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EDITORIAL

Listopadový úvodník začnu in-
formací nejčerstvější, a  tou je 
volební účast v  parlamentních 

volbách. V Újezdě přišlo k volebním 
urnám 73  % obyvatel! To je dobrá 
zpráva, že většině našich občanů 
záleží na budoucnosti země, nemys-
líte? Děkuji všem, kdo jste byli volit. 
V Újezdě se můžeme těšit nejen 
z veliké volební účasti, ale i ze zají-
mavých listopadových akcí, které 
nás čekají. Jejich seznam najdete 
v na str. 5, samozřejmě jste na všech 
srdečně vítáni. Ač je to k nevíře, blí-
ží se adventní období: rozsvěcení 
vánočního stromu letos připadá na 
3. prosince. S pořádáním této akce 
budou úřadu, škole a farníkům po-
máhat poprvé naši dobrovolní hasi-
či. Adventní kalendář přinášíme na 
str. 7. 
Co není až tak potěšující zprávou je 
to, že se do plánovaného termínu, 
tedy do 30. 10. 2017, nepodařilo do-
končit stavbu splaškové kanalizace 
na Starokolínské ulici a budeme mu-
set pokračovat na jaře příštího roku. 
Proto prosím vás, kdo máte od Úřadu 
MČ Praha 21 povolenky k vjezdu do 
Újezda, nevyhazujte je, jejich platnost 
bude automaticky prodloužena. 
Stavba kanalizace nám všem přináší 
komplikace a nepříjemné situace, ale 
její dokončení je v zájmu nás všech, 
a tak vás moc prosím o prostou lid-
skou shovívavost a strpení omezení, 
která se protáhnou do příštího roku. 
Naopak velmi potěšující zprávou je, 
že jsme ve spolupráci s autory knihy 
o historii Újezda „Střípky z újezdské 
historie“, manželi Tomaidesovými, 
připravili její dotisk a navíc vydává-
me i novou publikaci s archivními fo-
tografiemi Újezda a okolí. Obě knihy 
si budeme moci už koncem listopa-
du zakoupit v újezdském Knihkupec-
tví nad Lesy. 
Jak jsem psala již několikrát, naše 
městská část koupila v polovině 

roku na Blatově bu-
dovu Ideal Luxu. Bu-
dova stála na našich 
pozemcích a my jsme 
museli vyřešit nevypo-
řádané vlastnické vzta-
hy z let minulých. Nej-
prve městská část měla v úmyslu své 
pozemky vlastníkovi budovy prodat. 
Proti tomu někteří občané a také 
zastupitelé vyjádřili nesouhlasný po-
stoj. Nakonec došlo mezi zastupiteli 
napříč koalicí a opozicí ke shodě na 
tom, že pozemek městská část pro-
dávat nebude a naopak koupí bu-
dovu Ideal Luxu. Tu zrekonstruuje 
na zdravotnické středisko, protože 
kompletní rekonstrukce zdravotnic-
kého střediska na Rohožníku, které 
je ve velice špatném technickém sta-
vu, za provozu není možná. V sou-
časné době se všemi lékaři ve stře-
disku probíhají o stěhování do nové 
moderní budovy jednání. Městská 
část nabízí lékařům nové zrekon-
struované prostory na Blatově za 
běžné nájemné. Před novou budovou 
zdravotnického střediska bude samo-
zřejmě konečná zastávka autobusu 
MHD a mnohem větší počet parko-
vacích míst než doposud. Na začátku 
příštího roku městská část uspořádá 
veřejné projednání nad studií podo-
by zdravotnického střediska. Návr-
hy, které odsud vzejdou a bude je 
možné realizovat, zapracujeme do 
projektové dokumentace.
Na tomto využití budovy jsme se na 
letošním červnovém jednání zastu-
pitelstva většinou hlasů shodli. Jsme 
přesvědčeni o tom, že naše městská 
část si nové moderní zdravotnické 
středisko zaslouží.
Užívejte listopadových dnů, milí 
Újezďáci. A nezapomeňte si dopřát 
svatomartinskou husu se sklenkou 
dobrého vína. 

Vaše starostka 
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

V noci na 7. října se i Újezdem prohnal velmi silný vítr, 
který poničil vzrostlý topol v parku před Masarykovou 
ZŠ. Na žádost Úřadu MČ Praha 21 proto újezdští hasiči ve 
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Praha - Sa-
talice strom pokáceli. Jinak by hrozil pád větví, které při 
větrném počasí ohrožovaly děti a kolemjdoucí. Sataličtí 
hasiči na místo dorazili s automobilovým žebříkem AZ 30 
a za pomoci újezdských kolegů nebezpečný topol postup-
ně porazili. Strom byl následně rozřezán a okolí uklizeno. 

(red)

Hasiči pokáceli 
nebezpečný strom

Magistrát zapůjčí kompostéry
V rámci podpory domácího kompostování hlavní město 
Praha přijímá žádosti na zapůjčení kompostéru zdarma.  
Žadatelem o kompostér je fyzická osoba. Podmínkou 
projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronaja-
tém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy.
K dispozici bude 1 750 ks kompostérů, z toho 1 400 ks 
plastových, jednokomorových o objemu cca 1 000 l a 350 ks 
dřevěných dvoukomorových kompostérů o objemu cca 
2 000 l (viz ilustrační foto). Standardně se bude rozdávat 
kompostér o objemu 1 000 litrů. Zájem o objemnější mo-
del žadatel může uvést do poznámky.
Kompostéry budou distribuovány pravděpodobně v létě 
2018. Magistrát totiž ještě čeká na definitivní schválení 
dotaze z EU, z níž se kompostéry pořizují. 

(red)

Stavba kanalizace skončí na jaře
Časově i technicky náročná stavba splaškové a dešťové kanali-
zace v ulicích Starokolínská a Novosibřinská bude dokončena na 
jaře příštího roku. Realizace posledního úseku v délce 130 bm se 
předpokládá v březnu až dubnu 2018. Jedná se o úsek mezi šach-
tami  Š44 až Š47 na Starokolínské (zhruba mezi autobusovou 
zastávkou Újezd nad Lesy a Polyfunkčním domem ve směru do 
centra). Důvodem je především nutnost umožnit zimní údržbu 
této vysoce frekventované komunikace a skutečnost, že některé 
stavební práce, zejména obnova živičného povrchu komunikace, 
by nešly v zimních měsících provádět.   Stavba zmíněného úseku 
proběhne bez uzávěry komunikace pomocí světelné signalizace. 

Pavel Přikryl,
jednatel ZAVOS

Do Újezda bez uzavírky
Uzavírka silnice z Běchovic do Újezda, která vznikla v dů-
sledku stavby kanalizace na hlavní, by měla být v době, 
kdy držíte toto číslo ÚZ v rukou, již odstraněna. Jak MČ 
Praha 21 informoval Pavel Švejda, stavbyvedoucí firmy 
Skanska, která stavbu provádí, o několik dní se podařilo 
zkrátit výstavbu stoky B v 19. etapě na Starokolínské a 
stoky B4 v ulici Rapošovské.
Přechodné dopravní značení včetně objízdné trasy přes 
Koloděje, tak mělo být odstraněno v sobotu 28. října. 
Stejně tak měly zákazové značky zmizet i z Chmelické a 
Rápošovské ulice. Po několika měsících by tak měl být 
Újezd ve směru z centra opět průjezdný.

(red)
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Kalendárium na listopad

5. 11. Lampionáda,
 viz str. 26
7. 11. Pět podnikatelských 

dovedností pro ženy 
 – úvodní seminář, 
 Úřad MČ Praha 21, 
 od 9.30 hod. 
11. 11. Jak se krotí princezna – pohádka, 
 Dům dětí a mládeže, 
 od 10.30 hod.
16. 11. Kuchyně našich prapředků – 

přednáška, 
 Galerie Zelený dům, 
 od 18 hod.
22. 11. Škola snů – vernisáž 

žákovských prací 
 Polyfunkční dům, od 19 hod.
23. 11. Komedie Dámská šatna, 

Divadlo U Valšů, 
 pořádá KAS
23. 11. Seminář ke školním 

parlamentům, 
 Café Útes, od 16 hod.
25. 11. Výroba adventních věnců, 
 Dům dětí a mládeže, 

od 14 hod.
29. 11. Filmový klub,   

Kladivo na čarodějnice,   
Aula Masarykovy ZŠ,   
od 19 hod.

30. 11. Seminář k výsledkům šetření 
SCIO Mapa školy, 

 Divadelní sál Masarykovy ZŠ, 
od 17 hod.

2. 12. Oslava Mezinárodního 
dne seniorů s taneční 
a mikulášskou zábavou, 
Polyfunkční dům, od 14 hod.

2. 12. Vánoční večírek, 
 Galerie Zelený dům, 
 od 18 hod.
3. 12. Adventní zájezd na Sychrov 

(trhy), do Turnova a Benátek 
nad Jizerou (muzeum hraček), 
pořádá KAS 

3. 12. Mikulášský karneval, 
 Dům dětí a mládeže, 
 od 14 hod.
3. 12. Zvonkový průvod a rozsvěcení 

vánočního stromu, 
 program viz str. 4

8. 12. Vánoční dílna, 
 Polyfunkční dům, 
 od 14 hod.

Upozornění 
k povolenkám
Obracíme se na všechny ob-
čany, kterým byla vydána tzv. 
„povolenka“ při stavbě splaško-
vé kanalizace na Starokolínské, 
o jejich uschování. Stavba bude 
pokračovat i v příštím roce. 
Děkujeme vám.

Jana Gurovičová, 
pověřená vedením odboru

životního prostředí a dopravy

Noční autobus
Os 9. října 2017 je v provozu nová noční 
autobusová linka 909. Po několika měsí-
cích jednání společnost Ropid, nakonec 
prodloužila linku, která původně spojovala 
centrum s Dubčí.
Bus 909 tak nově jede ze Suchdola před 
Dejvice, Náměstí Republiky, Florenc, Žiž-
kov, Malešice, Počernice a Běchovice do 
Újezda, kde končí na Sídlišti Rohožník. Ce-
lou trasu projede za 75 minut, z Náměstí 
Republiky trvá jízda nočním busem na ko-
nečnou na Rohožníku 49 minut. Jízdní řády 
linky 909 naleznete na www.dpp.cz.

(red)
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ZPRÁVY Z RADNICE



CO SE CHYSTÁ
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Advent, Vánoce a Nový rok 2018
pátek     24. 11. 18.00   mše sv.
 19.00   koncert ke cti sv. Cecílie, účinkují chrámoví hudebníci
pátek – neděle 1.12. – 3.12.  Adventní výstava (areál zahrádkářů – Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy)    
sobota   25. 11. 14.00    DDM – dům UM – Výroba adventních věnců 
sobota     2. 12. 14.00   Mikulášská zábava pro seniory v Levelu
neděle     3. 12. 09.00   farní mše sv. s žehnáním adventních věnců
(1. adventní)   po mši sv. setkání u kávy ve farní stodole
neděle     3. 12. 14.00   DDM Dům UM - Mikulášský karneval 

neděle  3. 12.    16.30    PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU na farní louce v Čentické ul. naproti MZŠ, pokračuje 
se ZVONKOVÝM PRŮVODEM, ZPÍVÁNÍM a ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO 
STROMU. Zpívat bude sbor MZŠ SOVIČKA a pro Nadační fond ČRo Světluška 
proběhne dobročinná sbírka. Občerstvení zajištěno 

pátek       8. 12. 14.00   Vánoční dílna v Levelu  - výroba vánočních  dekorací, přáníček, zdobení perníků
sobota     9. 12. 19.00   adventní bohoslužba při svíčkách
neděle   10. 12. 09.00   farní mše sv.
(2. adventní)  
pondělí 11. 12. 18.00   DDM – Dům UM – Ladovská zima – vánoční besídka kroužků
čtvrtek 14. 12. 17.30   Vánoční zpívání – ve dvoře Masarykovy ZŠ, I. stupeň 
sobota  16. 12.  17.30   zpovídání v kostele do 18.45
 19.00  adventní bohoslužba při svíčkách
sobota  16. 12. 10.30    DDM – Dům UM – Čertovská pohádka
sobota  16. 12. 14.00    DDM – Dům UM – Charitativní vernisáž výstavy Zimní čas aneb bude 

zima, bude mráz
neděle  17. 12. 09.00   farní mše sv. 
(3. adventní) 10.30   mše sv. s účastí rodin
úterý    19. 12.  17.00 adventní koncert Soviček v kostele v Kolodějích, 
pátek    22. 12. 18.00   mše sv. a po ní adorace; 
   příležitost k svátosti smíření v sakristii až do 20 h
sobota  23. 12. 19.00   adventní bohoslužba při svíčkách
neděle  24. 12. 09.00   farní mše sv.
(Štědrý den) 16.00   štědrovečerní mše s účastí dětí a rodičů
    po mši sv. se bude rozdělovat Betlémské světlo
 24.00   půlnoční mše
pondělí 25. 12. 09.00   farní mše
(Hod Boží vánoční) 10.00   kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00
úterý    26. 12. 10.00   kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00
(sv. Štěpána) 18.00   mše sv. se svěcením vína a poetický večer
neděle  31. 12. 09.00  mše sv. s požehnáním pro manžele 
(Svátek sv. Rodiny, 10.00   kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00 
sv. Silvestra) 16.00   mše sv. na rozloučení s občanským rokem
pondělí 1. 1. 2018 10.30   slavnostní mše sv.
(Nový rok 11.00   kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00 
slavnost Matky Boží) 
neděle      7. 1. 09.00   mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla 
(Slavnost Zjevení Páně)   farní snídaně ve stodole
 17.00   koncert v kostele na podporu Tříkrálové sbírky

MŠE PROBÍHAJÍ V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V KOLODĚJÍCH
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Multifunkční hřiště za budovou školy ve Staroklánovické ulici 
je oblíbeným místem nejen pro maminky s dětmi, ale i pro vy-
znavače jízdy „na prkně“. Pro skateboardisty, ale i odvážlivce 
na koloběžkách a bruslích, tu je několik překážek, které ale 
již dosluhují. 

Projevuje se na nich zub času – desky nejsou odolné proti ex-
trémnímu počasí, konstrukce má navíc ostré přechody mezi 
překážkami a asfaltovým povrchem. Úřad MČ Praha 21 proto 
objednal projektovou studii na nový skatepark, který by měl být 
modernější a bezpečnější.

