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Milí sousedé,

dnešní úvodní slovo mi dovolte pojmout trošku ji-
nak než obvykle. Rozmohl se nám tady takový ne-
švar, o nějž jsem nucen se s vámi podělit. Mlčení by 
se totiž dalo vykládat jako souhlas s nesmyslným 
a  nepravdivým obviňováním současného vedení 
radnice. V  politice lze opoziční práci dělat různě. 
Velmi mě mrzí, že u nás v Újezdě se část opozice 
místo konstruktivní spolupráce nyní uchyluje k ne-
ustálému napadání, mnohdy záměrným nepřesnos-

tem a nebojím se říct i lžím. Pro příklad nemusíme chodit daleko: jsou jím 
nemocné topoly a uzavřená zastávka u školy. Předpokládám, že si opět 
přečtete uvnitř ÚZ o tom, jak je to vše naše chyba a jak nekonáme. Není. 
V tento moment již totiž známe výsledek řízení a jsme připraveni na zákla-
dě rozhodnutí nezávislého orgánu jednat a zastávku neprodleně otevřít. 
Nyní ovšem čekáme na nabytí právní moci rozhodnutí a zda se Újezdský 
STROM opět neodvolá do řízení, a tím opakovaně znemožní dokončit za-
počatý proces. Pokud se tak stane, potom snad již nikdo nemůže pochy-
bovat, že tito aktivisté nadřazují svůj soukromý zájem a soukromou válku 
s vedením MČ nad zájem nás všech. My jsme zastávku opravdu úmyslně 
neuzavřeli, ale vzhledem ke stavu topolů jsme byli nuceni zabezpečit pro-
stor kolem ní, protože žádný aktivista na rozdíl od vedení MČ nikdy nenesl 
a neponese právní důsledky. Ostatně správnost tohoto kroku nám magist-
rát potvrdil i písemně. Když se rozhlédnete, Újezd se začíná pomalu měnit, 
a to je to, o co nám zde přeci většině jde. Třeba se i opozice nakonec přidá 
a nezůstane jen u štvavých článků a blokování všeho, co není dle jejich 
představ. I když, přátelé, všichni dobře víme, že napadat a kritizovat je 
mnohem snadnější než tvořit. O to více mě těší vaše mnohá poděkování, 
a to i od občanů, kteří mi upřímně sdělují, že nás nevolili a své volby nyní 
litují. Je to pro nás další z motivací a já vám všem za to moc děkuji.   

Pojďme ale k veselejším tématům. Rozběhl se nový školní rok, který byl 
i  přes nepříznivé počasí slavnostně zahájen. Utekl měsíc a jsem rád, 
že nová paní ředitelka vzala vše pevně do rukou a již jsou patrné první 
výsledky. Držím jí pěsti, má naši plnou podporu. Na naší škole nám velmi 
záleží.

Prožili jsme Dny zdraví, které vyvrcholily programem na multifunkčním 
hřišti. Počasí nám přálo a mnozí z vás si to s námi užili. Zde bych především 
rád poděkoval našim skvělým bojovníkům z Kangsim Dojang, kteří si pro 
nás připravili naprosto skvělou exhibici pod vedením Marka Doxanského. 
Děkuji, že jsem mohl být součástí. Máte můj velký respekt.

Když jsme u akcí, které nás čekají, rád bych zde zmínil již tradiční Újezdský 
strašiles, který pro nás připravuje Rarášek z Újezda na 2. listopadu, kdy se 
společně patrně setkáme. Více nemůžu prozradit, ale již teď vím, že dojde 
k mnohému překvapení a že rozkaz bude znít naprosto jasně.

Na Rohožníku jsme vybudovali a otevřeli veřejné grilovací místo. Budeme 
rádi za vaši zpětnou vazbu, protože takovýchto míst po Újezdě by mělo 
přibývat.

Když jsem byl v zahraničí, zaujalo mě psí hřiště v centru jedné metropole. 
Budu rád, pokud se nám podaří podobné hřišťátko pro setkávání s pejsky 
vybudovat i u nás. Máme spoustu nápadů a budeme je s vámi komunikovat.

