu, proč, jestliže jsou finance, 
nedělají se věci potřebné nyní. Už babič-
ky říkaly „mysli na zadní kolečka“. Obá-
vám se, aby nějaká „zadní kolečka“ byla. 
Aby pod záminkou „zářné budoucnosti“ 
nezhasla přítomnost. Pěkné léto. 

Zdeňka Hubínková

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Kauza likvidace kynologického cvi-
čiště nabírá obřích rozměrů. Před 
skoro 2 roky veřejně učiněný slib 
starostky (a radních Jeníčka a Jen-
šovské) občanům a kynologům na 
kulatém stolu, že jednání o provozu 
cvičiště bude pokračovat, byl jen fa-
lešným slovem.
Místo toho začala štvanice rady MČ 
na kynology, že užívají pozemky 
v rozporu s územním plánem. Nabízí 
se otázka: To na radnici 10, 20 let ni-
kdo nevěděl, že je zde nějaký nesou-
lad s územním plánem (ÚP)? Asi ne, 
nebo to do příchodu p. Jeníčka niko-

mu nevadilo. Byli to ale právě radní 
Jeníček a Jenšovská, kteří svolali kula-
tý stůl za účelem domluvení provozu 
cvičiště, nikoliv jeho uzavření.
Avšak místo, aby se rada kynolo-
gům omluvila, že pochybení stran 
nesouladu ÚP je na její straně a na-
bídla náhradní pozemek, spor ještě 
víc přitvrdila. Zaslala ohledně ne-
souladu dopis majitelům pozemků, 
na kterých je zčásti cvičiště. A výsle-
dek na sebe nenechal dlouho čekat. 
Za 6,2 mil. „obec“ jeden pozemek 
pod cvičištěm koupila. Co na tom, 
že okolní pozemky mají nedohleda-

telné majitele nebo neochotné pro-
dávat. Hlavně, že máme pozemek 
jako ostrůvek kdesi v rozbouřeném 
moři. Na chodníky aj. peníze nejsou, 
zde se však našly rychle. Lze se vů-
bec při takovém jednání radních ky-
nologům divit jejich zoufalé obraně?
Postupná likvidace kynologického 
cvičiště je velkým varováním před 
sliby zvolených představitelů rad-
nice. Na dveře ale klepou volby, 
a tak nejeden politik už jedná ryze 
účelově. Paradoxně toto odporné 
chování je pro kynology určitou 
nadějí.

Petr Duchek (SÚL a Patrioti – Volba pro Prahu 21)

SLOUPKY
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Jde o vás, přispějte svými podněty… 
zajímejte se, reagujte. // „Je vhodné, 
aby všechny jednosměrné komuni-
kace byly zpřístupněny v obou smě-
rech pro cyklisty a netvořily jim tak 
překážky v cestě,“ říká dopravní ge-
nerel (DG, str. 84, str. 87, str. 91), což 
se bohužel nestalo.  V pondělí 11. 6. 
2018 jsem proto na veřejném jednání 
zastupitelstva navrhl, aby zastupitelé 
uložili úřadu MČ za 1) implementovat 
v dopravě jen taková řešení, které 
úplně odpovídají schválenému DG 
a za 2) tam, kde řešení neodpovída-

jí technickým či jiným podmínkám, 
dokument aktualizovat. Za Otevře-
ný Újezd hlasoval pro Pavel Roušar, 
řešení podpořila také starostka K. J. 
Čechová a zastupitel Tomáš Koutský. 
Ostatní zastupitelé se buď zdrželi (4), 
nevyužili hlasovací zařízení (5) nebo 
nepřišli (4). Budeme se tedy muset 
se situací pro cyklisty neprůjezdných 
jednosměrek vyrovnat nejméně do 
září, kdy má být předložen aktuali-
zovaný návrh cyklogenerelu. // Do té 
doby doporučuji zasílat k situaci při-
pomínky a podněty, které se budou 

vyhodnocovat. Zastupitelé se větši-
nou v mém bodu nepozastavili ani 
nad faktem, že Hodkovská byla dva 
roky po schválení generelu vybudo-
vaná odborem majetku a investic 
MČ Praha 21 tak, že cyklistiku, pro 
kterou měla být páteří, podle názo-
ru dopravní komise vylučuje. Takže 
aktualizovaný návrh cyklogenere-
lu letos v září, to bylo jediné, co se 
v mém bodě podařilo zastupitelům 
prosadit. Bude MČ k cyklistům ne-
přátelská? Nechme se překvapit. 
Příjemně ale snad až po volbách…?

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) 
Jen blbec nemění názory, s oblibou 
říká pan prezident. Čekám tedy, zda 
svůj názor změní vedení našeho 
úřadu. Představa “otevřeného úřa-
du” se totiž po zavedení evropské 
směrnice o ochraně osobních údajů, 
(GDPR) definitivně rozplynula. Raci-
onální směrnice byla doslova zneu-
žita pro uzavření všeho, co dává ob-
čanům šanci informovat se a zapojit 
se do správy věcí veřejných. Podkla-
dy pro jednání zastupitelstva? Zapo-
meňte! Obsahují osobní informace 
a „nejde to”. I  přesto, že lze mate-

riály anonymizovat a  osobní údaje 
překrývat.
Po dobu své práce na radnici v pozici 
starosty a místostarosty jsem dosáhl 
otevírání úřadu, jaké bylo před ro-
kem 2010 nemyslitelné. Nastoupili 
jsme cestu spolupráce s veřejností 
při spolurozhodování radnice. Mimo 
jiné jsme začali nad rámec povin-
ností zveřejňovat všechny smlouvy 
a faktury a přešli jsme na digitalizaci 
podkladů pro zastupitele pro jedná-
ní rady i  zastupitelstva. Anonymizo-
vané podklady pro veřejná zasedání 
zastupitelstva jsme pro veřejnost dá-

vali na web týden před jednáním. Za-
klínadlo GDPR tuto praxi, která vyža-
dovala jistou práci „navíc“, v Újezdě 
nad Lesy smetlo před rok 2010.
Ještě perlička. Jako zastupitel jsem 
měl na webu telefonní kontakt. Byl 
odstraněn. Jaké zděšení vyvolal můj 
požadavek na opětovné zveřejnění - 
úřad odmítl, je to osobní údaj! A to 
i přesto, že úřadu dávám písemný 
souhlas se zveřejněním. O kvalitě 
úřadu a  veřejné správy rozhoduje 
jeho vedení. Věřím, že to budoucí 
opět najde cestu do 21. století. 
 PS: můj telefon je 775 581 820.

Milí spoluobčané, zdravím vás 
v  prázdninovém sloupku. Konečně 
se trochu ochladilo, žije se lépe, lé-
pe se dýchá. Někteří z nás našli ve 
schránce první vlaštovičku v podo-
bě volební kampaně. Jistá strana má 
nový, lepší tým zkušených lidí, kte-
ří vědí, jak dělat všechny věci lépe 
než předchozí politici. Je jasné, že je 
potřeba je volit, protože oni budou 
občanům naslouchat (současní tím 
pádem nenaslouchají), oni budou 
všechny věci řešit ku prospěchu ob-
čanů (současní tedy neřeší nic), oni 

budou úspěšní a na nic nezapome-
nou (současní přece nic nedokázali). 
Kde ale mají farmu na tyto politiky? 
Kde je šlechtí? Že by byli několik let 
schovaní někde v pěstírně? Neřekl 
bych. Myslím, že nemohou najít su-
perpolitiky, ale pouze lidi, kteří jsou 
ochotní něco udělat, vystrčit hlavu 
z  písku a dát jí na špalek politiky. 
Ani netuší, že se budou muset naučit 
mnoho věcí. Domluvit se, ustoupit, 
něco neprosadit a upozadit se, pro-
tože v koalici je více názorů, mnoho 
osobností a mnoho přístupů k řeše-

ní jedné věci. A do toho facebookoví 
bojovníci a odborníci na vše. Ti jim te-
prve ukážou, jak má být vše správně 
a hlavně, jak své názory formulovat ve 
prospěch nás všech! Z prvních příspěv-
ků dost okatě vykukuje volební popu-
lismus! Věřím, že budete s rozumem 
sledovat volební materiály, zvážíte, co 
je opravdu v budoucnu reálné a kde 
slib do budoucna neurazí. Zkuste, pro-
sím, objektivně hodnotit i předchozí 
práci naší koalice pro všechny občany 
Újezda nad Lesy. Příjemné léto a po-
hodovou dovolenou i prázdniny.

MUDr. Jaroslav Jeníček (Strana soukromníků ČR)

Vážení a milí, v uplynulých letech 
jsem vám napsala nemálo řádek 
ve zpravodaji. Teď ale nastal čas se 
s vámi ve sloupku zastupitele roz-
loučit. Předně vám chci poděkovat 
za důvěru, kterou jste mi zvolením 
před čtyřmi lety dali. Některé věci se 
povedly a jiné méně. Tak to v životě 
chodí, že ne vše probíhá podle pů-
vodních představ. Když jsem vstu-
povala do komunální politiky, vidě-
la jsem věci moc růžově, uplynulé 
4 roky mne vyškolily, že věci nejdou 
ideálně. 