Studie nového skateparku

CO SE CHYSTÁ

Ve středu 4. 10. proběhlo představení nové 
podoby celobetonového skateparku, kterou 
vypracovala projektantka Gabriela Fejtová 
ze společnosti Five Projects. 
Na místě se sešlo i několik „skejťáků“, kteří 
navrhli pár úprav tak, aby se jim lépe jezdilo. 
Na základě toho byla upravena vizualizace, 
kterou najdete na této stránce. Místo níz-
ké zídky přibylo jedno zábradlí, změnila se 
i  profilace „bazénu“, jak se přezdívá jedno-
mu z nejoblíbenějších prvků. 

Na základě projektu by městská část ráda 
nový skatepark vybudovala během roku 
2018. Vše ale bude záviset na finančních 
možnostech.

Beton má mnoho výhod
Architektka Gabriela Fejtová 
ze společnosti Five Projects se 
zaměřuje na stavbu a  rekon-
strukci skateparků. Na svém kontě 
má realizace v  Brně, Ostravě, 
Znojmě, ale také u našich 
sousedů v Polsku a na Slovensku. 
V rozhovoru pro ÚZ popsala, jaké 
výhody má celobetonové řešení, 
na které se projektanti z Five 
Projects specializují.

Jaká je výhoda betonu oproti kovo-
vým nebo dřevěným překážkám?

Celobetonový skatepark je kompakt-
ní, bez nutnosti přejíždění mezi 
různými materiály. Dá se na něm 
docílit mnohem hladšího povrchu, 
což je obojí pro jízdu mnohem lepší. 
Rovněž je betonový park skoro 
bezúdržbový, a  to se rozhodně 
o kovových případně dřevěných 
překážkách říci nedá. Další velká 
výhoda, obzvlášť v bytové zástavbě, 
je, že betonový povrch bez dutin 
umožňuje poměrně tichý pojezd, 
který nelze po dutých překážkách 
docílit. Takže má betonový skatepark 
mnohem tišší provoz. Beton má jako 
osvědčený materiál mnohem delší 
životnost. I když má vyšší pořizovací 
cenu, vyjde nakonec mnohem levněji.

Patří chystaný skatepark v Újezdě 
rozlohou mezi ty větší?

Ne, skatepark v Újezdě patří spíše 
mezi ty menší. Jsme bohužel na 
vybrané parcele limitováni místem.

Bude určen jen pro skate nebo jsou 
prvky koncipované třeba pro i pro 
koloběžky?
Ano, skatepark je kromě skatu 
určen i pro BMX kola, případně 
koloběžky. 

Jezdíte sama na skatu? Nebo 
máte nějakého konzultanta z řad 
„skejťáků“?
Já sama nejezdím, ale samozřejmě na 
projektech spolupracuji s aktivními 
jezdci na skatu. Koneckonců i projekt 
pro újezdský park byl upraven na 
základě debaty s těmi, kdo ho využívají.

B. Hruška
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Jak volil Újezd
V pátek 20. října a v sobotu 21. října 
proběhly i v Újezdě volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Volilo se 
v  celkem osmi volebních okrscích – 
v  každém z  nich byla na volebních 
seznamech zapsána zhruba tisícovka 
voličů.
Celková volební účast byla 73, 4  pro-
centa, což je o 13 procentních bodů 
více než v  celorepublikovém průměru. 
Pro srovnání – je to nejvyšší účast 
v  parlamentních volbách v Újezdě od 
roku 2006. Odvolilo celkem 5511 občanů, 
neplatných hlasů bylo pouze čtrnáct. Jak 
by volby dopadly, kdyby šlo jen o názor 
obyvatel Újezda, lze vyčíst z  přiložené 
tabulky, která je sestavena z dat Českého 
statistického úřadu. Tabulka obsahuje 
kompletní výsledky za všech osm 
volebních okrsků na území Praha 21 - 
Újezda nad Lesy. 
A jaké volby nás čekají příští rok? Hned 
v lednu se bude hlasovat o  obsazení 
prezidentského křesla. Zkraje podzimu 
2018 nás potom čekají volby komunální. 
Tedy ty, v nichž se rozhoduje o obsazení 
zastupitelských postů v naší městské 
části. 

(red)

Okrsek Voliči 
v sezna-
mu

Vy-
dané 
obálky

Volební 
účast 
v %

Ode-
vzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% plat-
ných 
hlasů

21001 Blatov I 1 036 768 74,13 768 767   99,87
21002 Blatov II 1 090 864 79,27 864 857   99,19
21003 střed obce 974 589 60,47 589 588   99,83
21004  sever obce 901 662 73,47 662 661   99,85
21005 jih obce 933 740 79,31 740 738   99,73
21006 Nová Sibřina 772 562 72,8 562 561   99,82
21007 Rohožník I 885 617 69,72 617 617 100
21008 Rohožník II 921 709 76,98 709 708   99,86
Praha 21 celkem 7 512 5 511 73,36 5 511 5 497   99,75

číslo 
strany 

název 
strany

hlasů 
celkem

v procen-
tech

1 Občanská demokratická strana 1 163 21,15

2 Řád národa - Vlastenecká unie 2 0,03

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,01

4 Česká str. sociálně demokrat. 268 4,87

5 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 5 0,09

6 Radostné Česko 1 0,01

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 224 4,07

8 Komunistická str.Čech a Moravy 201 3,65

9 Strana zelených 68 1,23

10 ROZUMNÍ - stop migraci, diktát. EU 19 0,34

11 Společ. proti výst. v Prok. údolí 1 0,01

12 Strana svobodných občanů 101 1,83

13 Blok proti islam. - Obran. domova 3 0,05

14 Občanská demokratická aliance 5 0,09

15 Česká pirátská strana 913 16,60

16 OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI 1 0,01

17 Unie H.A.V.E.L. 0       0

19 Referendum o Evropské unii 0       0

20 TOP 09 641 11,66

21 ANO 2011 1 297 23,59

22 Dobrá volba 2016 4 0,07

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 1 0,01

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 218 3,96

25 Česká strana národně sociální 2 0,03

26 REALISTÉ 29 0,52

27 SPORTOVCI 12 0,21

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,01

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 299 5,43

30 Strana Práv Občanů 17 0,30

VOLBY
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KULTURA

Filmové skupenství 
českých spisovatelů
XXII. cyklus Újezdské akademie vol-
ného času povede lektor dr. Pavel 
Taussig (s velkým potěšením už po 
páté). Můžeme se těšit na následu-
jící lekce:

PROGRAM:
06. 11. – Karel Čapek (krátké ukáz-

ky budou z filmů Krakatit 
a Bílá nemoc

13. 11. – Bohumil Hrabal (Skřivánci 
na niti a Postřižiny)

20. 11. – Jan Drda (Hrátky s čertem 
a Němá barikáda)

27. 11. – Vladimír Vančura (Rozmar-
né léto a Před maturitou)

04. 12. – Ivan Olbracht (Prstýnek 
aMarika nevěrnice)

11. 12. – Jaroslav Žák (Škola základ 
života a Cesta do hlubin 
študákovy duše)

A protože následující akademický 
kalendář bývá v tomhle podzimo-
-zimním období tradičně narušen 
vánočními, potažmo novoročními 
prázdninami, budeme lednová data 
následujících dvou besed tradičně 
dolaďovat až při společném setká-
ní. Budou se týkat Jana Procházky 
(Naděje a Kočár do Vídně) a Arnošta 
Lustiga (Transport z ráje a Modlitba 
pro Kateřinu Horovitzovou).
Cena jednoho cyklu, zahrnujícího 
8  přednášek, je i nadále 250 Kč. 
Přednášky jsou stále nastaveny na 
pondělky od 10 hodin v DDM (dříve 
Level). Na první přednášky u obou 
cyklů přijďte, prosím, už v 9.30 hod. - 
kvůli vyřízení administrativy.
Újezdskou akademii volného času 
pro vás připravil Úřad MČ Praha 21 
a Dům dětí a mládeže ve spolupráci 
s komisí volnočasových aktivit. 
Kontaktní osoba - předseda komise 
Petr Mach, mob. 606 190 402.

Petr Mach, 
Újezdské muzeum

Pamatujete si na první rok vašeho mi-
minka? Na první úsměv, první krůčky 
a  první úspěchy… Na první oslavu na-
rozenin? S Café Galerií Zelený Dům je to 
stejné. Před rokem jsem já byla nezku-
šená a vystrašená maminka a kavárna 
s galerií bylo moje právě narozené mi-
minko. Spolu jsme dělali první krůčky, 
oplakali první naražená kolena a slavili 
všechny i sebemenší úspěchy.

Po těch prvních neumělých krůčcích se 
moje malé začíná rozbíhat čím dál rych-
leji a vymýšlet nové lumpárny. Pro mě 
to znamená víc práce, víc organizování 
a víc radosti. Pro vás, doufám, víc zábavy 
a žádnou nudu. Jako každá novopečená 
maminka jsem se i já bála o život a bu-
doucnost svého maličkého.
Ten strach nás samozřejmě provází již 
stále, ale přeci jen mám pocit, že to bu-
de život dlouhý a spokojený. A že bude 
mít spoustu báječných a věrných přátel. 
A věřte, že se budu snažit, aby nám naše 
miminko dělalo jen samou radost.
V neděli 15. 10. proběhla první inzerova-
ná burza „toho nejlepšího”. Všem účastní-
kům děkuji za pomoc a účast a skvělému 
počasí za spolupráci. Celý den se povedl 
nad očekávání dobře a díky mnoha přá-
ním nakupujících jsem se rozhodla, že to 
nebyla akce jediná, nýbrž že ji budu pra-
videlně opakovat. Samozřejmě vám dám 
vždy včas vědět.
Dne 1. 11. proběhla vernisáž Karolíny Mi-
tášové a Heleny Giras Kozákové. Jedna 
dáma maluje překrásné obrazy a druhá 
dáma se věnuje keramickým objektům. 
Některá jejich díla jste mohli již nějakou 
dobu obdivovat v kavárně i galerii. Ze zku-
šenosti z objížděk a kolon bych ráda upo-
zornila, že ačkoli začátek vernisáže máme 
v 18 hodin, vůbec se nebojte přijet i poz-
ději. Pokračujeme přibližně až do 20 ho-
din a jste vřele vítáni. Celá výstava opět 
probíhá až do konce listopadu. 
Trápí mě jedna věc. Přijede letos Martin 
na bílém koni? Já to totiž nevím. Co ale vím 
bezpečně je, že letos bude v kavárně skvě-
lé Svatomartinské víno. A tak kdo nevyrazí 
na husu, může vyrazit na víno. Už teď se na 
něj těším. První skleničku můžeme tradič-
ně ochutnat 11. 11. přímo v kavárně.
Vzpomínáte na první dvě přednášky o ra-
ném středověku? A chcete se dozvědět 
víc? V tom případě si udělejte čas ve čtvr-
tek 16. 11. od 18 hodin. Na přednášce se 
podíváme pod pokličky našich prapředků 
a to doslova. Dozvíme se, co a jak vařili, 
jaké koření bylo vzácné a jaké vůbec ne-
znali. A jako třešnička na středověkém 

Újezdské muzeum, Masarykova ZŠ a Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21
připravují na prosinec výstavu

Charitativní vernisáž výstavy pro Komunitní centrum Motýlek se koná

16. 12. 2017 od 14 hodin v sále Polyfunkčního domu,
vystoupí školní pěvecký sbor Sovička.

Více informací v prosincovém Zpravodaji, www.praha21.cz, www.zspolesna.cz

Zimní čas aneb Bude zima, bude mráz …

dortu bude vikinský kuchař, který na 
naší zahrádce uvaří autentické jídlo 
našich prapra…
Samozřejmě je opět nutné si zarezer-
vovat včas místo. Ve čtvrtek 29. 11. se 
v Café Galerii poprvé uskuteční setká-
ní Filmového klubu. Celou organizaci 
má na starosti jako obvykle Petr Mach.
A to už máme prosinec. Vánoce se blí-
ží mílovými kroky, a protože Vánoce 
upřímně miluji, půjdeme jim napro-
ti. Proto hned první adventní víkend, 
v sobotu 2. 12., proběhne v naší galerii 
Vánoční večírek. Je to obměna pravi-
delných vernisáží. Budou zde obrazy 
a keramika od výtvarníků, kteří zde 
vystavovali, a/nebo se jejich výstava 
chystá během příštího roku.
Pokud si nevíte rady s vánočním dár-
kem a chcete letos zazářit, bude zde 
k  vidění mnoho originálních nápadů, 
se kterými neuděláte chybu. Samo-
zřejmě již teď chystám krásnou vánoč-
ní výzdobu, včetně adventních věnců. 
Cítíte to svařené víno? Na Mikuláše 
se zastavte na speciální nabídku hor-
kých čokolád a vaflí. Věřte, vím, o čem 
mluvím. Karamelová, bílá se skořicí 
a badyánem, brazilská hořká čokoláda 
s chilli nebo rumem, mléčná s kopeč-
kem šlehačky… Nechcete o tento záži-
tek přijít. Pro Mikuláše, anděly a čerty 
bude platit speciální cena. Vidíte… na-
še miminko z prvních nesmělých krůč-
ků vyrostlo opravdu velmi rychle. Tak 
mu držme palce a ukažte, že jste jeho 
věrní přátelé, na které je spoleh. Ne-
zklame vás. Těším se na vaši návštěvu.
Martina Schiffmannová, galeristka

Co chystá Zelený dům
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Opět bychom vás chtěli pozvat  do divadelního sálu Masarykovy 
ZŠ, kde jsme pro vás tentokrát v rámci našeho projektu „Hvězdy 
v Újezdě“ připravili promítání dokumentárního filmu o Františku 
Kollmanovi. Půjde o dokument Pavla Wurcela, mladého nadějného 
režiséra studenta VOŠ Michael reklamní a umělecké tvorby, obor 
filmová tvorba. Pavel již zaznamenal několik  úspěchů se svou fil-
movou i fotografickou tvorbou a jedním z jeho posledních úspěchů 
je  dokument „Legenda, tak žiju já“, který získal letos v červnu na 
festivalu Školy Michael v pražském kině Lucerna první cenu diváků 
a cenu odborné poroty. Dokument byl také uváděn v rámci Noci 

filmových nadějí a  od-
vysílán začátkem října 
na TV Nova. Pavel nyní 
připravuje o Františku 
Kollmanovi celovečer-
ní dokument, o kterém 
určitě pohovoří v rámci 
besedy. Samozřejmě ne-
bude chybět hlavní hrdi-
na dokumentu František 
Kollman a další hosté. 
Večer bude zakončen au-
togramiádou. Dokument 
„Legenda, tak žiju já“ 
bude uveden ve čtvrtek 
16. listopadu 2017 od 18 
hodin v divadelním sále 
Masarykovy ZŠ. Těšíme 
se na vás.