Užijte si pohodový říjen a zachovejte nám přízeň, milí Újezďáci.    

Milan Samec
váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo se tentokrát na svém 5. jednání muselo sejít hned první 
školní den. Důvodem byla povinnost svolání zastupitelstva do 90 dní od 
posledního jednání. A vzhledem k minulé zkušenosti, kdy jednání trvalo 
dlouhých 13 hodin a veřejnost na jednání byla v minimálním počtu, bylo 
jednání svoláno již na 14 hod. Nově je však audio i videozáznam z jednání 
opět k zhlédnutí na internetu (http://www.praha21.cz/dokumenty/audio-a-
-video-zaznamy-zmc). Navíc jsme občanům k dispozici na úřadě, emailech 
nebo i na fb skupině Újezd nad Lesy - Diskuzní Skupina MČ Praha 21, kde se 
na nás mohou obracet. 

ÚŘAD JAKO ZAMĚSTNAVATEL
Na zastupitelstvu rada informovala o své činnosti v období června až srpna, 
o schválených rozpočtových opatření a o plnění rozpočtu. Důležitým bodem 
bylo zrušení dopravního generelu, které bylo projednáno dopravní komi-
sí s tím, že odsouhlasila jeho zrušení a doporučila nahradit novou koncepcí 
dopravy. Důvodem bylo především zastaralost a nefunkčnost generelu. Díky 
tomuto zrušení se mohly rozběhnout práce na řešení kritických míst, která 
vznikla po instalaci jednosměrek. Zastupitelstvo na návrh tajemnice schválilo 
změnu Statutu fondu zaměstnavatele, který byl naposledy upravován v roce 
2010. Ve statutu byly aktualizovány benefity tak, aby mohl být úřad také kon-
kurenceschopný na trhu práce. 
Dalším bodem bylo projednání ukončení privatizace bytů, a to vzhledem 
ke stavu na trhu bytů a nedostatku volných obecních bytů, jejichž nájem 
nedosahuje výše tržního nájmu. Naše městská část nyní spravuje 93 byto-
vých jednotek s tím, že 1 bytová jednotka je pronajata jako nebytový prostor 
a 1 bytová jednotka je volná a je vyčleněna jako byt služební.
Rada vzala na vědomí doporučení opozice a bytové komise, které navrhova-
ly ukončení privatizace. Tento záměr schválilo i zastupitelstvo.

DEVELOPERSKÝ PROJEKT
Na závěr byl projednáván developerských projekt „Rodinné domy Pod lí-
pou“, soubor rodinných domů, které vzniknou naproti hasičské zbrojnici 
(někdejší Bartošův statek). Rada informovala o jednáních s investorem, kte-
ré se týkaly kompenzačních opatření ve prospěch městské části. Na zákla-
dě těchto jednání byl zastupitelstvu předložen návrh smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. Ta by městské části zajistila v budoucnu prodej pozemků 
pro vybudování pozemní komunikace, která by propojila ulici Staroújezdskou 
s ul. Hořejšího. V oblasti sídliště UNIQA by se tak zlepšila dopravní obslužnost. 