Komunální politika je speciální disciplí-
na, někdy je dokonce i zlá. Za 4 roky 
jsem si prošla asi vším, co bylo mož-
né, post radní, zastupování starosty 
v době bezvládí, opozice, a to vše při 
zaměstnání ve volném čase a na úkor 
rodiny. Prošla jsem několika komisemi 
a kontrolním výborem. Některé věci 
bych dnes udělala jinak, jiné bych udě-
lala stejně. Dovolím si ale konstatovat 
věc zásadní, chcete-li něco pro své úze-
mí udělat, musíte vládnout, musíte být 
v koalici a věci přímo ovlivňovat. Z opo-
zice lze sice některé věci uchránit, ale 

na rozvoj a rozhodování nemáte vliv, 
jen nevěřícně koukáte. Svůj mandát 
obhajovat nebudu, upřednostním své 
malé děti. Ale k volbám půjdu a přijďte 
i vy. Tyhle volby jsou pro nás nejdůleži-
tější, ovlivňují náš život přímo v místě, 
kde žijeme. Pro rozvoj Újezda je nutno 
mít osvíceného starostu s tahem na 
branku a finanční zdroje např. z ma-
gistrátu. Tak na to myslete, až budete 
svůj lístek do urny házet. Újezd miluji, 
je to náš domov, tak mu přeji dobrou 
volbu na další čtyři roky. Přeji vám i dě-
tem krásné léto!

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A                                           5. září / středa

1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1830 - 1850

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. 
Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA ode-
vzdat tyto odpady: 

baterie, akumulátory, nádoby odsprejů, zahradní chemie, maza-
cí oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hyd-
roxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. Informace o  ce-
loročním svozu najdete na našich stránkách http://praha21.cz/
informace/nebezpecny-odpad a také v informační brožuře „Sběr 
nebezpečného odpadu na  území hl. m. Prahy v roce 2018“, tu-
to brožuru najdete ve stojanu s letáky v přízemí vedle podatelny 
úřadu.

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
11. srpna  Rohožnická (u Alberta) 
  Starokolínská (park na Blatově)

25. srpna Dědická x Ranská
  Toušická (u spořitelny)

  8. září Lomecká x Zaříčanská
  Žehušická x Měšínská

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové 
předměty (např. staré bojlery).

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářiv-
ky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), biood-
pad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající 
zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC moni-
tory, počítače, lednice, mrazáky).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Termíny kontejnerů navrhuje odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

Praha 21 - trasa B                                     17. června / úterý
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                                   23. srpna / čtvrtek
1. Načešická x Borovská 1500 - 1520

2. Čentická x Polešovická 1530 - 1550

3. Hulická x Soběšínská 1600 - 1620

4. Novosibřinská x Svojšická 1630 - 1650

5. Žárovická x Žehušická 1700 - 1720

6. Tuchotická x Velebného 1730 - 1750

7. Domanovická x Račiněveská  1800 - 1820

Martin Švejnoha,
odbor životního prostředí a dopravy

Pražská plynárenská ke dni  1. 7. 2018 ukončuje návštěvy 
mobilní obchodní kanceláře ve vaší oblasti. Zákazníci 

Pražské plynárenské v kategorii Domácnosti a Maloodběr 
mají možnost si vyřídit některé záležitosti 

související s dodávkou zemního plynu a elektrické energie 
na vybraných pobočkách České pošty - jejich kompletní 

seznam naleznete na www.ppas.cz/ceskaposta

Vaše nejbližší pobočka:

Spojení energií i služeb

V případě potřeby prosím kontaktujte:

• Zákaznickou linku 800 134 134 nebo
 
• Obchodní kanceláře - seznam naleznete na www.ppas.cz

Ukončení návštěv 
mobilní obchodní kanceláře

Staroújezdská 23, Újezd n. Lesy

OMLUVA
Při editaci článku „Pomozte projektu Edison“ 
(ÚZ, č. 5/2018, str. 22) nedopatřením vypadl po-
slední řádek textu s odkazem na použitý zdroj 
(www.aeisec.cz). Mylně tak mohl vzniknout do-
jem, že autorka článku, ředitelka Masarykovy ZŠ 
Alena Sochůrková, text opsala a podepsala svým 
jménem. Za nedopatření se tímto autorce, jakož 
i čtenářům ÚZ omlouvám.

Blahoslav Hruška,
šéfredaktor ÚZ
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Moderní drogerie

Prodejnu obuvi a příslušenství najde-
me v OC Blatov vedle lékárny. S panem 
Šejblem, majitelem prodejny a e-shopu, 
jsme mluvili o podnikání v Újezdě, zku-
šenostech a trendech. „Jsme tu v nájmu 
od září 2016. Začátek je vždy náročný, 
jste na nové adrese, nemáte tradici. Jen-
že zase pozitivní bylo, že zákazníci byli 
zvědaví, chtěli vědět, co od nás očeká-
vat. My máme zkušenost s  prodejem 
obuvnického zboží již 20 let, a to nám 
umožnilo správně se zorientovat a určit 
si prodejní filosofii. V Újezdě žije mno-
ho mladých rodin, škola je tu obrovská. 
Děti rostou, sportují a boty rychle vyno-
sí. Proto potřebují stále nové velikosti, 
typy, modely a novinky. Chceme spojit 
prodej bot dětských s nabídkou pro je-
jich matky a nově i přidáváme pánskou 
obuv. Nákup bot pro celou rodinu bě-
hem jedné návštěvy. Ne všichni chtějí 
nakupovat ve velkém centru. My se 

snažíme pomoci, poradit s výběrem 
a nabídnout trochu jiné značky ne-
bo lepší ceny,“ vysvětluje logicky pan 
Šejbl. 
Vybírá si značky, o nichž ví, že se 
dobře nosí, mají prověřenou kvalitu, 
jméno i cenu a dodavatel vyřizuje 

reklamace pružně. Patří sem ARA, Högl, 
Tamaris, Caprice, Tom Tailor, IGI&Co, 
Merrell, Geox, z dětských jsou to Primi-
gi, Merrell, Santé, Pegres, Richter, Cici-
ban, Befado, Froddo a další.
„Naše cílová skupina jsou rodiny s dět-
mi, které hledají dobrou kvalitu a cenu.  
Pochopitelně sledujeme trendy, napří-
klad začínáme nabízet i tzv. barefoot 
a typy bot, které jsou lehké a respektují 
zdravotní požadavky, které konzultu-
jeme s fyzioterapeuty a ortopedem.“ 
„Objednáváme i obuv pro širší chodidla 
nebo vyšší nárty. Svoje znalosti o vývo-
ji odvětví musíme neustále obnovovat 
a rozvíjet. Nakupujeme totiž s před-
stihem na každou sezónu a jsme tedy 
na  objemu prodejů závislí. Doslova,“ 
přiznává pan Šejbl.
Zajímám se, kdo tvoří klientelu, jsou 
to místní nebo přespolní? „Postupně 

si budujeme klientelu stálou, která se 
vrací. Jak v Újezdě, tak v okolí. Složitější 
příjezd k naší prodejně v těchto měsí-
cích prodeje snižuje. Ale cítíme, že naši 
zákazníci k nám stále chodí, a že už i ti 
přespolní začínají pronikat do systému 
našich jednosměrek,“ usmívá se pan 
Šejbl. K sortimentu pan majitel ještě do-
dává: „Udržujeme i nabídku zboží, kte-
rá na obuv navazuje. Tkaničky, ponož-
ky, punčochy, prostředky na ošetření, 
vložky do bot od specializované firmy 
Svorto, ale i kabelky, peněženky, ruka-
vice, šály. Nemůžeme vyhovět všem, 
ale sortiment chceme dále rozšiřovat. 
Nejdůležitější je služba zákazníkovi. Až 
do srpna nabízíme na dámskou obuv 
až 30% slevy, na dětskou 20 %“, zve pan 
Šejbl. „Chci poděkovat našim zákazní-
kům a rád bych slíbil, že si svoji úroveň 
chceme nejen udržet, ale i rozvíjet,“ 
končí naši schůzku pan majitel Šejbl.
Dětská, dámská a pánská obuv
Oplanská 2614 
Tel.: +420 773 944 710
Otevírací doba:
Po – Pá 9-18 hod.
So 10-14 hod.

Obuv všeho druhu

OD ZÁPADU NA VÝCHOD

Lukáš Kupka je majitelem licence na pro-
vozování místní prodejny drogerie TETA 
a provozuje ji od září 2012. „V  Újezdě 
jsem vyrostl a v době dospívání jsem si 
všiml, že zde není drogerie a kosmetika, 
kterou bych si představoval. Navíc rostl 
počet obyvatel naší obce, a proto jsem 
si vytvořil podnikatelský plán. Založím 
zde drogerii pod známou značkou, kte-
rá bude respektovat jak sortiment, tak 
rostoucí poptávku,“ říká pan Kupka. 
„A  navíc jsem se přidal k vlně nových 
provozoven, které vznikly v OC Blatov, 
kam se přestěhovaly z oblasti hlavní kři-
žovatky.“
Když se ptám na sortiment, odpovídá 
paní Libuše, vedoucí prodejny: „Nabí-
zíme sortiment od ´těžké´ drogerie 
(praní, úklid), přes zboží papírnické, až 
po kosmetiku dekorativní a pečující. 
Respektujeme sezónnost některých 
produktů, a tak nabízíme zboží od gri-
lování, na údržbu bazénu, opalování, 
přes Velikonoce, až po vánoční balíčky. 
Působíme také jako odběrné místo pro 
léky a zpracované fotografie a máme 
otevřeno i o víkendech.“
„Ano, to je náš hlavní záměr,“ přebírá 
zase iniciativu pan majitel, „nabízet zá-
kazníkům široký servis a poradenství. 
To je důvod, proč nemáme e-shop, 