Jan Veselý,
Spolek OKO

V sobotu 7. 10. se konala v Újezdském muzeu vernisáž výstavy Újezd 
nad Lesy a okolí na starých pohlednicích a fotografiích. „Je to jedna 
z nejkrásnějších výstav v muzeu,“ tak zhodnotil svůj zážitek čestný 
předseda muzea PhDr. Miloš Schmidt. Díky sběratelům Vladimíru 
Bartejsovi, Martinu Prokišovi a manželům Tomaidesovým je vskutku 
co vystavovat. Ve vitrínách jsou ke zhlédnutí dobové originály po-
hlednic, fotografií, korespondenčních lístků a dopisnic. Ve zvětšeném 
formátu A4 jsou podle data sestaveny hlavní újezdské ulice a části, 
jednotlivě slovně okomentované: Staroklánovická, Staroújezdská, 
Novosibřinská, Blatov, Rohožník. Své místo mají i sesbírané pohled-
nice Běchovic a Koloděj. 
Dobrou zprávou je, že Tomaidesovi připravují knižní vydání pohled-
nic a fotografií s komentářem. Některé fotografie z let 1914 -1920 
budou otištěny v rozšířeném vydání publikace „Osudy vojáků a le-
gionářů za 1. světové války“, která se připravuje ke 100. výročí vzni-
ku republiky. Poděkování patří paní Bartejsové za vynikající štrůdl, 
který zpříjemnil návštěvníkům již tak zajímavé sobotní dopoledne ve 
společnosti časů dávno minulých. Kvůli velkému zájmu bude výstava 
prodloužena do 18. listopadu 2017.

Eva Danielová, Újezdské muzeum

Újezd na starých snímcích

  Světlana Alexijevič – Modlitba za 
Černobyl: Kronika budoucnosti

  Klaus Bötig – Kypr
  Sandra Brown – Pomsta
  W.Bruce Cameron – Psí cesta
  Jenny Colgan – Ostrov s vůní čerstvého chleba
  Stanislav Češka – Nelítostná vražda
  Liz Fenwick – Pod nebem Cornwallu
  Patricia Harman – Porodní bába od řeky Hope
  Hana Körnerová – Znamení jednorožce
  David Lagercrantz – Muž, který hledal svůj stín
  Marcela Mlynářová – Rozcourané duše
  Sara Raasch – Sníh nebo popel
  Heidi Rehn – Jantarové dědictví
  Melvin Starr – Inkoustová stopa
  Petr Zídek – Utajená láska prezidenta   

Masaryka: Oldra Sedlmayerová

Nové knihy

František KOLLMAN, Pavel WURCEL a další hosté

Hvězdy v Újezdě

Podzim v knihovně
V novém školním roce se v knihovně opět může-
me těšit z pravidelných návštěv dětí z místní školy. 
Ke třídám, které již knihovnu navštěvovaly, nově 
přibyla 3. C a některé první třídy. Jiné třídy naopak 
knihovnu navštěvovat přestaly.
Třeťáci svou první návštěvu knihovny využili k ho-
dině vlastivědy. Z knihy Střípky z újezdské historie 
si postupně ve skupinkách s paní učitelkou vyhle-
dávali informace a zajímavosti z naší obce. Vše si 
zapisovali do přinesených archů.
Zájem letošních 1. tříd nás velice potěšil. Doposud 
bylo zvykem, že k nám prvňáčci chodili až při jar-
ním pasování na čtenáře, kdy už uměli číst. Děti 
se při své první návštěvě seznámily s knihovním 
řádem a prací v knihovně, prohlédly si knihy v dět-
ském oddělení a na své nové čtenářské průkazy si 
vypůjčily první knihy.
Nejen paní učitelky z 1. stupně ZŠ mají zájem o tyto 
pravidelné návštěvy. V říjnu se do knihovny zapsala 
1. MŠ Čentická. S paní ředitelkou si děti na společ-
nou průkazku půjčily pohádky a naučné knihy.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, 
knihovnice
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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

Zveme Vás do naší prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certifikované obuvi,
která splňuje požadavky pro zdravý vývoj dětských
nohou. Prodejna je otevřená v Centru Blatov vedle
lékárny a tanečního sálu Danceport.

U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Geox, Richter, Primigi, Pegres, Protetika,
Fare, DPK, Befado, Demar, a další... 

Ke každé zakoupené obuvi značky GEOX
zajímavý dárek pro Vaše děti.

A maminky si zde bude budou moci vybrat něco
i pro sebe. Dámská obuv, punčochy ponožky atd.

Široký výběr značek Tamaris, ARA, Caprice, Jenny,
Högl, Geox, Hujo, Merrell, NewBalance atd.

Vstup do prodejny je možný s kočárkem
bezbariérovým vstupem.

773 944 710
Oplanská 2614
Centrum Blatov

po-pá 9:00-18:00
so      10:00-14:00
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                  Na setkání s Vámi se těší Lucie Dlabačová, Slavětínská 9, Praha 9 - Klánovice.
                                           www.kvetinylucka.cz     tel. 737 481 293 

V pátek        27.10.2017     10.00 - 17.00 hod.
V sobotu      28.10.2017       9.00 - 16.00 hod.

Podzimní výstava se koná:

V pátek         1.12.2017      10.00 - 17.00 hod.

Na výstavách bude k vidění i zakoupení velký výběr dušičkových a adventních 
aranžmá, věnců a dekorací ze suchých květin.
 

Lucie Dlabačová a ČZS ZO Újezd nad Lesy                 
Vás zvou na tradiční podzimní a adventní prodejní výstavy v areálu zahrádkářů,
Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy. 200 m za křižovatkou, směr Koloděje.

                    
                     

             Adventní výstava se koná:

V sobotu       2.12.2017       9.00 - 16.00 hod.
V neděli        3.12.2017      10.00 - 15.00 hod.

                       

    

 
               

        

        
        

      

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat 

na Vernisáž 
 

 Karolíny Mitášové 
obrazy 

a 
Heleny Giras Kozákové 

keramické objekty 
 

Dne 01.11.2017 od 18,00 – 20,00 hod. 

v Praze 9 - Újezd nad Lesy, 

Třebětínská 591 

Kontakt: 608 943 568 
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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

PRÁZDNINY	V	ÚJEZDĚ	NAD	LESY	2017	

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 
Týden plný her, soutěží a zábavy.  

VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ 
Různé výtvarné a tvořivé techniky. 

PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI 
Velká výprava na Ostrov pokladů! 

SPORTOVNÍ DOVÁDĚNÍ 
Různé druhy sportů, protahování, relaxace.  

INDIÁNSKÉ LÉTO 
Malí indiáni na dobrodružné výpravě. 

MALÝ ZÁLESÁK 
Rozvoj tábornických a rukodělných aktivit.  

TÝDEN PLNÝ POHÁDEK 
Cesta z pohádky do pohádky. 

PŘÍRODA KOLEM NÁS 
Poznávání	přírody	v	jejímž	sousedství	žijeme.	 

PŘÍMĚSTSKÉ	TÁBORY	
PRO	DĚTI	5	–	16	LET	

Cena	2150	Kč		

PŘÍMĚSTSKÉ	TÁBORY	
PRO	DĚTI	2	–	6	LET		

Cena	2500	Kč	nebo	600	Kč/den	

VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ 
Pro děti od 5 do 12 let 

CESTA ČASEM 
Pro děti od 5 do 12 let 

INDIÁNSKÉ LÉTO 
Pro děti od 5 do 12 let 

ZÁLESÁK I. 
Pro děti od 7 do 12 let 

ZÁLESÁK II. 
Pro děti od 7 do 12 let 

OUTDOOR SPORT CAMP 
Pro děti od 12 do 16 let 

TÝDEN PLNÝ HER 
Pro děti od 7 do 12 let 

Cena zahrnuje: obědy, pitný režim, materiál, odměny, odborný dozor 
Místo konání: BC V zahradě, Klánovický les, zahrada Masarykovy ZŠ 
 

Registrace: skolka@vzaharde.cz  

tel. 774 299 992, 777 313 133, www.vzahrade.cz 

3. 7. – 7. 7. 

10. 7. – 14. 7. 

17. 7. – 21. 7. 

24. 7. – 28. 7. 

31. 7. – 4. 8.  

7. 8. – 11. 8.  

14. 8. – 18. 8.  

21. 8. – 25. 8.  

Recepční na poloviční úvazek
přijme Rezidence a Wellness Blatov.
 V případě zájmu zašlete životopis

 na: blatov@kossuth.cz.

Česko-anglická MŠ Fialka Klánovice 
je MŠ s dvojjazyčným vzdělávacím 

programem pro děti od 2-6 let.

Zápis od 15. 3. 2017 – kapacita je omezená.

Kontakt: Jana Lightburn 775 614 778
www.fialka-klanovice.cz

EL BIO obchod se zdravou výživou 
a biopotravinami v Újezdě nad Lesy přijme do 

svého týmu kolegyni - prodavačku se zkušenostmi 
v prodeji, znalostmi a zájmem z oboru zdravé 

výživy a bio. Kontakt: Hana Koštialová, 
email: hana@elbio.cz

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 

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728230831 J. Vrbka

Pomůžu Vám s řešením  
problémů Vašich pejsků.

www.vycvik-psu-brettan.cz 
tel.604308059 

VÝCHOVA A VÝCVIK PSŮ U VÁS DOMA,
NEBO NA PROCHÁZKÁCH



Restaurace Krokodýl je známá nejen 
v Újezdě, ale i ve vedlejších obcích ne-
bo ve vnitřní Praze. Je to dáno tím, že 
drží vysoko laťku v kvalitě nabízeného 
jídla, ale i to, čemu se anglicky říká „co-
re line“, tj. hlavní směr – hovězí steaky!
Restauraci založili v rodinném domě 
bratři Marek a Jan Štědronští. Pozi-
ce Jana je jasná – je vyučený kuchař 
s  praxí v mezinárodních hotelích, 
a proto je především šéfkuchař. „Já se 
starám o suroviny, účty, personál, dě-
lám číšníka a mou zodpovědností je 
chod celé restaurace,“ říká mi Marek. 
„Ale nemyslete si, já toho také v pro-
vozu hodně zařizuji, jinak to v rodinné 
firmě nejde,“ dodává Jan.
Restauraci bratři otevřeli v roce 2002, 
jako steakhouse. „To byl můj nápad, 
steaky z vysokého roštěnce a hovězí-
ho filetu. To zná každý, ale hovězí je 
červené maso a náročnější na přípra-
vu. Tím více vynikne kvalitní steak na 
talíři a získá klientelu,“ říká ze zkuše-
nosti Jan. „Vzal jsem si na starost do-
dávky masa, tedy postupně jsme si 
vytipovali druh dodavatelů, zjistili je-
jich obchodní podmínky a pak s nimi 
navázali obchodní vztahy. Nakupuji 
výhradně mladé hovězí z českých cho-

vů, zcela čerstvé, dodávky dostáváme 
3x týdně,“ vysvětluje Jan.

NEHONÍME SE ZA OBĚDY
Ptám se tedy, jak s takovým množ-
stvím masa pracují. Marek vysvětluje: 
„Chce to dvě věci. Umět s masem hos-
podařit a mít dobrý obchodní plán. 
My s masem hospodaříme tak, že to 
nejčerstvější, ihned po jeho odběru, 
dáváme na tatarské bifteky. Je to jed-
na z našich specialit, kterou také pod-
porujeme pod naší vlastní doménou 
www.tatarak.cz. Roštěnec a filet je 
nutné nechat vyzrát, a tím dokážeme 
udržovat stále čerstvé zásoby masa 
na přesně té hranici, která je pro chod 
podniku i pro zákazníky dobrá. A ten 
business plán je jednoduchý. Nehoní-
me se za obědy, rozvozy, na to jsou tu 
jiní, my se soustředíme na večeře, kdy 
dokážeme uspokojit různé skupiny 
večeřících od 18 do 23  hodin. Před-
krm nebo polévka, steak, pivo, mouč-
ník a je hotovo.“
„Samozřejmě, i my tu a tam zkusíme 
novou položku,“ doplňuje Jan. „Nabíd-
li jsme tu mexickou kuchyni, děláme 
pečená žebírka nebo pečená kolena. 
Příprava kolen vychází z  tradičních 
rakouských a německých receptur 
a objednávají si je hlavně muži. Ženy 
raději saláty, dělám v  kuchyni napří-
klad salát s krevetami nebo s uprave-
ným roštěncem. Sami si připravujeme 
maso na burgery a grilujeme je velké, 
jako na americkém venkově.“
„Ale stále se držíme steaků,“  navazuje 
zase Marek. „ V novém jídelním lístku 
chceme nabídnout naše nové omáčky 
– velmi pikantní habanero a  Jack Da-
niels BBQ, které jsme si sami vyrobili 
z originálních surovin,“ zve Marek pří-
znivce ostrých jídel.

Na otázku, co je atraktivní lahůdkou 
odpovídají oba bratři unisono: „To je 
espetada. Je to recept přivezený z por-
tugalské Madeiry a jsou to kostky roš-
těnce grilované s vavřínem, kořeněné 
maldonskou solí a olivovým olejem. 
Podává se na jehle zavěšené na stoja-
nu, takže nejen chuť, ale i pohled mo-
hou být zážitkem.“
Z vepřového nabízejí bratři Štědronští 
vepřovou panenku. „Ne každý pre-
feruje hovězí maso a může ho každý 
den,“ směje se Marek. 