Kristýna Kopecká,
místostarostka 

Zastupitelé odsouhlasili
konec dopravního generelu

Zprávy z rady 
Rada v září schválila výsledek výbě-
rového řízení na relaxační místo s ve-
řejným ohništěm s tím, že veřejný 
gril realizovala firma Cityzen Living 
s.r.o. a byl umístěn na sídliště Rohož-
ník v  blízkosti „Rákosníčkova“ hřiště. 
Dále rada schválila výpověď smlouvy 
na monitoring vozidel s tím, že se má 
připravit poptávkové řízení na výběr 
nového poskytovatele tohoto monito-
ringu. Cílem jsou komplexnější služby, 
např. využití služeb na tankování PHM 
kartou.  Od služby očekáváme sníže-
ní nákladů a jejich účinnou kontrolu, 
přehled o pohybu vozového parku 
a  ekonomice jeho provozu, zabezpe-
čení vozidel a jejich efektivního využití.  
Rada uložila komisi sociální politiky, 
aby projednala záměr týkající se pro-
jektu „taxík Maxík“. Jedná se o zavede-
ní seniorské dopravy především k léka-
řům, ale službu lze využít i k dopravě na 
různé kulturní akce. Podáním žádosti 
do tohoto projektu může městská část 
získat vůz na senior taxi. Naše pečova-
telská služba poskytuje svým klientům 
přepravu pečovatelským vozem, ale 
není v jejích silách uspokojit poptávku. 
Důležité je také, že tuto službu posky-
tuje pouze klientům pečovatelské služ-
by, ale seniorské taxi by mohli využít 
všichni senioři naší městské části. Vítá-
me tedy následné doporučení komise 
sociální politiky o podání žádosti do to-
hoto projektu.
Byla také aktualizována nájemní 
smlouva s TJ Sokol na pozemky, které 
se nazývají „psí plácek“. MČ by měla 
mít oprávnění bez předchozího pí-
semného souhlasu s pronajímatelem 
poskytnout na krátkodobý podnájem 
za účelem kulturní či sportovní akce, 
kterou sama povolí. 
Nová paní ředitelka ZŠ požádala 
o  změny v položkách již schváleného 
rozpočtu s tím, že nedochází k navýše-
ní rozpočtu o další příspěvek zřizovate-
le, ale jedná se pouze o úpravy v rámci 
položek. Důvodem je potřeba obměny 
nábytku ve třídách tak, aby mohla mo-
dernizovat již velmi zastaralý nábytek 
a pomohlo to zlepšit školní prostředí. 
Radní změny v rozpočtu schválili.
Rada také schválila uzavření smluv 
o spolupráci se společností Pražská 
energetika, a.s. pro výstavbu dvou do-
bíjecích stanic pro elektromobily. 
V minulém čísle ÚZ jsme Vás infor-
movali o vyhlášení výběrového řízení 
na opravy chodníků Starokolínská, 
Novosibřinská a na minulém jednání 
rada schválila vítěznou firmu.  

Rada MČ Praha 21
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Na úřadě poskytujeme služby Czech PO-
INT a také ověřujeme listiny a podpisy. 
Na Czech POINTu můžete požádat na-
příklad o výpis z obchodního a  živnos-
tenského rejstříku, katastru nemovitostí, 
insolvenčního rejstříku, seznamu kvalifi-
kovaných dodavatelů, rejstříku trestů ne-
bo o výpis z bodového hodnocení řidiče 
a další.
Využijte našich služeb, úřad je pro vás pro 
ověřování a výpisy otevřen následovně:

PO 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:30
ST 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:30
PÁ 8:00 - 12:00

Ověřování a Czech POINT najdete v 1. pa-
tře na živnostenském odboru – boční 
vchod z Hulické ul.

Ověřování podpisů a listin, služby Czech POINT
SOUTĚŽ ÚŘEDNÍKŮ
Dne 19. 9. se úředníci ÚMČ 
Praha 21 poprvé účastnili 
soutěže v úřednické zdatnos-
ti, kterou letos pořádala MČ 
Praha 14. Tato soutěž se koná 
již deset let a soutěží mezi se-
bou úředníci městských části 
i Magistrátu hl. m. Prahy. My 
jsme vyslali šest statečných, 
aby nás reprezentovali. Byť se 
náš úřad účastnil poprvé, ostu-
du jsme určitě neudělali. Úřad 
MČ Praha 21 skončil na krás-
ném 5. místě z 11. Děkuji tímto 
svým kolegům a kolegyním za 
reprezentaci našeho úřadu.

Šárka Zátková,
tajemnice



Běchovice, Hradešín, Květnice, Újezd nad Lesy 
a Úvaly založily novou fb skupinu Eatside Events. 
Dohodli se na tom zástupci radnic z uvedených 
obcí východního okraje Prahy či blízkého okolí. 
Facebooková skupina je otevřená platforma pro 
zveřejňování kulturních, sportovních a společen-
ských akcí v těchto obcích. Profil najdete na 
www.facebook.com/groups/1632456170217598/

Milan Samec,
starosta

Co se děje na „východě“?
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2. 10. Sylva Prchlíková, 
 vernisáž výstavy,
 Café galerie Zelený 

dům, od 18 hod.