chceme dostat zákazníky k nám a ta-
dy s nimi probrat jejich potřeby a na 
místě demonstrovat výrobky a služby. 
I díky tomu víme, že naši zákazníci jsou 
místní, a to ve velké převaze. Vracejí se 
k nám a my jim i takto chceme poděko-
vat za věrnost!“
Paní Libuše dodává: „Nabízíme zákaz-
níkům zdarma kávu k nákupu, prodej-
na je plně klimatizovaná, máme pro ně 
prodejní akce a slevy. Letáky se rozdá-
vají po Újezdě a v dalších spádových 
oblastech.“
„Pracujeme také s personálem, “ infor-
muje mě pan Kupka. „Máme stav plný 
a tým poměrně stabilizovaný. Pracuje-
me společně, organizujeme pravidelná 
školení a porady. Zákazníci rádi vidí tvá-
ře prodávajících, s nimiž mají své dobré 
zkušenosti. Informace o naší prodejně 
a aktivitách najdete na stránkách cen-
trumblatov.cz. Pro nakupující máme 
před prodejnou bezplatné parkoviště.“
Zajímá mě, jak se vyvíjejí prodeje a po-
čet zákazníků. Od pana majitele se do-
zvídám: „Začátek je vždycky těžký, v ro-
ce 2015 jsme podle celofiremní filosofie 
přetvářeli vnější i vnitřní vzhled prodej-
ny, ale bylo to ku prospěchu. Prodejna 
je světlejší, pestřejší a přichází stále více 
zákazníků, kteří se k nám vracejí. Nevy-

zpytatelné jsou ale objížďky a uzavírky. 
Vždy pocítíme okamžitý pokles obratu, 
a protože jsme v nájmu, poznamenává 
to naše celkové hospodaření. Zatím se 
ale naši stálí zákazníci vracejí a my je 
prosíme, aby tak činili i nadále. My jim 
zase na oplátku chceme nabízet bez-
chybný servis a rozšiřovat a moderni-
zovat naši nabídku,“ slibuje pan Kupka.
Drogerie TETA
Oplanská 2614
Tel.: 281 866 994
Otevírací doba 
Po – Pá 8-19 hod.
So  9– 17 hod.
Ne 9 – 12 hod. 

Stránku připravil
Pavel Moudrý,

člen redakční rady
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Na začátku prázdnin si dovolíme malou rekapitulaci školní-
ho roku 2017/2018. 
Jsme velmi rádi, že se nám daří pokračovat ve spolupráci 
s místní organizací aktivních seniorů. Zažili jsme mnoho 
krásných chvil ve společnosti babiček – ať již to bylo v ma-
teřské škole při pečení perníčků, keramické dílně, veliko-
nočním setkání a tvoření z vizovického těsta, či při pra-
videlném pondělním čtení pohádek, nebo při vystoupení 
na jejich setkání v jídelně Masarykovy ZŠ. Setkání byla pro 
nás vždy velice příjemná a doufáme, že naše spolupráce 
bude pokračovat i v dalších letech.
Velké poděkování patří i komunitnímu centru InBáze, 
které nám připravilo příjemná dopolední setkání pod ná-
zvem „Bedýnky příběhů“. Chvíle strávené při čtení pohá-
dek v původním jazyce s českým překladem a následnou 
dílnou, kde pracujeme s tradičními materiály, které jsou 
v jejich zemích typické, jsou pro nás vždy zajímavé – v le-
tošním roce jsme se stali na krátký čas i kuchaři a připravi-
li jsme pro mladší kamarády tradiční syrské datlové kulič-
ky a vietnamské letní závitky – a to dokonce ve spolupráci 
našich maminek a tatínků.
Co nás obzvláště těší, je navázání úzké spolupráce s prvním 

stupněm Masarykovy základní školy. Sportovní dopoled-
ne, hudební dílnička a návštěva prvních tříd před zápisem 
do ZŠ je přesně to pravé, co dodává nám, předškolákům, 
chuť do dalšího učení. Děkujeme!
Ale nemyslíme pouze na sebe. Účastníme se charitativní 
sbírky plastových víček pro nemocné kamarády, v rámci 
projektu „Recyklohraní“ sbíráme vyřazené elektrospotřebi-
če, tonery, cartridge a baterie. Zapojení do tohoto projektu 
nejenže vzdělává a motivuje v oblasti ekologie, ale přináší 
také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. 
Poděkování patří též místnímu úřadu za podporu při podá-
ní žádosti o venkovní učebnu se zázemím na zahradě naší 
MŠ. Žádost již prošla prvním schvalovacím řízením a věří-
me, že bude úspěšně realizována.
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy 
za uspořádání zajímavého a poučného dopoledne pro ma-
teřské školy. Na krátký čas jsme se přenesli do světa lidí, 
kteří zachraňují životy i majetek.
Poděkování patří samozřejmě všem rodičům a Spolku přá-
tel 1. MŠ, za spolupráci a podporu v (již) uplynulém školním 
roce. Se všemi jsme se rozloučili na zahradní slavnosti s di-
vadelním představením – nechybělo ani tradiční pasování 
předškoláků na školáky.
Přejeme krásné prázdniny všem našim kamarádům, rodičům 
a partnerům, kteří nám zpříjemňují chvíle prožité v mateřin-
ce, budoucím školákům vykročení do „velké“ školy správnou 
nohou a všem ostatním pohodové léto bez mráčků.  

Helena Kuprová a kolektiv 1. mateřské školy

Děti v 1. MŠ nezahálí

Rozloučení s předškoláky a se starým školním rokem
Opět jsou tady letní měsíce a s nimi ko-
nec školního roku. Všichni se už těšíme 
na prázdniny a na to, jak si budeme užívat 
krásného počasí, zrovna takového, jako 
bylo u nás v den rozloučení s našimi kama-
rády, kteří jdou po prázdninách do školy.
Tropické teploty nás neodradily od zábavy 
na naší školní zahradě, i přes to, že stín byl 
v nedohlednu. Odpoledne se neslo v du-
chu indiánském, přijeli za námi i indiáni 
z dalekých končin – aby si s námi mohli 
zazpívat, zatančit a indiánsky se pobavit. 
Až jsme se dost nabažili horkých paprsků, 
zatančili si společně i s rodiči, došlo na sa-
motné pasování. Vážnost okamžiku podtr-
hovaly indiánské melodie a naši milí malí 
předškoláci slavnostně vstoupili mezi „vel-
ké“ školáky. Ať se vám, děti, ve škole líbí 
a ať vás nic neodradí od poznávání všeho 
nového!

Po slavnostním přípitku a snězení 
všech dobrot se začínáme všichni 
těšit na prázdniny a na nové ka-
marády – třeba také indiáni. Dě-

kujeme všem rodičům a prarodi-
čům za podporu a přejeme krásné 
prázdniny! 

Kolektiv MŠ Sluníčko

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Všichni jsou pohodlně usazení. Učitelé 
nás seznámí s pořadím vystupujících 
tříd a představení začíná. Porota se 
skládá ze tří osob, pana učitele z na-
ší újezdské školy, paní učitelky z Jiren 
a žačky ze základní školy Jirny, kterou 
v průběhu vystřídali další žáci.
Jako první dostala tu čest vystupovat 
třída 6. B. Hned v počátku nastavili 
vysokou laťku s nejvyšším možným 
počtem získaných bodů. Šesťáci vy-
stupovali s představením, které se mi 
osobně moc líbilo. Provedli nás olym-
pijskými úspěchy naší historie. Před-
stavení bylo doprovázeno písní Když 
nemůžeš, přidej víc od skupiny Mirai. 
6. B získala velký potlesk a od poroty 
patnáct bodů. Další vystupující třída 
byla 6. C, opět měli velmi hezké pro-
vedení. Oživili nám starý dobrý Večer-
níček. Mohli jsme tak zavzpomínat na 
Boba a Bobka, Pata a Mata, Křemílka 
a Vochomůrku a mnohé další. ,,Připo-
mnělo mi to dětství,“ pochvaloval si 
pan učitel z poroty. Dále vystupovala 
7. A, která nám připomněla Pražské 
povstání, 7. C s tématem nazvané Ten-
krát, 8. A která nám připomněla dříve 
povinnou brannou výchovu, následo-
vala 6. A s 17. listopadem 1989, skupi-
na ze školy Jirny předvedla příběh pra-
babičky jedné žákyně, 8. C vystoupila 
s mistrovstvím světa v ledním hokeji, 
kde se utkali Čechoslováci se Sověty. 
Nastoupila druhá skupina z Jiren, poté 
9. C s opětovným tématem Sametové 
revoluce, 9. B s úžasným provedením 
Atentátu na Heydricha, 8. B nám zá-

bavnou formou připomněla mnoho-
násobné vítězství Karla Gotta v Českém 
slavíku, 7. B nám předvedla vítězství 
Emila Zátopka na olympijských hrách, 
9. A nás při svém představení zapojila 
do hádaní československých prezi-
dentů, měli to velmi pěkně zpracova-
né a všechny se mi podařilo úspěšně 
poznat. A na závěr nastoupila poslední 
skupina z Jiren , která to celé uzavřela 
mistrovstvím v hokeji.
Poté jsme všichni napjatě čekali na 
výsledky naší práce a ti mladší se ne-
mohli dočkat sladkých odměn v podo-

bě bonbónů a sušenek. Všichni jsme 
dostali ohromnou pochvalu za naší 
snahu a byli vyhlášeni vítězové. Vyhlá-
šení v kategorii vážných historických 
témat se na prvním místě umístila 9. B 
a 9. A, na druhém místě 6. A, 7. A a na 
třetím místě třetí skupina Jirny. V dru-
hé kategorii zvítězila 6. B, 6. C, 7. C, 7. B 
a 8. A a na druhé pozici se umístila 8. B 
a Jirny dvě. Zbytek tříd obdržel balíček 
sušenek za snahu. Byla to velmi zají-
mavá podívaná a jsem ráda, že jsem 
se toho mohla účastnit.