TŘI PIVA NA ČEPU
Pochopitelně hlavním nabízeným ná-
pojem je pivo. Krokodýl nabízí vždy 
3 druhy piva. Je to klasika v  podobě 
Plzeňského Prazdroje, Kout na Šuma-
vě – podle majitelů nejlepší deseti-
stupňové pivo na českém trhu, a také 
každý týden nabízejí nějaké speciály 
z menších pivovarů (stouty, ležáky, 
svrchně kvašená piva).
Ve vínech nejsou orientováni na jednu 
oblast nebo dodavatele, mají vína jak 
z Moravy, tak i třeba z Itálie nebo Fran-
cie nebo Jižní Ameriky.
Kapacita je 40 hostů, v létě na zahrád-
ce dalších 40, a protože podnik je vy-
hlášený a pořádá i oslavy a rodinné 
sešlosti, nabádají majitelé zájemce, 
aby si zvlášť v pátek a sobotu udělali 
rezervaci předem. Restaurace zajišťu-
je i catering pro firmy i soukromé se-
šlosti a má již i klientelu, která se na ni 
pravidelně obrací.
Na závěr mi Marek řekl: „My si zaklá-
dáme na nejkvalitnějších surovinách 
a masa z českých chovů. Ty si sami 
vybíráme, nakupujeme, porcujeme 
a  zpracováváme. Soustředíme se na 
to, co za 15 let činnosti umíme nejlépe 
a kvůli čemu nám lidé chodí!“ 

OD ZÁPADU NA VÝCHOD
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Na steaky do Krokodýla

Stránku připravil Pavel Moudrý

Restaurace KROKODÝL
Lomecká 1807
tel.: 775 248 650
info@restaurant-krokodyl.cz
parkování: ano

otevírací doba:
Po - Čt 18-23 hod.
Pá – So 17-23 hod.
Ne zavřeno
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LISTÁRNA

Listárna

V minulém ÚZ poskytla paní starostka rozhovor, na 
který musíme reagovat. Není pravdou, že jsme odmí-
tali jednat. Naopak, kdykoliv nás pozvala, vždy jsme 
přispěchali, kvůli času schůzek jsme si brali i dovole-
nou. Aniž jsme byli předem informováni, na jednom 
z jednání byl přizván i právník MČ Prahy 21. Až násled-
ně jsme proto udělali totéž. Veřejně slíbené pokračo-
vání jednání u kulatého stolu starostka nedodržela.
Loni jsme údajně často cvičili služební psy. Jde o chyb-
né označení, ale především přiznání, že už tomu tak 
není. Udělali jsme vstřícné změny, omezili provoz. Tvr-
zení, že jsme odmítli cokoliv změnit, je tedy nepravdivé. 
Stejně jako požadavek na čtyřdenní omezení provozu 
v týdnu. Šlo o tři dny a byl to jen jeden z mnoha dalších 
požadavků. Hledali jsme kompromis a vysvětlovali, že 
přistoupit na všechny nemůžeme. Častou reakcí rad-
ního Jeníčka ale bylo odseknutí: „To je váš problém!“ 
To je jednání?

Nepravdivé je i tvrzení, že lidé v naší organizaci větši-
nou nejsou obyvateli Újezda n. L. Je tomu právě na-
opak, nemluvě o účastnících veřejných kurzů. Na po-
zemky cvičiště máme letité smlouvu i s magistrátem 
a najednou se kolem nich dějí nějaké změny. Doufá-
me, že nejsou účelové…
Přestože si na nás stěžují jen stejné 2-3 rodiny, učinili 
jsme mnohá omezení. Zastupuje paní starostka ale je-
nom tyto rodiny? Někdo nemá rád psy, jiný třeba fot-
bal. Ale těžko lze proto zrušit fotbalové hřiště. Zdá se 
ale, že u nás toto neplatí. Desetiletí budování areálu 
občany Újezda stojí proti znelíbení mocných.

Jarmila Kotková,
jednatelka ZKO Újezd nad Lesy

Pozn. šéfredaktora: Ve zmíněném rozhovoru (ÚZ č. 
10/2017) žádné tvrzení o tom, že by kynologové „odmítli 
cokoliv změnit“ nepadlo. Výraz „odmítají jednat“ pak za-
zněl v otázce, nikoliv v odpovědi paní starostky.

Když jdu na podzim k vlakovému nádraží, s radostí po-
zoruji, jak se náš les krásně vybarvuje. Těší mne také, 
že cesta, po které nás spousta chodí nejen na vlak, ale 
i na procházky, je vyčištěná a pohodlná. Poděkovat za 
ni chci panu Mimrovi z Blatova. Dlouhé roky se o cestu 
stará ve svém volném čase a nestojí o žádné forma-
lity. Snad ho potěší, že lesní cestě od školy k nádraží, 
kudy vede naučná stezka Lesní galerie I, stále více lidí 
říká „mimrovka“. Tím názvem vyjadřují své poděkování 
a pochvalu.

Monika Hartmanová, 
spolek Újezdský STROM

Rád bych se ještě vrátil k problema-
tice újezdské školy. Situace se sta-
bilizovala, ale chyběl viník, který za 
vše může. Už nechybí. Na  posled-
ním jednání zastupitelstva prohlá-
sila paní starostka: „Nepřekvapují 
mě tady některé odpovědi zastu-
pitele Duchka, který rozdmýchal ve 
škole tu nepříznivou situaci, která 
tam byla“. Ale může jeden člověk, 
rozvrátit dobře fungující školu? 
Že  funguje dobře, potvrdila paní 
starostka při jednání se zástupci 
rodičů, kde uvedla: „Já vnímám, že 
za poslední roky se škola zvedá, vy-
řešily se problémy v hospodaření 

a účetnictví a škola funguje dobře“. 
Jenže vliv na stav školy měla i paní 
starostka, která byla 7  let zodpo-
vědná z pozice radní za místní škol-
ství a je členkou Komise vzdělávání 
a výchovy i Školské rady. Navíc žá-
kyní školy byla i její dcera, takže mě-
la přehled o tom, jak školu vnímají 
samotné děti. Měla tedy dost mož-
ností v minulých letech ovlivňovat 
fungování ZŠ na základě poznatků 
svých i poznatků rodičů, a také za-
bránit údajnému rozdmýchávání 
nepříznivé situace na ZŠ. 
Proto mne trochu překvapuje, 
že se paní starostka stala jedním 

z  prvních členů nově vzniklého 
spolku rodičů. Samozřejmě tím 
nezpochybňuji právo jakéhokoliv 
spolku přijímat členy dle svého 
uvážení, ale pokud se paní starost-
ce nepodařilo vyřešit problémy ZŠ 
ve své funkci, podaří se jí to díky 
spolku?  
Takže viníka či viníky máme. Teď 
už zbývá ta náročnější část, vše na-
pravit. Když každý návrh na řešení 
bude posuzován z hlediska jeho 
prospěšnosti a ne podle sympatií 
či antipatií k navrhovateli budeme 
k nápravě o kousek blíž.

Jan Jacek
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KDE JE PRAVDA?

VINÍK

DÍKY ZA MIMROVKU



V říjnovém ÚZ pan Minařík bezděčně odhalil pravou 
příčinu problémů jeho a pana Jeníčka s kynologic-
kým cvičištěm (dále KC), když o mně napsal: „Když 
mu psi nevadí, proč nemá toto cvičiště u svého do-
mu? Jeho určitě žádný pes ještě nenapadl, také plot 
nemá rozkousaný od psů z ulice, nikdo mu neříká, 
že pes s hlavou v dětském kočárku nikomu neublíží 
a psí exkrementy na chodníku před vchodem jsou 
hnojivem.“
Pominu -li nesmyslnost otázky, proč nemám KC 
u svého domu, musím dát p. Minaříkovi v jednom za 
pravdu. Ano, všichni známe takovéto nevychované 
psy, kteří spolu se svými majiteli na KC nikdy nebyli, 
své majitele často neposlechnou, nebo ještě hůře 
jejich majitelé po nich ani žádnou poslušnost ne-
vyžadují.  Právě takovíto psi patří na KC, které chce 

p. Minařík spolu s p. Jeníčkem zlikvidovat. Psi, kteří 
navštěvují KC, rozhodně p. Minaříkovi nerozkou-
sali plot, ani nestrkali hlavu do dětského kočárku 
apod. To dělají nevychovaní psi z okolí a tomu sa-
mozřejmě žádná likvidaci KC nezabrání.  Problém 
tedy bude spíše v tom, že kvůli mnohaletým špat-
ným zkušenostem se psy z okolí došlo u p. Minaříka 
k nesnášenlivosti ke psům jako takovým, které po-
tom za podpory p. Jeníčka bohužel vede k likvidaci 
kynologické organizace, jež naopak psy vychovává.  
Je to to samé, jako žádat zrušení silnic, protože mě 
obtěžuje hluk aut.  Kdyby oba pánové věnovali své 
úsilí tomu, aby nevychovaní psi navštěvovali KC, by-
lo by to rozhodně smysluplnější, než se zcela bez-
hlavě a nesmyslně snažit zlikvidovat KC.

J. Lameš

Čmeláky! Ale jestli byste se taky 
chtěli přidat, upozorňuji, že: čme-
láci nedávají ani med, ani propolis 
a každý rok se hnízdo musí založit 
znovu – takže na čistý zisk to ne-
vypadá.
Zatímco včely musí do úmoru hle-
dat zdroj zadaný prvním sběrem, 
čmeldové nejsou vybíraví a  opy-
lují, co je nadosah. Včetně rostlin 
s delší květní trubkou (čmelák má 
jazýček 4x delší než včela), tudíž 
je spousta květů, na které je včela 
krátká. (Papriky a rajčata z obcho-
dů opylují taky čmeláci). Za chlad-
ných jarních dnů, kdy včely ještě 

spí, čmeláci letí na rybíz, jahodník, 
ovocné stromy, opylují i jetele, či-
čorky, svazenky… V časech všeo-
becného poklesu počtu včel, jsou 
tedy čmeláci skoro poslední al-
ternativou pro opylení. Bohužel 
pěstování monokultur a obliba 
krátce střižených trávníků jim ale 
brání v pastvě a vypalováním mezí 
a stařiny ničíme tamní přezimující 
matky.
Zkusme tedy pomoci krásným 
bručícím dobračiskům, ale zase 
pozor, není všechno tak, jak by se 
na oko zdálo (tohle mají s Okem 
společné – za každý dobrý skutek, 

je potřeba trestat): dvakrát jsem 
letos vytáhnul topícího se čmeldu 
z bazénu a  co myslíte – kousnul 
mě, až jsem se zapotil…
Tento příspěvek budiž tedy vý-
zvou pro milovníky přírody - vždyť 
„čmelín“ se dá umístit i na balkon 
v paneláku. Zatím mám jen litera-
turu z obchodu Zelená domácnost 
a něco informací z obsažných strá-
nek čmeláci.cz a taky už vím, že na 
osazení „čmelína“ mladou matkou 
je čas do března. Těším se, že se 
ozve i někdo s praktickými zkuše-
nostmi. Za přátele brundibárů. 

Petr Mach

Téměř s pohnutím jsem sledoval, kolik času, péče, 
prostředků i vyložené něhy mnozí věnovali svým 
plechovým (v některých případech i hliníkovým) 
miláčkům na Srazu veteránů. Stejnou péči, starost-
livost, čas i něhu bychom měli věnovat, péči o demo-
kracii, rodnou zemi, přírodu i lidi, kteří chtějí v kli-
du pracovat, tvořit a žít. Nejvíce vždy děláme to, co 
děláme z vnitřních pohnutek, nikoliv podle rozkazu 
nějakého načalstva. Systém, který funguje pouze po-
dle jména, může často velmi rychle zmizet, jestliže 

ho nikdo nebude hájit. Zbude jen prázdná formální 
institucionální stránka, jakási zbylá ulita po šnekovi, 
kam už nepůjde se schovat. Na papíře bude možná 
vše v pořádku, v reálu asi sotva. Protože nám ta de-
mokracie za posledních pár let trochu zkorodovala, 
nevím, jestli bude stačit CO2. Obávám se, že se bude 
muset při volbách svařovat plazmou v argonu, a ne-
blábolit při tom, jasně, ono to totiž při činnosti, na 
kterou se musíte sakra soustředit, ani nejde.

Ivo Syřiště
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ODHALENÍ

ZA SRAZEM VETERÁNŮ

PŘÁTELÉ A ZNÁMÍ: BUDEME CHOVAT

Děkuji Úřadu MČ Praha 21 a SPCCH 
za blahopřání a dárky k mému život-
nímu jubileu.

Ing. Jaroslava Politzerová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji občanskosprávnímu odboru MČ Praha 21, KAS a všem, 
kteří mi blahopřáli k mým narozeninám, dále za dárky a milé po-
sezení s gratulanty.

Vladimír Štěpánek

PODĚKOVÁNÍ



 

V minulém čísle Újezdského zpravodaje se osamě-
le sešly dva sloupky a oba na podobné téma. Špatná 
dostupnost informací z rozhodování samosprávy. Ko-
legyně psala o  své anabázi.  Dřív jako radní problém 
neviděla, z opozice je jí dnes zřejmý. Pokud se znovu 
dostane do vedení, pokusí se to změnit. Vidíme to však 
i v koalici. V sloupku stejně jako na K10 volám po infor-
macích. A nemyslím tím lepší či horší ústní předávání 
zpráv jednotlivých radních týmům politických kolegů, 
ale skutečný přístup zastupitele k zdrojovým podkla-
dům. Jen tak je možné zajistit relevantní informace vět-
šímu počtu kompetentních aktérů s cílem zlepšit kvali-
tu rozhodování. 
Při psaní minulého sloupku jsem měl z K10 přísliby pro 
sebe a kolegy v koalici, byl jsem však k brzké realiza-

ci skeptický. Díky houževnatosti místostarosty RNDr. 
Roušara se však podařil doslova průlom, a to přístup 
k informacím pro všechny zastupitele, tedy včetně opo-
zice, neboť trval na plnění již rok stanoveného principu 
otevřenosti pro všechny.  
Výsledkem je usnesení RMČ 65/1127/17, „Rada měst-
ské části ze dne 26. září 2017 souhlasí se zpřístupně-
ním podkladů pro jednání RMČ Praha 21 v systému 
Alfresco všem zastupitelům, kteří podepíší „Prohlášení 
zastupitele“ o mlčenlivosti.“ Pokud bude usnesení Rady 
úřadem MČ naplněno, bude mít každý zastupitel účin-
ný nástroj k zlepšování znalostí o průběhu rozhodování 
naší MČ. Může se pak sám lépe podílet na rozhodování, 
a to na základě faktů. Já mám již prohlášení zastupitele 
podáno.

SLOUPKY
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Výzva
Újezdem hýbe utajování kompletních (katastrofálních) 
výsledků průzkumu klimatu v ZŠ. Znají je jen ředitelka, 
starostka, zástupce/i Spolku přátel, rodičů a dětí újezd-
ských škol (SPRDUS) manažerky MAP. Tvrdí, že výsledky 
by občané, rodiče nepochopili, či špatně interpretovali. 
Že by mezi nimi byli třeba dobří odborníci, ani nezmi-
ňují. Utajování ale bude vyvolávat jenom další dohady. 
Přitom více hlav více ví, nebo ne?
Nezveřejněné výsledky má prý komentovat i paní ře-
ditelka. A to je jistě správné, nikoliv však nestranné 
a  dostačující. Bude totiž komentovat i svoje dvouleté 
působení ve škole. Ale k čemu to bude, když není zve-
řejněno, co vlastně komentuje? Proto je třeba nejen 
zveřejnění, ale i několik oponentních komentářů.