3. 10. Prevence přepadení 
(nejen) pro seniory,

 Divadelní sál 
Masarykovy ZŠ,

 od 16 hod. 

4. 10. Podzimní výstava, 
 ovoce a zeleniny,
 viz str. 18

11. 10. Korálková dílna,
 Polyfunkční dům,
 od 16 hod.

12. 10. Módní přehlídka,
 second hand 

U Veverek, 
 Staroklánovická ul.,
 od 10 hod.

12. 10. Malá mořský víla,
 loutková pohádka,
 Polyfunkční dům,
 od 10: 30 hod.

17. 10. Návštěva kláštera 
sv. Anežky České,

 pořádá KAS, sraz 
v 10 hod. u pokladen

18. 10. Cesta vůní, 
workshop, viz str. 10

19. 10. Výlov rybníka 
na Staroújezdské ul., 

 prodej ryb 9-12 hod.

19. 10. Listopad 1989, 
 vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum
 od 10 hod. 

21. 10. Představení 
 divadla ABC, 

pořádá SPCCH, 
 viz str. 19

24. 10. Obecní oslavy 
28. října,

 viz str. 7. 

26. 10. Rybářské závody, 
 viz str. 18

31. 10. Beseda s ministrem 
zdravotnictví 

 Adamem Vojtěchem,
 Divadelní sál 

Masarykovy ZŠ,
 od 17 hod. 

31. 10. Mysterium templářů,
 přednáška,Café 

galerie Zelený dům, 
 od 18 hod.

2. 11. 5. Újezdský Strašiles,
 viz str. 2.

Kalendárium na říjen

Inspirovali jsme se v listech dalších městských částí a rádi bychom vám nabídli inovaci rubriky 
sloupků zastupitelů. Nově by se odpovídalo na konkrétní otázku, kterou by mohla střídavě po-
kládat jednotlivá politická uskupení. Na tyto položené otázky by zástupci politických uskupení 
mohli reagovat. Proto jsme si pro vás připravili anketní otázku: 
Chcete novou podobu sloupků zastupitelů ve formě položené konkrétní otázky a ná-
sledných odpovědí? 
Odpovídat můžete na internetových stránkách úřadu www.praha21.cz, anebo na tištěném for-
muláři přímo v podatelně Úřadu MČ Praha 21. Budeme rádi za váš názor. 

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Dne 16. 9. 2019 jsme obdrželi datovou schránkou Rozhodnutí Úřadu MČ Praha 22, 
které městské části Praha 21 povoluje pokácet 33 ks topolů rostoucích na pozemku 
parc. č. 1578 v k.ú. Újezd nad Lesy. Jedná se o řadu topolů rostoucích v blízkosti zastávky 
Rápošovská ve směru do centra.
Rozhodnutí ještě nenabylo právní moci. Účastníci řízení mají lhůtu 15 dní na odvolání od 
doručení rozhodnutí. Městská část Praha 21 se nebude odvolávat. Pokud rozhodnutí naby-
de právní moci, bude zastávka a přilehlé okolí v nejkratším možném termínu zprovozněno.

Rada MČ Praha 21

Povolení ke kácení topolů

V rámci stavby Oplanské ulice dodavatel stavby realizoval i výsadba stromů a trávníku. 
O trávník pečuje údržba městské části, stromy byly od začátku v péči společnosti, která 
výsadbu prováděla. V rámci reklamace dodavatel vymění 15 ks stromů, které v průběhu 
roku uschly. K výměně dojde nejen u stromů při komunikaci, ale také na přilehlém dět-
ském hřišti, a to na přelomu října a listopadu.