Ela Cilková, 9. C

Dne 28. května 2018 členové Spolku přátel a rodičů dě-
tí újezdských škol hodnotili první rok své práce na první 
členské schůzi.
Stěžejním tématem byla diskuse nad dalším zaměřením 
práce spolku a jeho budoucími cíli. Nepřítomní členové 
budou mít možnost vyplnit anketu k budoucímu zaměře-
ní na stránkách www.pratelskazspolesna.cz, tato možnost 
bude otevřena i nečlenům. Cíle a podněty, včetně těch 
vzešlých z následné ankety na webu, budou přes prázdni-
ny zpracovány a komunikovány s vedením školy, případ-
ně zřizovatelem. 
Na schůzi došlo samozřejmě také na výměnu informací 
a zkušeností mezi členy s komunikací se školou a řešením 
problémů, které nastaly v uplynulém školním roce. 
S  podněty, které bezprostředně související s přecho-
dem do dalšího školního roku, se Spolek  následně ob-
rátil na vedení školy. Šlo zejména o to, aby škola sdělila 
změny v třídnictví u jednotlivých tříd na obou stupních 
ještě do konce školního roku a umožnila schůzku rodi-
čů s novými třídními učiteli. Dalším bodem byla pros-

ba o to, aby po negativních zkušenostech z letošního 
školního roku škola zajistila, aby 4. a 5. třídy, které pře-
cházejí do budovy  2. stupně,  nebyly umisťovány do 
bezprostřední blízkosti nejstarších žáků a děti z těchto 
tříd měly své šatní skříňky pohromadě.
Paní ředitelka přislíbila zveřejnit do konce června změ-
ny v třídnictví tam, kde to bude možné, schůzky ro-
dičů s novými třídními učiteli byly nicméně odmítnu-
ty. Naproti tomu u šatních skříněk byla deklarována 
snaha vyjít vstříc. K podnětu o umisťování tříd budově 
2. stupně se vedení školy stavělo zdrženlivě s odůvod-
něním, že jde o pravomoc vedení školy. Pravomoc ško-
ly v toto smyslu samozřejmě nezpochybňujeme, věří-
me však, že při jejím uplatňování vezme podnět rodičů 
v úvahu. 
Spolek v budoucím školním roce rád přivítá nové členy, 
kterým není lhostejné vzdělávání našich dětí. Za vedení 
Spolku přátel a rodičů dětí újezdských škol

Gabriela Pikorová,
Miroslav Střihavka

Divadelní představení ze školy v přírodě

Ze schůze spolku přátel a rodičů
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Po snídani vyrážíme na nádraží. Procházíme kolem narů-
žovělé staré budovy a téměř ihned nasedáme do vlaku 
a míříme, natěsnáni pouze ve dvou vagónech, směr Česká 
Lípa. (Tedy kromě šesťáků, kteří vystoupili o pár stanic dří-
ve). Zde přestupujeme do rychlíku. Do Liberce nás čekaly 
ještě skoro dvě hodiny.
Mně osobně se cesta vlakem líbila a utekla mi rychle, a to 
především díky vyvedenému počasí. Venku se na nás 
usmívalo sluníčko a z oblohy se vytratila většina mraků, 
které by ho mohly zastínit. Díky tomu byl z vlaku hezký vý-
hled na všudypřítomnou zeleň. Většinu cesty jsem strávila 
poslechem hudby a pohledem upřeným ven.
Po příjezdu vystupujeme a všechny třídy následují paní 
učitelku do iQLANDIE. Před budovou vás ihned zaujme 
atrakce „zvedni auto“, ke které se studenti s radostí na-
hrnou. Během střídavého zvedání auta se vrátí učitelé 
a konečně nás pustí dovnitř. Po odložení batohů do klecí, 
s sebou máme pouze to nejnutnější, můžeme sami vyrazit 
na prohlídku.
Hned u vchodu se nachází pokladna a obchod se suvený-
ry. Naproti obchodu jsou skříňky tvořící periodickou ta-
bulku prvků. Pokračujeme v chůzi chodbou. Naproti nám 
je restaurace a vlevo výtah, dále pokračuje cesta vedoucí 

nahoru. Uprostřed cesty tvořící spirálu zurčí vodní fontán-
ky a vodopád tvořící libovolné obrazce. Za schodištěm se 
nachází vodní svět – velké kovové různě vytvarované kory-
to naplněné vodu s různými vodními mlýnky, fontánkami 
a překážkami pro míček, s nimž si zde můžou děti hrát.
V dalších patrech se na obou stranách návštěvníci pro-
cházejí jednotlivé sekce s exponáty a atrakcemi jako jsou 
např.:
Přírodní živly – simulace zemětřesení, simulace vichřice, 
Faradayova klec a Teslův transformátor společně hrající 
světoznámé skladby (He‘s a Pirate z Pirátů z Karibiku),
Lidské tělo a Lidské smysly, Sexmise – robot Thespian, 
hlukoměr, velké robotické oko, které vám ukáže, jak vi-
dí člověk se zákalem, krátkozraký člověk nebo třeba i pes 
či kočka, porovnání rentgenových snímků…
Vesmír, Planetárium – robotická paže, měřič teploty, po-
vrch planet, hvězdná brána, kosmický výcvik….
Technika a mechanika – vyzkoušejte hlášení počasí, dabo-
vání…, poznávačka mechanických součástek,….
iQLANDIA je rozhodně úžasné místo na zabavení s rodi-
nou i bez ní. Celá expozice je velmi poučná a interaktivní. 
Přesvědčí vás, že věda je zábava.

Sára Cilková, 9. C

Masarykova ZŠ se v úterý 12. 6. 2018 
zúčastnila slavnostního předávání di-
plomů a cen za úspěchy v okresních 
kolech vzdělávacích soutěží ve  škol-
ním roce 2017/2018. Do soutěží by-
lo zapojeno 42 škol. Jsme velmi rádi, 
že naše škola byla vyhlášena jako 
druhá nejúspěšnější škola z hledis-
ka vzdělávacích soutěží. Rozdíl mezi 
1. a 2. místem byl velmi těsný - jeden 
jediný bod.
Našim žákům i pedagogům velmi 
gratulujeme!
V úterý 29. 5. se konalo okresní kolo 
Pythagoriády pro 5. ročník Prahy 9, 
kterého se zúčastnilo celkem 95 sou-
těžících. Úspěšných řešitelů bylo 54 
(10 a více bodů, max. počet byl 15 bo-
dů), 9 z nich bylo z naší školy...
Z naší školy postoupil rekordní počet 

- 23 žáků - do okresního kola v ma-
tematické soutěži Pythagoriáda pro 
5.  ročník. Nakonec se do soutěže 
s nejlepším výběrem z okresu vypra-
vilo o 5 dětí méně. 
Velká gratulace a poděkování za re-
prezentaci školy a MČ Praha 21 patří 
Lukáši Michalikovi z  5. D (1.-2. místo, 
15 bodů), Malvíně Bruothové z 5.  A 
a Pavlíně Dvořákové z 5. F (obě 3. 9. 
místo, 14 bodů) a ostatním úspěš-
ným řešitelům (10 až 13 bodů): Benu 
Dědičovi z 4. A (postoupil do soutěže 
páťáků jako jediný žák 4. třídy), Eliš-
ce Hanzlové z 5. A, Marku Mázikovi 
z 5. C, Davidu Meierovi z 5. C, Hele-
ně Peléškové z 5. C a Ludvíku Vlčkovi 
z 5. F.

Blanka Litov Černá,
Eva Danielová,

Věda je zábava. Výlet do iQLANDIE

Úspěchy v soutěžích 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

INZERCE
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Povídání začneme opět  pořekadlem 
„Co červenec neuvaří, to srpen neupe-
če“. Počasí je vrtkavé. V polovině červ-
na byla příroda o 40 dní dopředu, a to 
jsme na Velikonoce měli teplé bundy.
Zaléváme, okopáváme, likvidujeme ple-
vel, ale i škůdce. A tak si povíme, jak se 
jich co nejlépe zbavit. Nejrychlejší výsled-
ky mají samozřejmě chemické přípravky. 
Ekologické způsoby jsou sice pomalejší, 
ale využívají generacemi vyzkoušené 
a osvědčené postupy, kterými neohrožu-
jeme ani půdu, ani sebe. Je na každém, ja-
ký postup zvolí. K tomu několik babských 
rad. Některé jsem vyzkoušela a fungují 
více či méně, ale nikdy neuškodily.

MRAVENCI
V deštivějším období se nám na zahra-
dě ukáží hromádky mravenišť. Existují 
brutální metody zničení, zvolit můžeme 
humánnější cestu. Za teplého sluneč-
ného dne přiklopíme mraveniště vel-
kým květináčem s lehce zmačkanými 
novinami – tvrdými reklamními letáky. 
Během tří až pěti hodin přenesou mra-
venci do květináče své kukly, můžeme 
kontrolovat dírkou ve dně. Mravenčí 
hnízdo podebereme lopatkou a zeširo-
ka rozprášíme po zahradě. Na kuklách 
si pochutnají ptáci a mravenčí kolonie 
se jen stěží obnoví. Chceme-li mraven-
ce pouze vypudit, použijeme bylinky. 
Do mraveniště nastrkáme čerstvé listy 
kerblíku, tymiánu, majoránky nebo le-
vandule, podobně poslouží i čerstvé vy-
lámané postranní výhonky rajčat. 