Vážená paní starostko,
školství máte 7 let v gesci. Jste členkou mnoha subjek-
tů vztahujících se ke škole (SPRDUS, Komise výchovy 
a  vzdělávání, Školská rada). Sdělte veřejnosti, jak po-
dle dílčích výsledků hodláte řešit například strach žáků 
5. tříd ze spolužáků, starších žáků, z cesty na WC? Dále 
neférové jednání učitelů (nedrží slovo, neplní slib) na 
2. stupni vůči žákům. Stejně tak názor 49 % pedago-
gů, že v dosahování lepších výsledků žáků jim pomůže 
změna podmínek u nich doma (rodinné vztahy, materi-
ální zázemí) i jejich větší vnitřní motivace, když jen 9 % 
učitelů se současně domnívá, že zlepšení přinesou ne-
standardní formy výuky?! Nízká motivace žáka je přece 
vizitkou pedagoga!
Nemohu se u výše uvedených osob a SPRDUSu ubránit 
dojmu pokrytectví. Pokud by totiž výsledky byly vynika-
jící, už dávno by byly jistě zveřejněny. I bez petice.

Vážení spoluobčané, naše radnice vymyslela, že na 
Blatově v areálu Ideal Luxu udělá zdravotní středisko. 
To je samozřejmě velice dobré pro naši městskou část. 
Zásadně však nesouhlasím s nenávratným přesunem 
lékařů na Blatov. Není přeci možné nechat celé sídliš-
tě, kde bydlí převážná většina újezdských občanů, bez 
snadno dostupné zdravotní péče a bez lékárny.
Proslýchá se, že po opravě rohožnického střediska zde 
bude další školka. Skutečně je to nutné, když velká škol-
ka je poblíž a s místy ve školkách není v Újezdě pro-
blém? To, co zde naopak citelně chybí, jsou služby a za-
řízení pro seniory. Já bych raději budovu na Rohožníku 
opravil, přistavěl patro a služby tím rozšířil.
Píšu „proslýchá se“, protože jak je smutným zvykem 
současného „otevřeného“ vedení radnice, informace 

nemá nejen veřejnost, ale ani opoziční zastupitelé. 
V lednu sice proběhl kulatý stůl k plánu rozvoje měst-
ského zdraví, ale tam jsme jasně řekli, že zdravotní 
péči na Rohožníku je třeba zachovat. Od té doby 
žádná diskuze na téma stěhování zdravotního stře-
diska s veřejností neproběhla. Také se ptám: „Mají 
vůbec takové kulaté stoly smysl, když se naprosto 
nepřihlíží k tomu, co tam bylo řečeno, nebo slouží 
pouze k  odškrtnutí kolonky ve formuláři?“ Radnice 
říká: „Posílíme autobusovou dopravu z Rohožníku 
na Blatov až k novému středisku.“ V tom případě na 
to doplatí i občané Blatova, kterým budou pod okny 
jezdit autobusy. 
Z čehož tedy vyplývá: „Pohřbíme Rohožník, ať žije Bla-
tov“- kde žije většina současného vedení radnice.

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

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

Zdeněk Růžička (ANO 2011)



Kam 
s odpadem
KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
18. listopadu    Žehušická x Měšínská
     Rohožnická (u Alberta) č. 2

16. prosince    Toušická (u spořitelny)

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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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1.  ulice Toušická – u spořitelny
2.  ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3.  na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4.  na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5.  na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6.  na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 

Po naplnění budou kontejnery dle 
potřeby vyměňovány. Kontejnery 
se mohou ráno rychle naplnit a ne-
ní možné je obratem vyměnit. Po-
kud na stanovišti z důvodu výměny 
kontejner nebude, je nutné si na 
něj počkat a až poté do něj odložit 
odpad. 
 Martin Švejnoha, OŽPD

O nedělích ve dnech 12. listopadu a 26. listopadu 2017 budou 
přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery 
na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

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

1. křižovatka ul. Načešická x Borovská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Čentická x Polešovická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Hulická x Soběšínská  1600 - 1620

4. křižovatka ul. Novosibřinská x Svojšická  1630 - 1650

5. křižovatka ul. Žárovická x Žehušická  1700 - 1720

6. křižovatka ul. Tuchotická x Velebného  1730 - 1750

7. křižovatka ul. Domanovická x Račiněveská  1800 - 1820 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A  středa 15. listopadu

Praha 21 - trasa C  úterý 14. listopadu

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem 
na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svo-
zových vozidel ZDARMA odevzdat tyto od-
pady: 
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, za-
hradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, 
lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňo-
vání plísní), zářivky a výbojky. 
Informace o celoročním svozu najdete na 
našich stránkách http://praha21.cz/informa-
ce/nebezpecny-odpad a také v informační bro-
žuře „Sběr nebezpečného odpadu na území 
hl. m. Prahy v roce 2017“, tuto brožuru najdete 
ve stojanu s letáky v přízemí vedle podatelny 
úřadu.

Martin Švejnoha, OŽPD

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, sta-
vební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému od-
běru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, ledni-
ce, mrazáky).
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INZERCE

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

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
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FITNESS CLUB

UJEZD
www.fitnessclubujezd.cz

Zavedený autoservis 
v Praze-Běchovicích hledá ASISTENTKU

Náplň práce: Objednávky materiálu,vedení pokladní 
knihy, fakturace, komunikace s klienty

Požadujeme: Základy práce s počítačem: Word, Excel, 
aktivní přístup, spolehlivost

Nabízíme: Dobré finanční ohodnocení, pružnou 
pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku 

Více info na www.autowolf.cz, tel.: 608 330 050
Váš životopis zašlete na autowolf@seznam.cz
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

 

  Jazykové kurzy 
  pro každého  
   
 

    
 
  Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice: 
   11., 13., 18., 20., 26. 9. 2017 vždy 17-19h 
 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,  
  FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, 
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 
 
 

 
 

     tel.: 733 392 675    www.deltaschool.cz 
     DELTASCHOOL@LTITEK.COM 

Nově otevřené KADEŘNICTVÍ 
v Újezdě nad Lesy, Kynická 1285 

(vchod z ul. Vlkanovská)
kontakt: 733 131 316

VOLEJTE MAKLÉŘE
Martina Kozová

777 263 316, www.kozova.eu

Prodej krásného domu 5+1 se zavedenou 
vzrostlou zahradou v Újezdě nad Lesy!
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Zkušená lektorka nabízí výuku 
angličtiny a ruštiny pro Čechy i cizince. 

wellness.lea@centrum.cz 
tel. 721 041 330.

Přijímáme objednávky 

 
 

Bližší informace 
na tel. 777 894 754 

(volat po 16 hod.)

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Tady mohl být váš inzerát za 363 Kč

Objednávejte na inzerce@praha21.cz
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Začátkem října se sešla komise a zhodnotila přihlášené soutěžní příspěv-
ky. Při hodnocení byl zohledněn především estetický přínos pro zkrášlení 
obce. Dále pak rozsah, nápaditost a barevné kompozice. Na prvních třech 
místech se umístily tyto příspěvky:
1. místo - Kořenářová Ivana 
– zkrášlení veřejného prostoru 
v Žárovické 1655 (viz foto)
2. místo - Krejčíková Ludmila 
– zkrášlení veřejného prostoru v Ma-
lotické 1651
3. místo – Zadražilová Marcella 
– truhlíky a předzahrádka v Kynic-
ké 268
Vzhledem ke snaze zkrášlovat oko-
lí nejen pro sebe, ale i pro ostatní, 
jsme se rozhodli odměnit všechny 
účastníky soutěže. Pokud chcete 
také zkrášlit své okolí i pro ostatní a třeba i něco pěkného vyhrát, zapojte 
se do naší soutěže i vy. Další, již 4. ročník, vyhlásíme na jaře příštího roku.

Martina Vrbková, 
odbor životního prostředí a dopravy

Soutěž 
Rozkvetlý Újezd 
má vítěze

INZERCE
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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

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

 

  Jazykové kurzy 
  pro každého  
   
 

    
 
  Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice: 
   11., 13., 18., 20., 26. 9. 2017 vždy 17-19h 
 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,  
  FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, 
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 
 
 

 
 

     tel.: 733 392 675    www.deltaschool.cz 
     DELTASCHOOL@LTITEK.COM 

Nově otevřené KADEŘNICTVÍ 
v Újezdě nad Lesy, Kynická 1285 

(vchod z ul. Vlkanovská)
kontakt: 733 131 316

VOLEJTE MAKLÉŘE
Martina Kozová

777 263 316, www.kozova.eu

Prodej krásného domu 5+1 se zavedenou 
vzrostlou zahradou v Újezdě nad Lesy!
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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.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

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!
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placená inzerce

Zkušená lektorka nabízí výuku 
angličtiny a ruštiny pro Čechy i cizince. 

wellness.lea@centrum.cz 
tel. 721 041 330.

V rámci Týdne zdraví vznikl užitečný přehled všech lé-
kařských a zdravotnických zařízení na území Prahy 21 
platný k 1. 9. 2017. Obsahuje nejen výčet působení 
jednotlivých lékařů podle specializací, ale především 
kontakty. Letáček je možné získat přímo na podatelně 
Úřadu MČ Praha 21 nebo si jej stáhnout v elektronic-
ké podobě na www.praha21.cz. Leták byl financován 
z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

(red)

Přehled ordinací

INZERCE



Ve dnech 11. 9. – 25. 9. pro-
běhly v kinosále školy akce, 
pořádané ve spolupráci 
s  místním spolkem Újezd  
nad Lesy: Krajina pro život 
a Kolektory Praha, jimž pa-
tří tímto velký dík. 
Bylo to osm velmi zajíma-
vých divadelních interak-

tivních představení občanského sdružení Divadelta. Zúčastnili se jich žáci 5. 
– 9. tříd. Jedním z hlavních témat se stal jeden z nejožehavějších problémů sou-
časné doby, a to agresivita/ šikana. Žáci pátých tříd se na okamžik stali herci/ 
spolutvůrci reálných situací, se kterými se mohou velmi často setkat – či se již 
někteří setkali na „vlastní kůži“- ve svých třídách i mimo ně.  A mnohdy tyto děti 
ani nevědí, jak se k určitému problému postavit, nevědí, jak správně a účinně 
reagovat. Proto se tak mnozí dostanou do velmi svízelné situace a uchylují se 
k tomu nejhoršímu řešení vůbec - řešení silou, tedy výhrůžkám, nadávkám, po-
směškům, urážkám a v neposlední řadě i k násilí…a to není dobré nikdy, v žádné 
situaci. Zde se žáci mohli ve spolupráci s lektory této akce postupně sami stát 
tvořiteli modelových situací a zároveň jejich řešiteli. Velmi se jim  líbilo, že směli 
navrhnout své vlastní řešení situace a zároveň na jevišti vystoupit a celé své 
řešení aktivně odehrát před ostatními spolužáky. Ti se poté mohli ke všemu 
svobodně vyjádřit a konzultovat tak s vedoucími tohoto projektu i s ostatními, 
bylo - li řešení krizové situace správné, či by toto řešení šlo ještě nějak vylepšit či 
zdokonalit, aby se obě strany začaly vzájemně respektovat. 
Obdobně tomu bylo i v dalších ročnících, v 6. třídách byla problematika roz-
šířena o xenofobii, v 7. třídách to byl alkohol a nácvik technik, „jak říci ne“ 
a v 8. a 9. třídách byla hlavním tématem finanční gramotnost, kde žáci hráli 
modelové situace, ve kterých se dostávali do dluhů a navrhovali jejich řešení, 
samozřejmě na základě sehrané události a rad odborníků.
Považujeme tyto akce za skvělé.  Jedině tímto praktickým způsobem a prožit-
kem se děti naučí dovednostem, které posunou jejich život a zejména jednání 
s ostatními o notný kus dopředu.

Marie Hlaváčková

Divadlo, 
které vychovává

I v letošním roce probíhá na Masa-
rykově ZŠ filmový kroužek, který je 
financován díky grantu MČ Praha 
21. Naše žáky pravidelně potkáte při 
filmování veřejných akcí konaných 
v MČ Praha 21 a jejich tvorba je po-
té archivována. V současné době ho 
navštěvuje 10 žáků. Další prací filmo-
vého kroužku bude natáčení vernisá-
že výstavy Škola snů 22. 11., Vánoční 
zpívání 14. 12. a charitativní vernisáž 
výstavy Zimování 16. 12. 2017. Od-
borným konzultantem je kameraman 
Jan Petras.

Tomáš Prager,
Masarykova ZŠ

Filmový kroužek 
na škole

V pondělí 16. října 2017 se za krásného slunného poča-
sí uskutečnilo setkání s rodiči, dětmi a školní družinkou, 
zastoupenou 10. a 9. oddělením ŠD. Bylo to úplně první 
setkání takového charakteru. Velice si vážíme hojného 
počtu rodičů i dětí, zejména ze „Zvířátkové družinky“  
10.oddělení. Všem zúčastněným „Lesního dobrodruž-
ství“ se povedlo zodpovědět všech 40 otázek a vyluštit 

tak tajenku, za kterou byli odměněni diplomem a drob-
nostmi. Výsledkem této akce byly úsměvy nejen na tvá-
řích dětských, ale i na našich dospěláckých. Budeme te-
dy doufat, že v takovéto pohodové atmosféře budeme 
spolupracovat i nadále.

Zdenka Anna Hrbková, Monika  Krannichová,
školní družina

Družinové dobrodružství

S lítostí v srdci oznamujeme, 
že ve věku 77 let zemřela 

dlouholetá učitelka, od roku 
1990 zástupkyně ředitele 

pro I. stupeň Masarykovy ZŠ, 
paní Dobromila Čejková.

V Újezdě nad Lesy pracovala 
přes 40 let a po všech 

stránkách patřila k výrazným 
osobnostem újezdské 

školy. Bývalí žáci a kolegové 
a všichni, kdo jste ji znali, 

věnujte jí, prosíme, 
tichou vzpomínku.