Šárka Zátková,
tajemnice

Zeleň v Oplanské

Anketa ke sloupkům zastupitelů



Městská část má od soboty 7. 9. další 
místo na sousedské setkávání, a to veřej-
ný grilovací koutek. Nově si tak budete 
moct opéct třeba špekáčky na ohni, a to 
u Rákosníčkova hřiště na sídlišti Rohož-
ník. Gril je vytvořen z betonových prv-
ků včetně antigraffiti nátěru. Grilovací 
sestava byla vybrána tak, aby odolala 
nepříznivému počasí, krádeži, ale i pří-
padným vandalům. Gril je možné využít 
i jako ohniště a může se v něm spalovat 
dřevo, dřevěné uhlí, brikety z dřevěného 
uhlí nebo i suché klestí, které nasbíráte 
v  okolí. Důležitým pravidlem je dodržo-
vat čistotu, pořádek a vždy si po sobě 
uklidit tak, aby ho mohli využít i další zá-
jemci. Přejeme příjemné grilování. 

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Veřejný gril

Bohoslužby 
v Újezdě
Kazatelská stanice Újezd 
nad Lesy, která spadá po 
škvorecký sbor Českobratrské 
církve evangelické, pořádá v 
naší městské části pravidelné 
bohoslužby, a to každou třetí 
sobotu v měsíci v 16: 30 hod. v 
prostorách Újezdského muzea. 
Všichni jste srdečně zváni.  

Nová služba v místní knihovně 
Naše knihovna nově nabízí celoroční službu – obalování knih a sešitů „na míru“. 
Pokud nemáte čas na balení knih a sešitů do školy nebo velikost zakoupených 
obalů nesedí, máme pro vás jednoduché řešení.
Knihy i sešity můžete v libovolném množství přinést v běžné otevírací době 
do Místní veřejné knihovny, Staroújezdská 2300, kde vám je knihovnice zabalí 
přesně na míru. Balení se provádí do průsvitné fólie na počkání, pokud bude 
volná kapacita anebo po domluvě do 24 hodin, o čemž rozhodují knihovnice. 
Za formát A5 zaplatíte 5 Kč, cena formátu A4 a atypických rozměrů je 10 korun.

Markéta Slavíková
odbor školství a kultury

Parkování u nádraží Klánovice je táhnoucí se problém, který se zde řeší 
snad 15 let. V poslední době na tomto problému intenzivně pracujeme a již 
jsme učinili několik zásadních kroků. Ty však nejdou vyřešit hned a jedná 
se o delší legislativní proces. I přesto jsme našli řešení, které by mělo našim 
spoluobčanům z Újezda zjednodušit situaci ohledně parkování v této loka-
litě a doufám, že ho budeme moci v nejbližší době uskutečnit. V této věci 
jednáme s kompetentními orgány, například s Policií ČR, Ropid, TSK Praha. 
Po vyřešení vás budeme informovat. 

DOPRAVA ZA PRODEJNOU LIDL
Dalším velkým problémem, který nás trápí, je lokalita za Lidlem. Zde jsme 
za pomoci dobrovolníků provedli měření intenzity dopravy. Tímto bych jim 
rád poděkoval. Po podrobné analýze jsme dospěli k výsledku, který nás 
doslova šokoval. Věřte nebo ne, ale v ranních a odpoledních hodinách je 
zde doprava dvakrát větší než na Zaříčanské. Spolupracuji s občany z této 
lokality, kteří mě požádali o pomoc, a po několika jednáních jsme se po-
malu dopracovali k výsledku, který, jak doufáme, všem dotčeným pomůže.  
Začátkem října problém projednáme s občany z nejvíce dotčených ulic for-
mou dotazníku, v němž jsme jim byla představili možnou změnu, která by 
jim měla pomoci. I zde bych rád poděkoval za pomoc spoluobčanům, kteří 
nám pomohli. Bez nich by to opravdu šlo velice komplikovaně. 

Zdeněk Růžička,
místostarosta

Parkování u nádraží

Od října jsme si pro naše seniory připravili novinku, a to 
„klub aktivního stáří“. Pro zkušební provoz jsme zatím 
vybrali středeční dopoledne od 9 do 11 hod., kdy bude 
místnost v přízemí Polyfunkčního domu otevřena pro 
seniory. Pokud se budete cítit osaměle, můžete si tak 
přijít popovídat nebo třeba i procvičit mozkové závity 
formou karet nebo jiných deskových her. Setkání zatím 
bude probíhat jednou za 14 dní, začínáme 9. 10., v přípa-
dě většího zájmu se budeme snažit o rozšíření této služby.