KRTEK 
Krtek je zákonem chráněný, přesto 
jeho krtince přivádějí zahrádkáře k ší-
lenství, a navíc jeho chodbičky rádi vy-
užívají hraboši. Krtek je velmi užitečný 
hmyzožrout, proto se vždy snažíme jen 
o jeho vystrnadění z našeho pozemku. 
Položíme mu do chodbiček několik oře-
chů (můžeme zkusit různé druhy) uva-
řených v mýdlovém louhu - použijeme 
jádrové nebo mazlavé mýdlo.

HRABOŠI
Hraboš opravdu nemusí pach lidských 
vlasů, nacpeme je hrabošům do děr. 
Pomůže také černý bez, jeho větvemi 
ucpeme otvory v hraboších dírách nebo 
můžeme nalít do děr jíchu z čerstvých 
bezových listů ve složení 1kg listů na 10 l 
vody, používáme neředěné. 
Příprava: listy zalijeme dešťovou vodou, za-
kryjeme poklicí ne napevno, musí proudit 
vzduch. Denně mícháme, po 10 – 14 dnech 
je jícha hotová, již nepění. Na hraboše také 
platí česnek. Zasadíme ho do kruhu  kolem 
stromů, jeho pach je odpuzuje. 

KUNA
Babská rada – na kuny zabírají voňa-
vé stromečky do auta. Nastrkejte je do 

všech škvír, kudy kuna na půdu nebo 
jinam proniká.

MŠICE
Postižené konce namočíme co nejdále 
do nádoby s vodou a podržíme ji tam 
několik sekund. Pokojové rostliny - na 
kbelík s vodou  dáme dvě laťky a na ně 
obrácený květináč s rostlinou, pone-
cháme asi hodinu a mšice bez přívodu 
vzduchu zahynou. Musíme hlídat, asi po 
14 dnech se může objevit další generace. 
Pokud se mšice objeví ve větším množ-
ství, nezbude než sáhnou po chemii.
Babské rady: roztok mýdla a lihu. Roz-
pusťte lžičku obyčejného mýdla v  5  l 
vody a přidejte deci lihu. Postižená 
místa důkladně postříkejte roztokem. 
Použít se dá i mýdlová voda z praní, 
výluh z kopřiv nebo levandule. Nebo 
postřik z nedopalků cigaret, které po-
vaříte ve vodě a necháte zchladnout. 
Ke všemu, co chutná mšicím, sázejte 
afrikány, ty je odpuzují. Další rada - oc-
tový postřik: 3 díly vody , jeden díl octa 
+ 1 lžíce přípravku na nádobí.

PLŽI
Můžeme použít rozdrcené skořápky 
nebo také štěrk, kterým obsypeme 
rostliny. Hitem na  jsou parazitické 
hlístice. Je po nich velká poptávka, pře-
ji mnoho zdaru při nákupu. 
Babská rada: po zahradě rozmístěte vel-
ké listy rebarbory. Fungují jako shromaž-
diště plžů, ty pak pohodlně sesbíráte.

PLÍSNĚ
Babská rada: proti plísni okurkové, 
bramborové i rajčatové funguje roztok 
z mléka, stačí do konve s kropáčem na-
ředit jeden díl mléka a dva díly vody. 
Skvělým hnojivem pro kvetoucí květiny 
je droždí. Na muškáty nechte kostku 
droždí dva týdny kvasit ve 3l vody. 
K zalévání květin je dobrá vychladlá vo-
da z vařené zeleniny, pozor, nesmí být 
osolená. Na rostliny, které jsou vápno-
milné, můžeme použít roztok z vaječ-
ných skořápek, ty rozdrtíme, zalijeme 
vodou a necháme pár dní louhovat. 
Pažitku je dobré občas pohnojit kávo-
vou sedlinou. Azalky a rododendrony 
čas od času zalijeme trochou octové 
vody – 30 ml octa na 1 l vody. Rostliny 
musíme předem pořádně zalít anebo 
aplikovat po dešti. Plevel mezi dlaž-
bou- neředěný ocet do rozprašovače. 
Zrezivělé nářadí - na 10 min. ponořit 
do octové lázně, pak řádně oplách-
nout, zkusila jsem i Coca colu, účinek 
dokonalý – máčela jsem přes noc.
Webové stránky našeho spolku najde-
te na www.kvetyujezda.ic.cz. Čtená-
řům přejeme příjemné a pohodové lé-
to a těšíme se na setkání na stránkách 
ÚZ v září. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka o prázdninách
HOTEL POLONIA
Mariánské Lázně

V příštím roce bychom rádi 
uskutečnili ozdravný pobyt 

v Mariánských Lázních.
Jednalo by se o termín 

23. – 29. dubna 2019 
(po Velikonocích), 

pobyt je sedmidenní 
(6 nocí) s plnou penzí, 

ubytování se soc. zařízením 
u pokojů + TV a telefon.

Cena pobytu 
bez procedur je Kč 4.860,- 
s procedurami Kč 6.050,-

Zatím se jedná o nezávazný 
průzkum.

Kontaktní osoba: Soňa Pilná 
tel. 776 174 569

e-mail: Sona.Pilna@seznam.cz

Vážení a milí spoluobčané

Mějte všichni krásné léto, 
hodně sluníčka i blahodárný 
déšť, sem tam letní bouřku, 

která pročistí vzduch.
Přejeme zdraví, pohodu 

a spokojenost.

Členky výboru SPCCH
Těšíme se na další setkávání od září. 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami (SPCCH) v Újezdě n. L.

pořádá

plavání a cvičení v bazénu 
Wellness Kossuth, 
které bude probíhat:

úterý – plavání – 10x

od 2. 10. 
(skončí 4. 12. 2018) 

 pátek – plavání a cvičení – 10x 
od 5. 10. 

(skončí 7. 12. 2018) 

zájemci o bazén hlaste se
u paní Marie Tomaidesové 

tel.: 775 377 769, 
e-mail: 

marytomaides@seznam.cz



CO POŽADUJEME?
- věk 18 let a více
- dobrá fyzická zdatnost
- zdravotní způsobilost (kontrola 

u praktického lékaře)
- zodpovědnost a ochotu pomá-

hat druhým

- chuť pracovat, jezdit na školení, 
výcviky atd.

- bydliště v Újezdě nad Lesy nebo 
blízkém okolí (do 10 minut)

- výhoda řidičský průkaz skupiny C
Pokud máte zájem nebo jakýkoliv 
dotaz, tak přijďte mezi nás a neboj-
te se zeptat či rovnou přihlásit.
Kontakt: 
Tel.: 778  417  852 - Velitel jednotky 
požární ochrany SDH Újezd nad Lesy
Mail: sdh.ujezdnadlesy@seznam.cz

Lukáš Sady,
starosta SDH

Sbor dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy se spolu 
s  jednotkou požární ochrany aktivně podílí na růz-
ných akcích pořádaných jak MČ Praha 21, místními 
spolky a sdruženími, tak i na akcích základní školy 
a mateřských školek. A to jak státních tak i soukro-
mých.
Dne 9. června se naše jednotka představila s ukázkou 
techniky na akci „Den zdraví“, který pořádal spolek Újezd 
nad Lesy: krajina pro život pod záštitou hl. radního Libora 
Hadravy. Akce se konala na Rohožníku. Veřejnost se moh-
la seznámit vozovým parkem naší jednotky po-
žární ochrany a vybavením vozidel - technickými 
prostředky určenými u požárního zásahu. Pro ty 
nejmenší jsme měli připravený požární útok na 
domeček, a to pomocí džberové stříkačky. Kaž-
dé dítě dostalo za odměnu obrázek hasičského 
auta a bonbóny. Na konci programu jsme po-

mohli naším kolegům z Úval ( SDH Úvaly), kteří 
jako každoročně připravili pro ty nejmenší hasi-
cí pěnu, ve které se děti pořádně vyřádily.
Dne 15. června naše jednotka pořádala pro 
mateřské školky v Újezdě akci „Hasiči pro škol-
ky“, a to na farní louce – tímto také děkujeme 
za poskytnutí pozemku na tuto akci panu faráři 
Ondřeji Salvetovi z Koloděj. Na louku přišlo cca 

200 dětí ze šesti mateřských školek. Děti byly seznáme-
ny s výzbroji a výstrojí hasičů, s technickými prostředky 
a prací jednotky. Ukázka hasícího vodního děla krásně 
osvěžila malé ratolesti, které si také vyzkoušely hašení na 
cíl – domeček a pet lahve, s „D“ hadicí a malou proudnici.  
Požární prevence byla vedena formou otázek pomocí ob-
rázků připravených pro různé situace nebezpečí požární 
události. Byli jsme překvapeni, jak děti správně odpovída-
ly, jak věděly, co v jaké situaci mají dělat. Tímto děkujeme 
rodičům a hlavně učitelkám. Na závěr byly všechny děti 
odměněny diplomem a sladkostí.
Chcete se stát dobrovolným hasičem? Zajímá vás hasič-
ská technika. Rádi přijímáte výzvy. Chcete se dobrovolně 
a ve své volném čase podílet na ochraně a bezpečnosti 
naší městské části. Máte šanci!
Jednotka dobrovolných hasičů městské části Újezd nad 
Lesy vyhlašuje nábor nových členů do zásahové jednotky.
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SPOLKY

Újezdští hasiči dětem

PODĚKOVÁNÍ
HC Pohádka moc děkuje SDH Újezd 
nad Lesy za krásně připravené ha-
sičské dopoledne pro děti z újezd-
ských školek! Jste skvělí a moc se 
těšíme na další akce s vámi!