Masarykova ZŠ

22
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Od pátku 6. 10. do neděle 8. 10. se konala v Areálu snů tra-
diční podzimní výstava újezdských zahrádkářů Ovoce a zeleni-
na. Třetím rokem ji doprovázely výtvarné a fotografické práce 
újezdských mateřských škol, Masarykovy ZŠ a kolodějských 
zájmových kroužků.
Na požádání újezdských zahrádkářů se opět zapojily do výzdo-
by děti od tří do šestnácti let, v letošním roce na téma Zahrád-
ka pro všechny generace. Pod vedením pedagogů vznikly opět 
originální práce, které dotvořily atmosféru výstavy letošních 
výpěstků. A že bylo na co se dívat! Bylinková zahrádka, odrůdy 
brambor a jablek, kořenová zelenina, lilky, vtipně naaranžo-
vané dýně, domácí marmelády, originální Brouččín a Čmelín 
pana Nohejla. To vše včetně prostor pro moštování viděly děti 
v pátek dopoledne (tento čas byl vyhrazen školkám a školám) 
při návštěvě výstavy. Některé děti přivedly své rodiče a praro-
diče během víkendu, aby se mohly pochlubit obrázky, fotogra-
fiemi a podzimními věnci. Zahrádkáři byli množstvím „malých 
návštěvníků“ nadšeni - v pátek dopoledne jich přišlo s paními 
učitelkami téměř pět set. Za pomoc při instalaci děkuji paní 
učitelce Daniele Janoušové, za spolupráci se zahrádkáři Blance 
Exnerové a Ladislavu Dvořákovi. 
Na akci se podílely tyto školy a školky:
MŠ Újezd nad Lesy: MŠ Sedmikráska, MŠ Rohožník, 1. MŠ Čen-
tická, Baby Centrum V zahradě
I. stupeň Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy: 1. F a Malíři (D. Ja-
noušová), 3. D (J. Tmějová), 4. A (K. Novák), 4. C (J. Kotasová), 
4.  D (H. Štěpánková), 4. F (T.  Svobodová), 5. B (I. Poláková), 
5. C (V. Němečková), 5. D (E. Lukešová), 5. E (V. Valentová), 5. F 
(L. Rejmonová), ŠD 9 (M. Krannichová)
II. stupeň Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy: 6. A, 8. A (K. Novák), 
6. C, 7. A (J. Kurková), 7.C (I. Poláková), 8. C, 9.C (V. Valentová)
Koloděje: Malujeme SPOLU (L. Husová), Fotografujeme SPO-
LU (D. Vlčková)

Eva Danielová, 
Masarykova ZŠ

Zahrádka pro všechny generace

1. MŠ Čentická

Julie Doležalová, 5. A



Listopad je vstupem do období zi-
my. Pro nás zahrádkáře je to čas 
úklidu a  kontrol uskladněného 
ovoce, zeleniny, cibulí a hlízkvě-
tin. Méně známé pranostiky říka-
jí „Když ještě v listopadu hřmívá, 
úrodný rok nato bývá“ nebo „Jaký 
bývá v listopadu čas, taký obyčej-
ně v březnu zas“.
Měsíc dal název listopadce - chryza-
témě. Pod jejím názvem jsme si dříve 
představovali hřbitovní kvítí. Hlavně 
proto, že je díky své otužilosti ideální 
dušičkovou výzdobou. Dnes se stává 
stále oblíbenější květinou, jak na na-
šich zahrádkách, tak i při různých slav-
nostních příležitostech. 
Historie chryzantém spadá do staré 
Číny a Japonska, kde jsou velmi ce-
něny. Objevují se nejen ve vazbách, 
ale i v legendách, na obrazech či por-
celánu. Jejich tamní symbolika se od 
té naší podstatně liší, jsou příslibem 
věčného mládí. A nejen to, někteří Ja-
ponci dokonce tvrdí, že červený kruh 
na japonské vlajce není Slunce, ale 
chryzantéma. Do Evropy byla dove-
zena v 17. století v šesti barevných 
variantách. V současné době je zná-
mo více než 5 tisíc druhů. Jsou velmi 
různorodé, jejich květy mají množství 
forem od drobnokvětých druhů se 
záplavou hustou tak, že listy nejsou 
skoro vidět, přes pomponkovité s do-
konalými polokulovitými úbory až po 
tvary svícnovité. Každopádně by měly 
mít chryzantémy v našich okrasných 

zahradách více prostoru. V zahradní 
výsadbě můžeme využít jejich ne-
smírně bohatou barevnou škálu, kdy 
jejich teplé slunečné barvy jsou tou 
pravou květinovou výzdobou stu-
dených podzimních dní a i tu nejpo-
chmurnější zahradu ještě na dlouhé 
období rozzáří ohnivými květy. 
Mnohé z chryzantém se pěstují velmi 
jednoduše a daří se jim i u začáteční-
ků. Jsou hodně odolné, takže rostliny 
zakoupené v plastovém květníku mů-
žeme ihned přesadit ven do zahrady. 
Většina druhů je i částečně mrazu-
vzdorná. Některé je však nutné na 
zimu vykopat a přenést do interiéru. 
Jestliže necháme chryzantémy přezi-
movat v nádobách na balkoně nebo 
terase, přikryjeme je slámou nebo 
netkanou textilií. Na záhonech je po 
odkvětu seřízneme a překryjeme 
vrstvou chvojí nebo jiného materiálu, 
který rostliny chrání před mrazem.
Při běžném pěstování vyžadují chry-
zantémy přiměřeně výživnou, dobře 
propustnou a mírně vápenatou pů-
du. Před výsadbou ji můžeme oboha-
tit o kompost. Nejvhodnější je pro ně 
světlé stanoviště bez přímého slunce. 
Pokud si chceme vypěstovat květiny 
k  řezu s dlouhými stonky, měli by-
chom od jara pravidelně vyštipovat 
boční výhony a druhotné květní pu-
peny. Velkokvěté odrůdy, které ne-
jsou dlouhověké, mají vysoké nároky 
na živiny.
Nejoptimálnější je, když je každý třetí 
rok dělíme a přesazujeme na dobře 
připravený záhon s kyprou půdou ve 
staré síle. Doporučuje se i hnojení na 
list.
Nižší chryzantémy vysazujeme jako 
obruby ohraničující různé zahradní 
plochy, nejnižší se uplatní na skal-
kách. Nízké drobnokvěté jsou vhod-
né do keramických nádob. Kulovité 
a  baletkovité druhy umístíme jako 

solitéry nebo do malých či větších 
volných skupin.
Na záhonech můžeme chryzantémy 
kombinovat s dalšími pozdně kvetou-
cími druhy, například s japonskými 
sasankami, s astrami nebo ploštiční-
kem, kvetoucím až v říjnu. Dobrým 
společníkem jim bude i rozchodník 
velký a nostalgické podzimní trávy, 
například ozdobnice čínská. Využít 
je můžeme v menších aranžmá, větší 
druhy v různých prostorových deko-
racích, s nimiž se setkáváme na kvě-
tinových výstavách, ale i hotelových 
halách a koncertních síních.  
CO JSME NESTIHLI V ŘÍJNU, musíme 
rychle dodělat. Zejména vyprazdňu-
jeme všechny nádrže na vodu, kterou 
ještě zalijeme stále zelené dřeviny, 
u těch není nikdy před zimou vody 
dost. Pokud je příznivé počasí ještě 
na začátku měsíce naposledy pose-
káme trávník, čím je kratší, tím men-
ší ztráty utrpí přes zimu. Posekanou 
trávu nesmíme nechat na trávníku, je 
dobré ji pečlivě shrabat. Chcete-li mít 
na něm méně mechu, pohnojíme ho 
dobrým kompostem a rozhrabeme 
rovnoměrné v tl. 4 – 6 mm. 
Pěnišníky = rododendrony, cesmíny, 
bobkovišně ochráníme tak, že naste-
leme pod rostlinami alespoň 10 cm 
silnou vrstvu listí nebo rašeliny. Ty-
to rostliny jsou zcela mrazuvzdorné, 
ale je potřeba je chránit před zimním 
sluncem a ostrými východními větry, 
k tomu postačí lehká konstrukce se 
smrkovými větvičkami nebo netka-
nou textilií.
Na časné jarní období, jako již tradič-
ně, chceme uspořádat besedy, téma 
prozatím nemáme. Sdělte nám, co 
vás nejvíce zajímá.

Blanka Exnerová
Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Újezd n. L.

Po tři dny (6.- 8.10. 2017) se v našem 
areálu zahrádkářů konala tradiční 
výstava. Přátelé nezklamali a přines-
li, co se dalo. Naši kamarádi, příro-
da a  počasí, nás letos šibalsky pře-
vezli. Na jaře mrazíky spálily květy 
ovocných stromů, horké léto přálo 
všelikému žravému hmyzu, hniloba 
dokončovala dílo zkázy. Leč sešlo se 
dost exponátů jablek, hrušek, révy 
vinné, ořechů;  jen švestky nebyly. 
Zelenina na tom byla dobře. Zaléva-
lo se, plelo se, likvidovali se slimáci. 

Sklidili jsme rajčata, papriky, okurky, 
cukety, dýně, celer, petržel, mrkev, 
česnek, cibuli, kedlubny, brambory. 
Největší péči měli kuchyňské bylinky, 
citrusové ovoce a jiná exotika. Dopl-
něno bylo domácími zavařeninami, 
šťávami a likéry. Se včelami je potíž, 
jsou choulostivé na chladno. Obra-
címe se k odolnému čmelákovi. Byla 
sestavena dřevěná chaloupka - vzo-
rový „čmelín“. 
Současně s výstavou se skvěle před-
vedly děti z našich škol. Zaplnily 

všechny stěny výstavní haly svými 
obrazy a fotografiemi na téma „Za-
hrádka pro všechny generace“. Bylo 
to úžasné, krásné a vtipné. V pátek 
dopoledne se přišly podívat. Bylo jich 
na pět set, od nejmenších po nejstar-
ší. Ukázali jsme jim i moštárnu.
Děkujeme vystavovatelům, aranžé-
rům, návštěvníkům, ÚMČ Praha 21 
a  firmě Kolektory Praha. Na shleda-
nou za rok! 

Jitka Vacková,
zahrádkáři
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Počasí nám nepřálo, výstava se ale vydařila

Zahrádka 
v listopadu



V nenápadném domě v Chabařovicích je 
jedna z největších expozic kávomlýnků 
nejen v ČR, ale i v Evropě. Je jich tu 330 – 
mlýnky různých tvarů a velikostí, dřevěné, 
porcelánové, kovové. Nejstarší exponá-
ty v  Prunerově muzeu pocházejí z konce 
18. století. Jejich prohlídkou jsme se v duchu 
přenesli do doby našich maminek a babiček.
Náš program pokračoval návštěvou hradu 
Střekov u Ústí nad Labem. Nechal ho vybu-
dovat Jan Lucemburský r. 1319. Byl obýván 
do konce 17. století, v 19. století byl objeven 
romantiky a došlo k jeho obnově. Navštívil 
ho J. W. Goethe, R. Wagner, z našich roman-
tiků K . H. Mácha. V r. 1992 byl vrácen rodu 
Lobkowiczů.
Nezapomenutelným zážitkem byla prohlíd-
ka zámku ve Velkém Březně. Byl vystavěn 
v  letech 1842 – 1845 pro hraběte Karla 
Chotka. Historii zámku, nedalekého Hřen-
ska a  celého okolí nám přiblížila skupina 
herců, jejichž vystoupení v dobových kostý-
mech bylo součástí prohlídky.
Děčínský zámek je jeden z největších u nás. 
Původní přemyslovské hradiště, ve 13. sto-

letí gotický hrad, který nechal vybudovat 
Přemysl Otakar II., od r. 1628 majetek 
Thun-Hohensteinů. Poslední přestavbou 
v 18. století získal dnešní podobu. V majet-
ku rodiny Thunů byl do r. 1932, poté v něm 
stát zřídil kasárna a ta v areálu přetrvala do 
r. 1991. Prohlídka trvala skoro dvě hodiny 
a do Krásné Lípy jsme přijeli pozdě.
Zaměstnanci MANY na nás počkali, tak-
že jsme viděli ruční výrobu čokoládových 
bonbonů. MANA byla založena r. 2012, vy-
rábí z  belgické čokolády a ceny rozhodně 
nejsou pro důchodce. Prohlídka pivovaru 
Falkenštejn se z časových důvodů nekona-
la. Absolvovali jsme pouze ochutnávku. Ale 
po tak náročném dni jsme si všichni rádi od-
počinuli u výborného piva. A závěr? Podle 
mínění účastníků jeden z nejhezčích výletů. 
Zájezd se mohl uskutečnit díky dotaci od 
Městské části Praha 21.

I. Krajzingrová, 
KAS
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Koncem září proběhl na Rohožníku 
velmi vydařený sraz veteránů. Na-
bízíme fotografickou koláž z akce 
a  připojujeme díky všem sponzo-
rům, jmenovitě to byly:
Strana soukromníků České republi-
ky, Klub historických vozidel Praha, 
Asociace klubu historických vozidel, 
Úřad MČ Praha 21, Magistrát hlav-
ního města Prahy, Lékárna Klánovi-
ce a zdravotní středisko Klánovice, 
Allstav group, J+M autodíly, autodo-
prava Petr Štolovský, půjčovna nářa-

dí Tlustovousy, Milan Hönig INSTAS 
kontejnery, autodíly Dufek, náhrad-
ní díly na nákladní vozy, Jinohrátky 
Újezd nad Lesy, Café Útes a Restau-
race Stodola.
Dík patří také účinkujícím, kterými 
byli:  Helena Hamplová – moderace, 
zpěv, skupina PUZZLE, skupina No-
vý Vítr, Cirkus Jung, Marek Chytra – 
step, harmonikáři SVOBODA traktor 
klubu a mistr zvuku Petr Urban.

Ladislav Marek,
organizátor srazu veteránů

Výlet na sever Čech

Byl zveřejněn posudek EIA, kde jsou uvedeny i všechny 
připomínky, mimo jiné i připomínka našeho spolku za 
zachování květnického sjezdu. Velmi nemile nás překva-
pila připomínka podaná paní radní Plamínkovou (STAN) 
za Hlavní město Prahu, ve které uvádí, že upřednostňuje 
variantu s pěti mimoúrovňovými křižovatkami. 
Mrzí nás, že si paní radní nevyžádala stanovisko Újezdu 
nad Lesy. Chápeme snahu Prahy o dokončení pražského 
okruhu (s nímž se svázané dokončení našeho obchvatu), 
ale v posudku EIA je jasně napsáno, že varianta se sjez-
dem na Květnici je při vyřešení odhlučnění novostaveb 
v Květnici také plně akceptovatelná.

Nechceme být obětováni!
Bojujeme dál. Na začátek listopadu se nám podařilo do-
hodnout schůzku se zadavatelem, což je Ředitelství silnic 
a dálnic. Účast přislíbila i paní starostka Čechová a jsou 
pozváni i starostové dalších dotčených městských částí 
a  obcí, zástupci ministerstva životního prostředí a ma-
gistrátu.
Veřejné projednávání bude 7. listopadu od 14 hod. 
v hotelu Olšanka. Budeme vás informovat na našem FB 
a www.krajinaprozivot.webnode.cz/. 