Kristýna Kopecká, 
místostarostka pro sociální služby

Klub aktivního stáří

Sběr papíru ve škole
Tradiční podzimní sběr papíru se koná 

5. 11. - 7. 11. 
ve dvoře I.  stupně Masarykovy 
ZŠ, vjezd do dvora z Čentické 
ulice. Prosíme, aby byl papír 
svázaný, zvážený a zbavený plastů. 
Děkujeme.

úterý 5. 11. 715 - 830

středa 6. 11. 15 - 17
čtvrtek 7. 11. 15 - 17



Novou ředitelkou MŠ Sedmikráska 
se k 1. 7. stala Mgr. Martina Kubová. 
V následujících řádcích sama sebe 
představuje čtenářům.
Jsem životní optimista, tak bych možná 
mohla shrnout do jedné věty tento pří-
spěvek. Mám ráda okolo sebe milé lidi 
a naplňuje mě práce s těmi nejmilejší-
mi z nich, malými dětmi. 
Měla bych asi o sobě prozradit pár fak-
tů. Je mi 53 let, jsem pražská rodačka 
a  Újezd je mým domovem už 35 let. 
Považuji se tedy za starousedlíka. A by-
dlím tady opravdu ráda, mám tu rodi-
nu, přátele i skvělou práci.
V mládí jsem pracovala v ZOO, podni-
kala jsem a nakonec před šestnácti le-
ty zakotvila v Sedmikrásce. Tady jsem 
objevila kouzlo práce s dětmi a pro-
budila své geny staré učitelské rodiny. 
Při  práci jsem si postupně dokončo-
vala a zvyšovala pedagogické vzdělání 
na univerzitě v Hradci Králové.  Školku 
znám opravdu dobře, podílela jsem se 
na jejím chodu, směřování, na budo-
vání jejího dobrého jména, posledních 
několik roků jako zástupkyně ředitelky. 

Přihlášení do konkurzu na ředitelku 
bylo pro mě logickým krokem. Určitě 
je pro mě výzva řídit organizaci, které 
jsem byla součástí. Před prázdnina-
mi jsem tedy převzala řízení oblíbené 
a  úspěšné mateřské školy (za což dě-
kuji své předchůdkyni a dlouholeté ko-
legyni, paní Nadě Kosanové).
A moje plány? Prioritou bude urči-
tě udržet dobré jméno Sedmikrásky. 
Protože fandím mládí, novým tech-
nologiím a pokroku, mám v plánu 
školku postupně modernizovat. A to 
nejen po stránce vybavení, ale přede-
vším ve  vzdělávání. Právě pracujeme 
na zbrusu novém Školním vzdělávacím 
programu, ve kterém se budeme více 
věnovat aktuálním tématům. Jsou to 
například výchova ke zdravému život-
nímu stylu, polytechnika, osobnostní 
rozvoj nebo podpora ekologického 
myšlení dětí. Důležitou součástí naší 
práce zůstává samozřejmě perfektní 
a  profesionální příprava předškoláků 
na vstup do základní školy.
Jednoduše řečeno: plánů mám hod-
ně. Abych je mohla realizovat, potře-
buji podporující a spolupracující tým. 

V tomto směru mám opravdu štěstí. 
Cítím podporu ze strany zřizovatele 
a  především celého kolektivu v naší 
školce. Toho si opravdu velice vážím 
a děkuji za to. Jsem si vědoma, že je-
dině s touto podporou a ve spolupráci 
se všemi zúčastněnými lidmi může být 
naše Sedmikráska ještě o kousek lepší.