Gabriela Říhová,
Centrum Pohádka



Děkujeme všem, kteří se zúčastnili druhé-
ho ročníku „Dne pro život“ 9. června opět 
na Rohožníku. 4. brigáda rychlého nasa-
zení nám předvedla bojový výcvik Musa-
do a zbraně včetně odstřelovacích pušek 
a minometu, městští policisté neohro-
žené hlídkové koně, kteří se nezaleknou 
ani ohně a výbuchů, a nejnovější policejní 
techniku, kynologové městské policie za-
držení pachatele, pražští hasiči záchranu 
sebevraha a jeho transport zpoza zábra-
dlí pomocí vysouvacího žebříku. 
Skvělí moderátoři Martin Kraus a Anna 
Kulovaná si s dětmi i zařádili u tanečků 
s Raráškem. Zazpívali jsme si se Sovičkami 
i  Maxíky a uhodli skoro všechny písničky 
kytaristy Davida Wurczela. S újezdskými 
dobrovolnými hasiči jsme si vyzkoušeli zá-

V neděli 3. června mezi 14. a 17. hodinou se uskutečnil již 
10. ročník Cesty za pokladem skřítků. Na multifunkčním hřišti 
u základní školy u našeho registračního stánku dostalo každé 
dítě kartičku se svým jménem a pořadovým číslem. Pro čeka-
jící byl připravený doplňkový program – raráškovské tanečky 
a písničky, malování na obličej, kreativní dílničku a pes Tobík 
dětem ukázal své dovednosti.  Pro hladové a žíznivé bylo za-
jištěno občerstvení pod taktovkou Honzy Šnitra.
V lese na děti čekalo opět 7 skřítků se svými úkoly, čaro-
dějnice, loupežníci, motýli, moucha, skřet a víly. Děti cho-
dily bosýma nohama v krabicích s přírodním materiálem, 
sbíraly vajíčka, odháněly pavouky, projely slalom s kolečky, 

seřazovaly obrázky podle daného tématu, hledaly podle 
obrázku jedlé houby a házely šišky do obručí podle barev 
tříděného odpadu. 
Jsme rádi, když se této akce účastní celé rodiny, děti se ne-
jen zabaví, ale vyzkouší si u různé nové dovednosti. U truh-
ly s pokladem si pak mohou vybrat dárek na památku. 
Letos vás přišlo opravdu hodně – 334 dětí s doprovodem. 
Děkujeme všem za účast, pomocníkům a organizátorům 
za to, že stále ve svém volnu aktivně pomáhají podporovat 
kulturní život v naší městské části. Akce byla podpořena 
grantovým systémem MČ Praha 21. Za Raráška z Újezda 

Šárka Skřivanová,
foto David Sedláček
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Skřítkové opět u nás v lese 

Rohožník se bavil sah hasičskou proudnicí. Profesionální 
malíři vykouzlili dětem na obličejích krás-
né kreace (letos se nám podařilo zajistit 
i návrháře z poděbradských skláren).
Děti si zastřílely ze vzduchovky, vydová-
děly se ve skákacím hradě, se soutěžemi 
Raráška a s velkými bublinami. Dospělí 
si nechali změřit cukr a tlak (opět někteří 
odcházeli s doporučeními dalšího po-
stupu po naměření zvýšených hladin).
O financích jsme si podebatovali s Pat-
rikem Nacherem, právní rady dostali od 
paní doktorky Pelčákové a jak vybudovat 
vztah mezi dítětem a psím členem rodiny 
jsme se dozvěděli od Martiny Růžičkové 
z újezdské organizace Poslušný pes.
Na závěr si děti zařádily v pěně, kterou pro 
ně vytvořili újezdští a úvalští hasiči, a do-
spělí zrelaxovali u skvělé kapely Dobré 
ráno blues band, která vzhledem k dešti 
našla útočiště v restauraci U Rohožníku. 
Bohužel se asi jednalo o ročník posled-
ní, protože kvůli vyjádření rady v ÚZ při-
šly újezdské spolky o významnou mož-
nost financovat své aktivity. Nám se 
naštěstí podařilo ušetřit nějaké finan-
ce, takže i letos budeme moci zajistit 
pro Masarykovu ZŠ zážitková divadelní 
představení s Divadeltou, zaměřená na 
prevenci problémových jevů jako je ši-
kana mezi dětmi. Za spolek Újezd nad 
Lesy: krajina pro život

 Jitka Carbolová

První sobotní dopoledne v červ-
nu na Rohožníku se rozeznělo 
svistem kol a koloběžek účastní-
ků První dětské ralley v Újezdě. 
Na parkoviště se sjeli malí startu-
jící s doprovody, jejich sourozenci 
a kamarádi i dospělí fandové. Zá-
vodníci projížděli trať se zápalem 
a urputností, kterou by jim mohli 
závidět i mnozí reprezentanti. 
Všechny děti dostaly ceny. Ty nej-
lepší poháry, ostatní pamětní list. 
Objevilo se i pár slziček u méně 
úspěšných, ale to spravil koláč a li-
monáda. Počasí nám opravdu přá-
lo. Co ještě dodat? 
Poděkování sponzorům akce: 
Úřad MČ Praha 21, Klub historic-
kých vozidel Praha, Strana sou-
kromníků v Újezdě, BRTEK s.r.o., 
Lékárna a zdravotní středisko Klá-
novice, Restaurace Stodola, Bistro 
Útes, mistr zvuku Petr Urban.

Ladislav Marek

Dětská ralley
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Okrašlovací spolek Újezdský STROM 
bude opět s firemními dobrovolníky 
sázet. Právě zahajujeme přípravu. 
Na  nově upravenou nástěnku jsme 
vyvěsili termín pro akci „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko 2018“. Hlavním 
úklidovým dnem bude sobota 15. zá-
ří 2018.  I letos budeme mediálním 
partnerem přes spolkové stránky. 
V  dobách vrcholícího boje za Klá-
novický lesa bývala čtenost tisíce 
návštěvníků za den, ty doby jsou již 
naštěstí minulostí. Ve stejném ter-
mínu se připojíme vlastní aktivitou, 
jejíž plány rozpracováváme. Na ná-
stěnce budou postupně doplňovány 
informace, doporučujeme je laskavé 
pozornosti zájemců. Krom úklidu lesa 
připadá v  úvahu údržba či rozšíření 
některého z  okrašlovacích projektů: 
lesních galerií, jižní ovocné spojky, 
archeostezky a dalších. Okrašlování 
nejsou jenom „zelené“ projekty. Akti-
vitou spolku bylo ve spolupráci s cyk-
okoordinátorem MČ Praha 21 zachy-
ceno ohrožení cyklo-pěšího propojení 
Rohožníku a Květnice. Hledáme co 
nejúčinnější podporu, jak zachránit 

toto propojení. Původně jsme chtěli 
trasu vylepšit, průzkumem situace 
však ukázalo, že je prvně třeba čelit 
nedávno vzniklé hrozbě zániku. Infor-
mační materiál, ve kterém navrhuje-
me kroky projektu průběžně veřejně 
komunikovat, je ve finální fázi. Jsme 
rádi, že se podařilo dojednat oficiální 
přísliby podpory Květnice i MČ Praha 
21 a jejich připravenost se na řešení 
podílet.
V minulých číslech ÚZ se objevily 
zprávy o krajině na jihu Újezda, za což 
zpravodaji děkujeme. V informacích 
a fotkách o projektech na revitalizaci 

starých cest s výsadbami alejí lip nebo 
ovocných stromů, které jsou financo-
vány převážně z grantů hl. m. Prahy 
a přibližně od roku 2008 je uskuteč-
ňují místní spolky a dobrovolníci, ale 
nastal chaos. Správně vypsat všechna 
fakta by bylo vysoce nad rozsah spol-
kového příspěvku v ÚZ. Doporučuje-
me tedy čtenářům procházku krás-
nou krajinou po obnovených cestách 
„jižního okruhu“. Jako pomůcku při-
jměte schématickou mapku.

Za Újezdský STROM 
Michael Hartman, 

Zita Kazdová

Okrašlování Újezda

První výlet se konal 19. května a prv-
ním bodem našeho programu byl 
Želivský klášter založený už v r. 1139 
Soběslavem I. V dalších staletích ně-
kolikrát vyhořel, ale vždy byl obnoven, 
nejvýznamněji v letech 1713 až 1720 
J. B. Santinim ve stylu barokní gotiky. 
V roce 1950 byl klášter zrušen a dal-
ších 6 let sloužil jako internační tá-
bor pro politicky nepohodlné kněze 
a řeholníky. Žilo jich tu více než 400 
a mnozí nepřežili. Se zájmem jsme si 
prohlédli celý areál, ke kterému patří 
kostel, restaurace a klášterní pivovar.
V Pelhřimově jsme navštívili Muzeum 
rekordů a kuriozit – sbírku všeho mož-
ného i nemožného. Je jediné ve střed-
ní Evropě a je umístěno v pěti patrech 

historické Jihlavské brány ze 16. stol. 
Z Pelhřimova na vrch Křemešník je 
to 7 km. Od roku 1750 tu stojí zděný 
barokní kostelík. Kromě něj přitahuje 
poutníky i Zázračná studánka s údaj-
ně léčivou vodou. Při naší návštěvě 
v  ní nebyla ani kapka. Nevadí. I bez 
studánky jsme viděli spoustu zajíma-
vých věcí, to vše za krásného počasí.
Devátého června jsme se vydali do 
Chotouně. Podle legendy se právě 
tady narodil sv. Prokop, proto s je-
ho osobou byla spojována řada míst 
v okolí a také kaple při místním zám-
ku, mezi lety 1708-1710 přestavěná 
podle plánů Jana Blažeje Santiniho na 
kostel sv. Prokopa. Kvalitu jeho návr-
hu bohužel snižuje poněkud rustikální 