Jitka Carbolová,
Újezd nad Lesy: krajina pro život

Kauza sjezdu v Květnici

Ohlédnutí za srazem veteránů 

23. 11.
Zveme vás od 11 hod. do 
divadla „U Valšů“ na ko-
medii „Dámská šatna“, 
doprava vlastní, cena 
vstupenky 100 Kč.
2. 12.
Od 14 hod. v Polyfunkčním 
domě (bývalý Level) pořá-
dá Úřad MČ Praha 21 a KAS 
oslavu Mezinárodního dne 
seniorů a mikulášskou ta-
neční zábavu – sledujte po-
zvánky ve skříňkách.
3. 12.
Adventní zájezd na zámek 
Sychrov – vánoční trh, dále 
Turnov oběd a Benátky nad 
Jizerou (muzeum hraček), 
odjezd od LIDL a Blatov 
v 8,30 hod.

Akce pořádané KAS



Letos nám udělal velkou radost 
úspěch našich včelařů, kteří se 
přihlásili do celorepublikové 
nejvýznamnější soutěže „Český 
med“. Emilie Kučerová si od-
nesla jedno zlaté ocenění, Fi-
lip Růžička dvě zlatá a Zdeněk 
Růžička taktéž dvě zlatá spolu 
s prestižní cenou „Med jak má 
být“. Tento med poznáte velmi 
snadno, sklenice s víčkem je 
přelepena unikátní zlatou pe-
četí s ochrannou známkou 
a jednoznačným číslem. 
Není to obyčejná soutěž, 
kde se hodnotí med po-
dle chuti, ale probíhají 
zde laboratorní rozbory 
na zjištění chemických a fy-
zikálních vlastností medu, na 
jejichž základech je posuzována 
jeho kvalita. Vyhlašování výsledků 
a udělování cen proběhlo 23. září 
v Dole. Díky této soutěži si nejlepší 
účastníci, jejichž med prošel přís-
nou kritikou, mohou označit své 
produkty nálepkou „Český med“, 
ti ještě lepší i zmiňovanou pečetí. 
A jak správně med rozdělovat? Li-

dé mají vsugerované, že lesní 
med je vždy tmavý, ovšem 
není to pravidlem. Včelaři dělí 
med na květový a medovico-
vý. Květový med včely sbírají 
z květů, kde vylizují nektar. Je 
téměř vždy světlý a nejzdra-
vější, sbíraný úplně všude 
včetně lesů. Oproti tomu me-
dovicový med včely získávají 
ze sacharidových výměšků 
mšic. Je velmi chutný, tmavý, 

ale ze zdravotního hlediska 
méně kvalitní. Tímto me-
dem včelaři nepřikrmují, 
spíše se ho včelám sna-
ží sebrat, jelikož je pro 
včely těžce stravitelný. 

Naopak se jim nechávají 
zásoby světlého jarního me-

du pro jejich vlastní růst. Letos se 
však muselo již v létě přikrmovat 
kvůli jarním mrazíkům a dlouhým 
suchům, také kvůli množství včelí-
ho plodu, který má vysokou spo-
třebu sacharidů. Proto se letošní 
rok získalo méně medu oproti 
předchozím. Nic to ovšem neubí-
rá na jeho kvalitě. Výsledky letošní 

Není snad přesnější míry vandalismu v Újezdě, než poškozování 
naučné stezky Lesní galerie (LG). Ničitele neodradí ani obrázky 
od újezdských školáků, ani básně Lucie Černé.
Ve spolupráci s Masarykovou ZŠ stezku vyrobil, k lesním cestám 
osadil a z veřejné sbírky, dotace ministerstva životního prostředí, 
DHL, Lesů ČR a MČ Praha 21 zaplatil spolek Újezdský STROM. LG 
tak vznikla ve dvou vlnách v roce 2012 a 2014. Stala se hitem ná-
vštěvníků lesa a jako „školu hrou“ ji využívají školy a školky.
Zpočátku stezce stačily opravy, které jednou ročně zajišťují výrobci 
p. Sedláček a p. Zajpt, smluvně vázáni s Újezdským STROMem. 
Od r. 2015 se ale vandalské útoky staly intensivnějšími a troufa-
lejšími a do roku 2017 už zejména LG I vstoupila velmi zdevasto-
vaná. Částečné opravy se dočkala až v Týdnu zdraví, kdy si p.Zajpt 
pozval na pomoc své přátele a vyčistil trasu, kudy vedl orientační 
závod pro děti.
Další část jsme opravili a vyčistili sami při podzimní brigádě Ukliď-
me svět a Česko v sobotu 23. 9.:
- poklidili jsme frekventovaný úsek k nádraží a osadili odpadkové 
pytle. 

- na stanovištích č. 1, 2 a 3, pod Čentickou jsme doplnili a vymě-
nili zcela zničené - již několikáté - náhradní cedule.

- díky všímavosti sousedů se nám podařilo zachránit tabule a ce-
dule ze stanovišť č. 7 a 8. Ničitelé je komplet odlomili z kovových 
patek a pohodili do lesa. Nosníky jsme opravili, cedule vyčistili 
a instalovali zpět na stezku. Stanoviště č. 7 a 8 tak potkal lepší 
osud než č. 22, 23 a 24, odkud byly tabule ukradeny, rozlámány 
a použity jako „stavební materiál“ bunkru v lese.

Opravy Lesní galerie

Triumfy újezdských včelařů
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Začátkem října dočistil p. Zajpt se svými přáteli zbylé 
cedule LG I a natřel některé tabule a lavičky Lesů ČR.
Je potěšitelné, že stoupá aktivní zájem veřejnosti 
o  údržbu vybavení, umístěného ve veřejném pro-
storu. Pokud se ale nezmění společenské klima, 
které je vůči vandalismu a jiným nežádoucím jevům 
pasivní, zlepšení se nedočká ani LG. Široce vedená, 
dlouhodobá kampaň „normální je neničit“ je úkol 
pro MČ, policii, školu, spolky i veřejnost.

Zita Kazdová, Újezdský STROM
Eva Danielová, Masarykova ZŠ

soutěže mluví jasně. České normy pro kva-
litní med jsou totiž o polovinu přísnější než 
evropské. Med našich újezdských vítězů má 
nejhlídanější hodnoty jako HMF, obsah vo-
dy a sacharózy i pod českou normou, o jeho 
vysoké kvalitě tedy nelze pochybovat.

Michaela Růžičková
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Po dvě zářijová úterní dopoledne byl 
sportovní areál II. stupně naší školy 
zaplněn dětským smíchem, povzbu-
zováním a sportovním nasazením. 
Žáci 3. E zde připravili pro děti z MŠ 
Polesná a Čentická  zábavné spor-

tovní dopoledne. Malí předškoláčci 
soutěžili v různých atletických dis-
ciplínách. Na čtyřech stanovištích si 
děti mohly vyzkoušet běh přes pře-
kážky, hod raketkou, skok do dálky 
či přeskoky přes nejrůznější atletické 
pomůcky a to vše za pomoci jejich 
starších budoucích spolužáků. Poča-
sí nám přálo, všude vládlo sportovní 
chování, příjemná atmosféra a hlavně 
padaly úžasné sportovní výkony.
Každý předškoláček si z těchto dní 
odnesl medaili, kterou jim třeťáci vy-
tvořili v hodinách pracovní a výtvarné 
výchovy, a malou sladkůstku. 
Sportovní dny byly součástí projektu 
základní škola pro MŠ, jehož cílem je 
podpořit vzájemnou spolupráci MŠ 
a ZŠ, usnadnit dětem přechod do zá-

kladní školy a rovněž rozvíjet sportov-
ní přípravu nejmenších dětí a vzbudit 
v nich zájem o sport.

Radka Kohoutová,
Masarykova ZŠ

Tak už tu máme podzim v  plném 
proudu a zima je již za dveřmi, tak se 
alespoň zahřejeme vzpomínkou na le-
tošní soustředění. Ačkoliv jsme nemě-
li zrovna to nejkrásnější počasí, byl to 
týden, kdy nám počasí ukázalo všech-
ny tváře, od letního pařáku, po déšť i 
zimu. Počasí nás ale nemůže zaskočit, 
při dešti jsme si šli zaplavat do blízké-
ho akvaparku, kde jsme si zazávodili 
v plavání na čas, když bylo chladněji, 
chodili jsme běhat.
Na soustředění jsme dorazili v plném 
počtu 80 atletů včetně trenérů, jako 
každý rok se k  nám připojili naši bý-
valí svěřenci, kterým se stýská po naší 
partě, kde prožili krásné chvíle.
Celý týden jsme trénovali třikrát denně 
a ve čtvrtek nás čekal již tradiční závod 
- výběh na Svatobor, kterého se všichni 
bojí, ale po zdolání vrcholu mají neopa-
kovatelný pocit překonání sama sebe.
Letošní soustředění bylo zpestřeno 
zásluhou trenéra Jiřího Navrátila noč-

ní bojovkou, kde musel každý překo-
nat trochu strachu a popřemýšlet nad 
záludnými otázkami. Nakonec z toho 
byl krásný zážitek pro všechny.
Nemohla chybět ani „Sušická olympi-
áda“ v  netradičních disciplínách, ani 
soutěž „Sušice má talent“. A toto jsou 
všechno aktivity, kvůli kterým se nám 
děti pořád vrací.
Musím ještě pochválit skvělou partu 
trenérů a hlavně naší obětavou, milou 
a zábavnou zdravotnici Alenku Pod-
hornou. Myslím, že jsme byli skvělá 
parta. Soustředění uteklo moc rychle 
a nikomu se nechtělo domů. A už nyní 
se těšíme na příští rok, doufáme, že se 
soustředění ponese ve stejném přá-
telském duchu jako to letošní, minulé, 
předminulé a všechny ostatní.
Fotky a informace k  našemu oddílu 
najdete na našich nových www.atleti-
kaujezd.cz

Barbora Plzenská,
Zuzana Olšanová

Sportovní dny pro mateřské školy

Soustředění v Sušici Zimní sportování 
v Sokole
Oddíl tenisu k 30. 10. zazimoval antu-
kové kurty, a tím ukončil letošní činnost 
na těchto kurtech. Většina členů si přes 
zimu individuálně pronajímá kryté haly 
a opětovná činnost na kurtech začne 
v  dubnu 2018. Ale  i přes zimu můžete 
sportovat v naší tělovýchovné jednotě 
v oddíle rekreační sporty, který se v rám-
ci TJ stará o multifunkční hřiště.
Výhodou tohoto hřiště je využití po celý 
rok, neboť povrch je umělá tráva. Vloni 
nás zaskočil sníh, rok předtím jsme ce-
lou zimu hráli kopanou, tenis, nohejbal 
(je možno hrát i odbíjenou a házenou). 
Věřím, že i letos nám bude počasí přát 
a  budeme výhody tohoto hřiště vyu-
žívat i v zimním období. Hřiště je zatím 
bez osvětlení, vše je připraveno na jeho 
dokončení, hlavně máme finance, které 
jsme získali od firmy Kolektory a.s. Z naší 
strany jsme podcenili žádost o  staveb-
ní povolení. Snad najdeme pochopení 
u MČ a společnými silami najdeme řešení, 
abychom na konci roku nemuseli vracet 
nevyužité finance, ale mohli celé hřiště 
osvětlit, a tím hrát i ve večerních hodinách.
Tímto zveme jednotlivce i skupiny na naše 
hřiště, buď se můžete stát přímo členy 
TJ Sokol - oddíl rekreační sporty, nebo si 
hřiště můžete pronajmout. Dohodnout je 
možno na tel č. 603 172 744. 
Vše o TJ najdete na webu https://sites.
google.com/site/tjsokolujezdnadlesy/, 
kde získáte nejenom odkazy na jednotlivé 
funkcionáře a všechny tři oddíly (sport pro 
všechny, tenis, rekreační sporty), ale i in-
formace o aktivitách jednotlivých oddílů.

František Sedlák,                                                                                                                                          
člen výboru TJ

http://www.atletikaujezd.cz
http://www.atletikaujezd.cz


Vosecká a Šarlota Minaříková) a řa-
dou dalších umístění v první desítce si 
naše škola vybojovala celkové prven-
ství v kole a zanechala tak za sebou 
všechny sportovní školy. Příští kolo 
nás čeká v Radlicích a po skvělém roz-
jezdu lze přepokládat, že si povede-
me stejně úspěšně.

Radka Kohoutová,
Masarykova ZŠ

Florbalový klub Fbk Olymp Praha bude již druhým 
působit na Masarykově ZŠ. Naši trenéři zde organi-
zují florbalový kroužek pro místní žáky I. a II. stupně. 
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Další medaile z Plavecko-běžeckého poháru
Dne 20. září závodem v Praze 3 
odstartoval XVII. ročník Plavec-
ko-běžeckého poháru, na jehož 
start se v tomto kole přihlásilo 
184 sportovců z 15 pražských 
škol. Letos se plavalo ve vnitřním 

Kangsim dvakrát na mistrovství Evropy
O tom, že újezdské taekwondo vychovává reprezentanty na nejvyšší 
úrovni, svědčí náš nedávný úspěch. Pro letošní rok se nám podařilo 
nominovat dva naše svěřence na nejvyšší soutěž, a to i přes vyso-
kou domácí konkurenci.
V kategorii kadetů, tj. sportovců mezi 12 – 14 lety, Českou republi-
ku vyjel na mistrovství Evropy reprezentovat Štěpán Nepraš. A jak 
dopadla jeho premiéra na evropském šampionátu? Čtrnáctiletý Ště-
pán nastoupil na ME kadetů v říjnu v Budapešti do svého prvního 
zápasu proti polskému reprezentantovi. Zápas to byl velmi strhující 
a emotivně vypjatý, nicméně Polákovi se do něj podařilo lépe na-
stoupit a od začátku zápasu vedl. Přestože se na něj Štěpán celý 
zápas skvěle dotahoval, soupeř své těsné skóre uhájil a v úplném 
závěru, kdy už šlo o vše, ještě trochu navýšil. Štěpánovi se tedy ne-
podařilo projít a sen o medaili z ME se rozplynul. Nicméně věříme, 
že se mu v příštích letech zadaří kvalifikovat na jinou vrcholnou akci 
za ČR vzhledem k jeho píli a tréninkovému nasazení.
Druhým „kangsimákem“, který má šampionát teprve před sebou, je 
Jakub Vaníček, který vyjede reprezentovat Českou republiku na ME 
v kategorii juniorů, tj. 15 – 17 let. Oba naši svěřenci se na ME nomi-
novali po celoroční dřině, účastí a úspěších na přípravných a nomi-

Florbal opět v Újezdě

bazénu (oproti ročníkům předchozím) 
na netradičně tři bazény. Běžecká část 
pak již proběhla na tradiční trati a první 
běžec v cíli se stal celkovým vítězem ve 
své kategorii. Děti z naší školy prokázaly 
skvělou formu a posbíraly hned tři cenné 
kovy. Bronzovou medaili přivezl Tomáš 
Tříska, stříbrnou Jakub Taške a na zlatou 
dosáhla vítězka loňského ročníku Anička 
Vosecká. 
Druhé kolo závodu se uskutečnilo hned 
11. října a zúčastnilo se ho již více než 
200 dětí. Tentokrát jsme nemuseli jez-
dit příliš daleko. Plavecká část proběhla 
v bazénu v Hloubětíně a poté si závodní-
ci poměřili své síly v prostorách stanice 
Rajská zahrada přímo na tubusu metra. 
Dlouhý táhlý kopec dal řadě startujících 
zabrat, ale všichni bojovali s plným na-
sazením. Se čtyřmi bronzovými medai-
lemi (Jáchym Burian, Jakub Taške, Anička 

Kluci i dívky zde trénují základní 
florbalové dovednosti, učí se všeo-
becnou pohybovou průpravu a zá-
roveň poznávají nové kamarády.
Tréninky probíhají přímo ve škol-
ní tělocvičně. Celkem jsou zde 
čtyři tréninky, po dvou v  úterý 
a ve středu. Mladší skupina dětí 
začíná oba dny v  17:00 a  starší 
v 18:05. Každý trénink trvá zhru-
ba hodinu.
Organizace takového typu krouž-
ku je finančně podporována 
Městskou částí Praha 21.
Děti z tohoto kroužku se během 
školního roku účastní i florbalo-
vých turnajů. Fbk Olymp Praha to-
tiž jednou za pololetí pořádá flor-

balový turnaj pro školy, na kterých 
organizuje své kroužky. Kluci a dív-
ky zde v zápasech soupeří o turna-
jové prvenství a medaile. Pro pora-
žené týmy jsou připraveny alespoň 
sladké odměny a diplomy.
Turnaj kroužků pořádaný Olym-
pem ovšem není jediná možnost 
herního vyžití. Děti z kroužků se 
zároveň mohou stát hráči klubu 
a hrát pravidelné turnaje pořáda-
né Českou florbalovou unií (ČFBU).
Klub k červnu 2017 působil na 
29 základních školách po celé Pra-
ze a v přilehlém okolí a toto číslo 
i nadále roste.

Pavel Piech,
FbK Olymp Praha

načních turnajích a nespočetném množství hodin 
strávených na tréninku. Dva svěřenci na ME v je-
den rok jsou pro náš klub obrovským úspěchem, 
a  my věříme, že jsme na správné cestě k  tomu, 
abychom vám takovéto zprávy přinášeli i nadále.

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang



Po potemnělé obloze se prohání dvoutisícové hejno špačků a ve 
střídavých náletech na husté rákosí na břehu nádrže hledá vhod-
né nocoviště. Různé obrazce rychle vznikají a zase mizí s tím, jak 
hejno reaguje na ostatní ptáky, překážky v letu nebo větrné pory-
vy. Rákosí se vlní, šustí a ohýbá pod tíhou hejna. Opodál si samice 
roháče s mládětem na zádech prodírá cestu k hnízdu, zatímco lys-
ka svými typickými trhavými pohyby pluje po hladině. Vše z uctivé 
výše sleduje kroužící moták pochop, který shání potravu pro svá 
mláďata. Na břehu vybudovaného jezírka, které bezprostředně 
sousedí s nádrží, si vznešeně vyšlapuje kulík říční a z rákosí se ozý-
vá rákosník velký a cvrčilka slavíková. 
Napadlo by někoho, že tento ráj ptáčků se nachází pouze kousek 
od Újezda? Že ne? Mě ještě nedávno také ne. Přitom se stačí vy-
pravit mezi Dubeč a Štěrboholy, kde se nachází jedna z nejpozo-
ruhodnějších ornitologických lokalit celé Prahy - retenční nádrž 
Slatina. Ráj pro mokřadní druhy a vodní ptactvo.
Ještě nedávno jí hrozilo, že bude na jejím břehu vybudován spor-
tovní areál, který by výrazně zmenšil prostory pro rybolov a po-
zorování ptactva, zničil možnost hnízdění a tahové zastávky vzác-
ných druhů ptactva. Společným úsilím rybářů a ornitologů však od 
uvedeného záměru sešlo a Slatina si mohla ponechat svůj přírodní 
charakter. Jinde znesváření rybáři a ornitologové ukázali, že umí 
táhnout za jeden provaz a postavili se plánu na výstavbu sportov-
ního areálu pro závody ve vodním lyžování.
Navíc Slatinu čekala pod patronací magistrátu revitalizace, která jí 
měla navrátit její původní ráz. Zbourání nevzhledného jezu a jeho 
nahrazení meandrujícím potůčkem s postupně svažitými 
břehy, které bylo konzultováno s pražskými ornitology, 
ihned přilákalo mnoho dalších druhů, mezi jinými kulíka 
říčního, bekasinu otavní nebo vodouše kropenatého. Vy-
lepšením bylo i vybudování dvou malých mokřadů a louží 
v bezprostřední blízkosti Slatiny, které obsadily čejky cho-
cholaté. Břehy nádrže jsou na dvou místech pozvolněj-
ší, aby se lépe propojilo vodní a suchozemské prostředí. 
„Pražský magistrát byl velmi vstřícný,“ nemůže si vynachvá-
lit spolupráci s ním ornitolog Vít Štancl, který stál u zrodu 
záchrany Slatiny. V budoucnu by nejen pro ptáčkaře měla 
vzniknout vyhlídka pro nerušené pozorování; atraktivitu 
pro ptáky by mělo zvýšit i prořezání či kácení přerostlých 
stromů i křoví na břehu.
Relativně husté rákosy na jihovýchodní straně nádrže do-
plněné o meandrující Hostavický potok z jihozápadu tak 
vytváří vhodné prostředí, jak pro hnízdící, tak pouze pro 
migrující ptáky. Doufejme, že Slatina bude i nadále vhod-
ným hnízdištěm jak pro ty běžnější druhy—potápku rohá-
če, lysku černou, poláka chocholačku, chřástala vodního či 
slípku zelenonohou—stejně tak i pro vzácnějšího chřástala 
vodního nebo rákosníka velkého. Spolu s nejbližším okolím 
se Slatina stala i velmi významnou tahovou zastávkou pro 
další velmi vzácné druhy ptáků, mezi které patří jeřáb po-
pelavý, bukač velký či různé druhy vodoušů.
Významnost místa podtrhují i pravidelné ornitologické vy-
cházky v rámci Festivalu ptactva, které se konají každoroč-
ně kolem prvního říjnového víkendu, či procházky k Vítání 
ptačího zpěvu na začátku května. Aktuální seznam termí-
nů lze nalézt na webu České společnosti ornitologické, 
www.cso.cz. Termíny komentovaných vycházek na Slatině 
doplněné i ukázkou kroužkování ptactva, stejně jako i dal-

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Nádrž Slatina: 
Ráj pro ptáky i ornitology
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Dubeč

Vodouš bahenní. Foto Jan Grünwald.

 Bekasina otavní. Foto Jan Grünwald.

ší informace o Slatině, lze nalézt i na webových 
stránkách http://slatinadubec.webnode.cz. Vě-
řím, že se tam někdy potkáme. Neboť Slatina si 
naši podporu a pozornost plně zaslouží.  

Tomáš Holinka,
Česká společnost ornitologická 



VÝSTAVA MĚSÍCE
IVA HÜTTNEROVÁ: OBRÁZKY
Zveme Vás na výstavu obrázků herečky 
a  malířky Ivy Hüttnerové.  Mnoho jich je 
z dob minulých, kdy pánové byli galantnější 
a dámy elegantnější, aut jezdilo málo… Vy-
zařují radost, dobrou pohodu a poklidnou 
atmosféru, kdy čas snad utíkal pomaleji. Vý-
stava je prodejní a potrvá do 22. prosince 
2017. Vernisáž se koná 2. 11. v 19:00. 

KINO
1. 11. středa, 20:00 
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Příběh pilota se jménem Barry Seal (Tom 
Cruise), který počátkem 80. let pašoval dro-
gy pro CIA a pro kolumbijský kartel. USA / 
2017 / krimi, thriller, životopisný / 114 min / 
s českými titulky

FILMOVÝ KLUB
6. 11. pondělí, 20:00
Členové filmového klubu mohou vybírat 
mezi A, ČERVENÁ  nebo B, SAMA

KINO
8. 11. středa, 20:00 
MILADA 
Film je inspirován osudem a životem JUDr. 
Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. 
Česko / 2017 / životopisný, drama, historický

KONCERT 
9. 11. čtvrtek, 
každý 2. čtvrtek v měsíci, 19:30 
BLUE JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří 
mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi 
bluesové standardy.

AKCE
10. 11. pátek, 19:00
AFTERPARTY PRO ÚČASTNÍKY 
KLÁNOVICKÉHO ½MARATONU 
Přijď si zavzpomínat na skvělý závod 
a pobavit se. Uvidíš fotky a sestřih ze závo-
du, na pódiu to pro tebe “rozbalí“ pop-pun-
ková kapela Nouzovej východ.

DIVADLO PRO DĚTI 
12. 11. neděle, 16:00 
a 13. 11. pondělí, 9:00 a 10:30 
ČERVENÁ KARKULKA 
Malíři pokojů přijdou do daného prostoru 
toliko vymalovat a k práci si jednoduše za-
pnou rádio. Ovšem pohádka v rádiu je jaksi 
popletená… Hrají: Karel Zima a Jarmil Škvrna 
- Karkulka, Vlk a další

KINO
13. 11. pondělí, 20:00
MATKA!
Jennifer Lawrence a Javier Bardem v mrazi-
vém thrilleru. USA / 2017 / drama, thriller, 
horor / 115 min / s českými titulky

PŘEDNÁŠKA 
14. 11. úterý, 19:30
BRANAMI VĚDOMÍ 
Přestaneme-li hrát hru na nevědomí, velmi 
jednoduše se můžeme vrátit k původní, při-
rozené možnosti vědět

KINO 
15. 11. středa, 20:00
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 
Slavná krimi z pera Agathy Christie v novém 
zpracování s  hvězdným obsazením (Johny 
Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz). USA, 
Malta/2017/drama, krimi/s českými titulky

KONCERT 
19. 11. neděle, 19:30
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY: 
„PŘÍBĚHY, PÍSNĚ A BALADY“ 
Zveme Vás na mimořádný koncert hudební 
legendy, jejíž písničky si zpívá celý národ. 
Koncertní program je postavený na zákla-
dech třídeskového kompletu a písně z něj 
provází Václava Neckáře už od osmdesátých 
let a některé dokonce mnohem déle. Za-
vzpomínáme i na úplné začátky v divadle 
Rokoko a na éru Golden Kids.

KINO 
20. 11. pondělí, 20:00
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 

Třetí část trilogie se odehrává na konci 50. let 
a  s  tragikomickým nadhledem vykresluje 
předválečnou a poválečnou generaci. Česko, 
Slovensko / 2017 / drama

DIVADLO
22. 11. středa, 19:30
ŽENA VLČÍ MÁK 
Herecký koncert Hany Macuichové! Hra je 
monologem starší dámy, která prožívá ve 
věku, kdy se většina jejích vrstevnic už dáv-
no smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí 
zbytku života, nečekané citové vzplanutí, ne-
uvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a  stejně 
intenzivně opětovanou lásku k muži ještě 
o deset let staršímu, než je ona sama. I „sta-
rý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!

KINO 
23. 11. čtvrtek, 20:00
PO STRNIŠTI BOS 
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které 
prožil Zdeněk Svěrák za války na venko-
vě. Svým námětem zapadá do řady filmů 
Obecná škola, Kolja a Vratné lahve. ČR, SR, 
Dánsko / 2017 / drama, komedie / 111 min

KINO 
26. 11. neděle, 16:00
PŘÍŠERÁKOVI 
Tak trochu strašidelná rodinka v animované 
komedii. Německo, Velká Británie /2 017 / 
animovaný, rodinný / 96 min

KINO 
27. 11. pondělí, 20:00
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ 
Film G. Clooneyho podle scénáře bratří Co-
enů. USA / 2017 / komedie, krimi / 105 min / 
s českými titulky

KURZY
28. 11. úterý, 19:00 
SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině

KINO 
28. 11. úterý, 20:00
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ 
Film od tvůrců veleúspěšné komedie Nedo-
tknutelní. Francie / 2017 / komedie / 115 min 
/ s českými titulky

AKCE
30. 11. čtvrtek, 18:00
LADIES’ NIGHT 
7. ročník populární akce pro ženy Ladies’ 
night. I tentokrát bude její součástí vánoční 
tržiště, módní přehlídka, tombola a film pro 
ženy - francouzská komedie Alibi na klíč. Re-
zervace vstupenek nutná!

AKCE 
BĚH S BESEDOU 
Sledujte naše webové stránky

KULTURA
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Změna programu je vyhrazena
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061,  
e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KAVÁRNA Beseda Café je otevřena 
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

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.

https://www.csfd.cz/tvurce/72-tom-cruise/
https://www.csfd.cz/tvurce/72-tom-cruise/
http://www.kcnovabeseda.cz/
mailto:info@kcnovabeseda.cz


e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671

*Uvedené ceny s DPHwww.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  

NOVÉ GENERACE NGA od 399,- Kč*

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí, 
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím, 
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými 
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v 
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také 
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY. 
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet 
kvalitní produkt, ten my máme. 

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,  
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

NGA (new gneration access) - přístup k internetu pomocí moderních technologií  
s nízkou agregací, vysokou dostupností služby a nízkým poměrem stahovaní a nahrávání dat.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.  
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky. 



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

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 212 m2, pozemek 618 m2,
Sedmikrásková ul., Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 182 m2, pozemek 532 m2,

Úzká ul., Nehvizdy

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

cena 8.900.000,-Kč

cena 7.490.000,-Kč cena 8.490.000,-Kč

PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umě-
lecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

Cena 13.990.000,-Kč

r e z e r va c e

PRODEJ – novostavba RD 6+kk/G,
podlahová plocha 240 m2, pozemek 516 m2,

Rápošovská ul., P9 – Újezd n/L

Poslední pozemek
v projektu v Kolodějích

947m2

www.kolodeje-pozemky.cz


	_GoBack