provedení dané zřejmě použitím míst-
ních zednických sil a opravou po roce 
1907. Přesto stavba vykazuje řadu 
motivů, které jsou pro Santiniho typic-
ké a později se objevily v jeho význam-
nějších stavbách.
Dalším zastavením byl zámek Radim, 
který je ve své zachovalé podobě jed-
nou z nejnázornějších ukázek renesanč-
ního venkovského sídla střední šlechty. 
Zámek byl v roce 1994 v restituci vrácen 
dědicům rodiny Bukovských, kteří ho 
v roce 2005 prodali Antonínu Dotlačilo-
vi, jenž začal s náročnou rekonstrukcí. 
V ní pokračuje i současný majitel zámku 
pan Bohuslav Opatrný.
Poslední zastávkou byla Loretánská 
kaple (Santa Casa) v Chlumci nad Cid-
linou, kde se dnes nachází Městské 
muzeum Loreta.
V plánu byla ještě návštěva bývalé 
vodárenské věže v Kolíně, jež nyní 
slouží jako rozhledna. Když jsme se 
dozvěděli, že na vyhlídku vede více jak 
300 schodů, tak jsme po demokratic-
kém hlasování a zralé úvaze výstup 
vzdali. Místo toho jsme se v Podě-
bradech odměnili kávou a zmrzlinou. 
Sami účastníci na závěr usoudili, že se 
zájezd vydařil.

Irena Krajzingrová
Helena Vojtová

KAS na výletech



Sezóna 2017-2018 je pro náš Fotbalo-
vý klub Újezd nad Lesy u konce a nám 
již pouze zbývá ohlédnout se za uply-
nulým ročníkem a zhodnotit, co vše 
se v našem klubu událo! Tato sezóna 
byla bohatá na mnoho událostí.
Nejprve stručné ohlédnutí za sportov-
ními výsledky, kde je nejpalčivější sku-
tečnost, že náš A-tým mužů sestoupil 
z pražského přeboru. Předváděná 
hra našeho týmu ale nebyla vůbec 
špatná, tak se chceme v příštím roce 
poprat o postup zpět do vyšší sou-
těže. Největší radost nám dělají nej-
mladší z mládežnických týmů, které 
se mohou chlubit početnou členskou 
základnou a také velmi kvalitními vý-
sledky. Kromě týmů mužů a mládeže 
má náš klub také tým žen a staré gar-
dy. A především tým staré gardy se 
může chlubit velmi dobrými výsledky, 
které letos vyústily ve vítězství v sou-
těži přeboru starých gard.
K nesportovním událostem patří změ-
na nájemce v naší restauraci na hřiš-
ti. Nový nájemce se chopil své práce 
velmi aktivně a provedl hned něko-
lik úprav ve výzdobě a ve spolupráci 

s  výkonným výborem FK Újezd nad 
Lesy také vylepšil celé zázemí. Pro-
běhla také vynucená změna v pozici 
správce našeho klubu. Společnými si-
lami probíhá také neustálé zajišťová-
ní kvalitního tréninkového prostředí 
a údržby obou fotbalových areálů.
Práce fotbalového klubu ale nekončí 
ani po závěru sezóny. Jednak se prak-

ticky okamžitě musíme připravovat na 
novou sezónu mužů, která bude za-
hájena již o víkendu 11. – 12. 8. 2018. 
A na boj o postup zpět do přeboru se 
musíme připravit poctivě! Navíc náš 
klub organizuje fotbalovou činnost 
i o prázdninách, kdy pořádá v termínu 
od 23. – 27. 7. 2018 pod patronací čes-
ké fotbalové legendy Ivo Viktora letní 
fotbalový kemp formou příměstského 
tábora. Více informací a přihlášku na-
jdete na našem webu www.fkujezd.cz. 
Kapacita je již téměř naplněna, pokud 
máte zájem o účast vašeho dítěte, co 
nejdříve se ozvěte! A jako druhou or-
ganizovanou činnost pořádá náš klub 
již tradičně týdenní fotbalové soustře-
dění mládeže, které se bude konat 
na konci srpna v areálu Horní Bradlo. 
Celkový počet účastníků je již několik 
let velmi vysoký a pohybuje se okolo 
150 dětí.
Nakonec chceme poděkovat všem 
trenérům, asistentům a ostatním dob-
rovolníkům, kteří se společně podílejí 
na chodu našeho klubu a tvoří tak naší 
fotbalovou rodinu FK Újezd nad Lesy! 
Krásné léto všem přejí forbalisté.

Tomáš Zeman,
sekretář FK Újezd nad Lesy
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Ohlédnutí za fotbalovou sezónou



VOLEJBALOVÝ KEMP 
pro děti od 8 do 12 let

SK JOKY oddíl volejbalu 
spolu s SK Slávia Praha volejbal 

pořádá 

volejbalový kemp 
na antukových a beachových kurtech 
Praga (Vysočany, U Lidového domu). 

Kemp je určen pro úplné začátečníky 
i pokročilejší hráče. Tréninky jsou vedeny 
kvalifikovanými trenéry. Děti se na kempu 

seznámí se všemi formami volejbalu. 

Cena kempu je včetně stravy a pitného 
režimu 1.750,- Kč.

Termín: 20. 8. – 24. 8. 2018
Přihlášky: plzenskyp@seznam.cz 

tel.: 732 954 394

Rádi bychom se s vámi i v červenci podělili o své úspěchy na domácí i 
mezinárodní scéně. V posledním květnovém víkendu se v Praze konal 
poomsae turnaj Hirundo cup, na který jsme vyjeli v hojném počtu 
44 závodníků. 
Celkem jsme na turnaji získali 5 zlatých, tři stříbrné a 8 bronzových 
medailí. Na turnaji nejvíce zazářili Tomáš Přinda a Adam Dryml. Ti se 
dokázali prosadit jak v kategorii jednotlivců, tak dvojic. Tomáš nejprve 
se svou sestrou Natálkou získal ve velké konkurenci 3. místo ve dvo-
jicích. Tuto kategorii ovládl právě Adam Dryml se Sandrou Rotten-
bergovou. V individuální kategorii byl naopak Tomáš o kousek lepší 
a dosáhl na stříbrnou medaili. Jen o stupínek pod ním stál zase Adam.
Ten samý víkend se Kangsim prezentoval na turnaji světového pohá-
ru Austria open, který se konal v rakouském Innsbrucku. Tam nás vy-
jeli reprezentovat čtyři členové újezdského taekwonda. Skvělý výkon 
podal Kuba Vaníček, který po dvou vítězných zápasech (10:3 a 31:10) 
těsně podlehl ve čtvrtfinále soupeři z Německa. O medaili si rovněž 
zabojoval Jan Machů, kterého los nasadil proti Rakušanovi. Soupeř 
ale bohužel zápas zvládl o něco lépe a radoval se z velmi těsné výhry 
(21:19) nad naším reprezentantem.
Máte zájem o to stát se jedním z nás? Na našich webových stránkách 
www.kangsim.cz právě probíhá nábor nových členů. 
Začátečníky nabíráme do následujících skupin:

Začátečníci 6 - 13 let
(středa 15-16 hod.) 
Začátečníci 14 a více let
(středa a čtvrtek 
17– 18 hod.)
Zájemci o trénink dospě-
lých začátečníků: 18+ 
kontaktujte 
Pavla Pospíška 
(pavel@kangsim.cz).

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

Skvělé výkony byly k vidění 11. června v 
závěrečném kole Plavecko – běžeckého 
poháru 2018. Série osmi kol závodu se 
zúčastnili žáci čtvrtých až devátých tříd 
základních škol, víceletých gymnázií, 
praktických škol a zájem byl opravdu 
veliký. V každém kole se na start po-
stavilo vždy kolem dvou set závodníků 
z  32  pražských škol. Plavecká trať vy-
měřena na 50 m pro všechny katego-
rie proběhla v tomto kole v plaveckém 

areálu Prahy 7 na holešovickém výstavi-
šti a běžecký úsek pořadatelé připravili 
v  nedaleké Stromovce. Tentokrát naši 
žáci vybojovali „jenom“ jednu bednu 
a to zásluhou Adama Škraňky. Účast 
v tomto závodě byla vzhledem k červ-
novému termínu celkově slabší, stejně 
jako na naší škole byla řada stálých zá-
vodníků na škole v přírodě.
Tímto kolem byl uzavřen cyklus pohá-
rové soutěže pro školní rok 2017/2018. 
V soutěži pražských škol jsme v tomto 
roce vybojovali stříbrnou medaili a po-
stoupili jsme tak o jeden stupínek výše 
než v roce loňském. Skvělými výkony 
přispěli k tomuto umístění všichni, kteří 
se závodů pravidelně účastnili.
Jirka Hájek se ve velmi silné konkurenci 
stal celkovým vítězem v kategorii star-
ších žáků a hned za ním na druhém 
místě skončil  Matyáš Kebrt. Mezi děv-
čaty obhájila prvenství z minulého roku 

Anička Vosecká. V první desítce dále 
skončili Jáchym Burian, Jakub Taške, 
Šarlota Minaříkova a Kristýna Uličná.
Všem patří velká gratulace a díky.

Radka Kohoutová,
Masarykova ZŠ

Každoroční sportovní akce, která se skládá 
celkem z osmi závodů a je primárně určena 
dětem a mládeži ve věku od 9 do 15 let ze zá-
kladních škol a víceletých gymnázií, speciál-
ních a praktických škol.
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Staň se posilou újezdského taekwondo

Újezd skončil druhý mezi pražskými školami



Rádi bychom do oddílu přibrali další šikovné holky i kluky do příprav-
ky (ročníky 2007 – 2009) a na doplnění závodních družstev (soutěž 
mini, mladší žáci a žákyně). 
Činnost oddílu je finančně podporována MČ Praha 21. Kontakt: Petr 
Plzenský, Tel: 732 954 394, email: plzenskyp@seznam.cz. Sportu zdar 
a volejbalu zvláště! 

Petr Plzenský,
SK Joky, oddíl volejbalu 
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PARTNER POCHODU – Pražská plynárenská, a. s. 

 
 

 

 
 

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

2. ročník turistického pochodu 
 

Za loupežníkem DRHOLCEM 
 

v sobotu 8. 9. 2018 

 
Start: Újezd. muzeum (Staroklánovická 2300, Praha 21)  

Trasa 5 a 11 km: 8:00 - 10:30, trasa 25 km: 7:00 - 10:00, trasa 50 km: hromadný start v 7:00. 

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

 
Trasy: 5, 11, 25 a 50 km (po naučných stezkách Lesní galerie I. a II., Po stopách středověké vesnice 

 Hol a dalších zajímavých místech v okolí)  

 
Cíl: Masarykova ZŠ (Polesná 1690, Praha 21-újezd nad Lesy) 10:00 – 16:00 

 
Odměna: Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, netradiční medaili, pochodovou vizitku a razítko. 

Na několika zastaveníčkách na trase 5 km (část z nich i pro delší trasy) bude také plno dalších 

zajímavých razítek a úkolů pro děti. Lze plnit Pohodový trojboj. 

 
Informace: Trasa 50 km vystartuje v 7:00 na 2 okruhy po 25 km, pro vítěze budou připraveny 

zajímavé ceny, ve startovném zahrnuto drobné občerstvení. 

 Před startem pochodu bude možné si prohlédnout výstavu ke 130 letům Klubu českých turistů.  

 Tento pochod je zařazen do projektu „TÝDEN ZDRAVÍ“, v cíli ochutnávka salátů a jejich 

hodnocení a další občerstvení. Lze také podpořit sbírkový projekt Nadač. fondu Českého 

rozhlasu „Světluška“ zakoupením jejich předmětů, dále možnost zakoupení suvenýrů pochodu 

(trička, atd.). Pro všechny bude připraven zajímavý doprovodný program.  

 
Kontakt: Ing. Klára Zezulová, mobil: 732 384 543, email: klara.zezulova@post.cz 

 Ing. Eva Danielová, email: eva.danielova@gopas.cz 

Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺ 

  Děkujeme:       MČ PRAHA 21                            

    

    

Senzační stříbro v mini volejbalu
V sobotu 26. 5. a v neděli 27. 5. se konalo mistrov-
ství České republiky v mini volejbalu. Jde o zjed-
nodušenou formu volejbalu rozdělenou do barev 
podle věku. Žlutá -jenom hází, oranžová - chytá 
a po nadhozu odbíjí, červená - pouze prsty, zele-
ná – bagrem může pouze příjem a modré - smí 
se vše. Hraje se na zmenšeném hřišti dva na dva 
(žlutá, oranžová, červená) nebo tři na tři (zelená 
a modrá). Na mistrovství se naše družstva musela 
nominovat v kvalifikačním turnaji, kde se nám po-
dařilo vybojovat účast jednoho družstva v oranžo-
vém, jednoho v červeném a dvou v zeleném, už to 
je velký úspěch! 
Na celorepublikové akci v krásném prostředí 
areálu AC Sparty na Podvinném Mlýně se sešlo 
přes 860 dětí. Zaplavily celý atletický stadion, kde 
byly postaveny kurty pro všechny kategorie. Po-
časí nám více než přálo, oba dva dny bylo přes 
30° C. Organizace klapala jako hodinky. První den 
se hrály kvalifikační turnaje, druhý den se již roz-
dělily týmy do finálových bojů. Náš zelený tým SK 
JOKY ,,A“ vybojoval účast ve skupině, kde se hrálo 
finále o 1. - 7. místo. V této skupině byly všech-
ny velké oddíly, které mají daleko širší základnu, 
dostupnější tělocvičny a hlavně trénují dvakrát 
víc než my. Naše smíšené družstvo, Kačka, Simča, 
Bára a Petr, jsou opravdu bojovníci. V kvalifikaci 
vyhráli všechny zápasy a finále prohráli rozdílem 
pouze jednoho míče.  To je vyneslo na druhé mís-
to. Takže náš tým se umístil na senzační stříbrné 
pozici a naši borci brali medaile z mistrovství ČR. 
Máme z nich velkou radost.
Ale abychom neopomenuli ostatní naše účastníky, 
ani oni nás nezklamali. Z každé výhry se radoval celý 
tým včetně nás trenérů i rodičů, na turnaji se utvoři-
la opravdu bezvadná parta a všichni si to moc užili. 
Nakonec jsme odvezli i účastnické medaile, kterými 
pořadatelé odměnili všechny účastníky.
Tento úspěch jsme spolu s dětmi a rodiči oslavi-
li na tradiční akci „Dětský den s volejbalem“ po-
řádané našim oddílem na multifunkčním hřišti 
v Čentické ulici v neděli 3. 6. 2018. Touto akcí jsme 
ukončili úspěšnou závodní sezonu 2017-18. Další 
sezonu zahajujeme v srpnu pořádáním volejbalo-
vého kempu (v termínu 20. – 25. 8. pro děti) na vo-
lejbalových a plážových kurtech „Praga“ ve Vyso-
čanech a soustředěním (25. 8. – 2. 9.) v Josefově 
Dole v Jizerských horách spolu s oddílem Slávie 
Praha. 



Milí diváci a návštěvníci 

Nové Besedy,

čeká nás léto a s ním i 

„divadelní prázdniny“. 

Současně bude po celou dobu 
prázdnin zavřená i KinoKavárna. 

Hezké léto 

a těšíme se na Vás v září! 

Tým KC Nová Beseda

Gábina, Romana, Kateřina, 
Zuzana a Petra

Sledujte naše webové stránky 
www.kcnovabeseda.cz. 

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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PROGRAM 
červenec 

a srpen 2018

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, 
hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 

za pomoc a finanční podporu hudebních, 
filmových, divadelních představení 

pro děti i dospělé.

Promítá na louce za hřbitovem. 
Začátky představení ve 21, 30 hod. Vstup zdarma.

16. 7. Špión (USA, 2015, rež. Paul Feig)
Susan Cooper (Melissa McCarthy) je zaměstnankyní největší špionážní orga-
nizace na světě, tedy CIA, což zní zajímavě. Ve skutečnosti má ale klidnou, ne-
náročnou a chvílemi až nudnou práci. Je totiž analytičkou, která jen málokdy 
opustí svůj psací stůl s počítačem, u něhož slouží jako oči a uši špičkového 
agenta Bradleyho Finea (Jude Law). Ti dva dohromady tvoří perfektní tým.

17. 7. Padesát odstínů černé (USA, 2016, rež. Michael Tiddes)
Držte si kalhotky i bránice, přichází dráždivá a na padesát způsobů šťav-
natá parodie „Padesát odstínů černé“. Stejně jako šedé bestsellery přináší 
některá šokující odhalení a hned tím prvním je, že erotický hit a drzá po-
ťouchlá komedie jdou nehorázně dobře dohromady!

18. 7. Tlumočník (Česko/Slovensko/Rakousko, 2018, rež. Martin Šulík)
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč 
Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.  Během cesty se dostávají 
do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikovitý 
obraz světa, který se navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty.

19. 7. Teorie Tygra (ČR, 2016, rež. Radek Bajgar)
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchá-
na, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy 
rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbe-
ný. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona sama 
vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. 

Letní kino Koloděje

Letní kino Klánovice
Počátkem září zavítá do Klánovic kinematograf bratří Čadíků. 
Program bude k dispozici během léta na www.praha-klanovice.cz.





Developerský projekt pěti dvojdomků
s vlastními pozemky (334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín)

vILADOMyDOUBRAvČICE–ByDLENÍvZAHRADÁCH

zdirad.pekarek@re-max.cz
& 603 280 220

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ - bungalov 4+kk,
užitná plocha 137 m2,

pěstěná zahrada 645 m2,
Klučov u Č. Brodu.

PROnáJEM - skladové prostory
1007 m2 a kanceláře 19 m2 na sjezdu
zVysočanské radiály, Praha 9 - Satalice.

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

cena 5.300.000,-Kč

PRODEJ - PRODEJ – stavební pozemek
v prolucemeziVšestarskou aMalšovickouul.,

1062m2, Praha 9 – Klánovice

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

cena 8.490.000,-Kč

PRODEJ - projekt 8 stavebních parcel
pro výstavbu RD, Praha 9 - Koloděje.

ceny od 3.397.000,- Kč.

cena 74.900,- Kč/měsíc + energie

PRODEJ–unikátní vila pro bydlení i podnikání
s vnitřním bazénem a hudebním, natáčecím a da-
bingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér,

užitná plocha 448m2, pozemek 782m2,
Janáčkova ul., Šestajovice

cena 12.900.000,-Kč

v y p R O D Á N O