Martina Kubová

Sedmikrásku chci modernější
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TÉMA

Dny zdraví v Újezdě proběhly tradičně v první polovině září. Odstartoval je 
3.  ročník turistického pochodu „Za loupežníkem Drholcem“, který se konal 
v neděli 8. 9. 2019. Turisté vyrazili na tři různě dlouhé trasy. V cíli se mohli těšit 
na ochutnávku zeleninových a ovocných salátů.
Letošní ročník vyvrcholil sobotním odpoledním programem plný sportu, zdra-
ví a hlavně zábavy. Celým programem prováděl zkušený, nám již známý mo-
derátor Tomáš Horák. Hlavní odpolední program byl věnován podpoře Klu-
bu cystické fibrózy – jedná se o nemocnění, které postihuje zejména dýchací 
a trávicí ústrojí. Návštěvníci měli možnost podpořit klub například nákupem 
triček nebo náramků nebo samotným příspěvkem do sběrné kasičky.
Program zahájila paní radní pro oblast školství a místní Agendu 21 Lucie Poni-
cová. Poté následovala ukázka výcviku záchranářských psů, kterou předved-
li újezdští kynologové. V pozdních odpoledních hodinách mohli diváci vidět 
ukázku psích sportů od spolku Psiško – OB. Návštěvníci se mohli zúčastnit cyk-
listického happeningu, kde mohli vidět, ale i zkusit kola pro handicapované. 
O hudební kulisu během odpoledne se postaral Tomáš Svoboda a o večerní 
hudební zážitek zase kapela Ambrožband.  Pohyb zajišťovaly slečny ze studia 
Samadhi, které předvedly ukázku lekce jógy pro tělo i mysl. V našich Dnech 
zdraví nesměla chybět tradiční ukázka zeleniny od našich zahrádkářů. 
Návštěvníci, tak mohli ochutnat různé odrůdy rajčat, které měly i v letošním 
roce velký úspěch. 
Neochutnávaly se však jen plody zahrádky, ale i voda, o což se postaraly 
Pražské vodovody a kanalizace. V  lékařském programu nemohla chybět zá-
chranná služba, která demonstrovala ukázky resuscitace dospělého, dítěte i 
obvazové techniky při úrazech nebo poradenskou činnost první pomoci.  Dá-
le si návštěvníci mohli změřit hustotu kostí, vnitřní tuk nebo se poradit, jak 

Ohlédnutí za Dny zdraví



správně jíst či jak bojovat proti obe-
zitě. V pozadí nezůstala ani jednotka 
dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy, 
která v rámci požární bezpečnosti ve 
svém infostánku nadšence seznamo-
vala s požární prevencí. K Dnům zdraví 
neodmyslitelně patří exhibice našich 
taekwondistů z oddílu Kangsim Dojang, 
kteří opět předvedli skvělou show. Ten-
tokrát byl zapojen i náš pan starosta 
Milan Samec, který si vyzkoušel, jaké 
to je být taekwondistou. 

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom rádi poděkova-
li za podporu všem, kteří se podíleli na 
organizaci a přípravě celé akce: zaměst-
nancům údržby Úřadu MČ Praha 21, 
místním hasičům SDH Újezd nad Lesy, 
skvělé fotografce Markétě Zahradníkové, 
Janu Veselému, Jaroslavu Zajptovi, celé-
mu DDM, Kláře Zezulové, Evě Danielové, 
Alžbětě Slavíčkové z Klubu cystické fib-
rózy, taekwondistům z Kangsim Dojang, 
především Marku Doxanskému, Základní 
organizaci Českého zahrádkářského sva-
zu Újezd nad Lesy a všem dalším, včetně 
„přespolních“, kteří se k naší akci připojili. 
A na závěr naše velké díky patří vám 
všem, kteří jste přišli a svou účastí pod-
pořili další ročník Dnu zdraví.

Dominika Červinková,
koordinátorka 

místní Agendy 21

INZERCE

Pronájem prostor 
ve zdravotním středisku

Městská část Praha 21 nabízí 

k pronájmu prostor v domě na adrese 

Živonínská 1630 - zdravotní středisko 

Rohožník. 

Prostory je možné využít nejen 

pro ordinace, ale i za účelem 

poskytování služeb, např. kosmetika, 

pedikúra, manikúra, masáže apod. 

Minim. nájemné 1 200,-Kč/m2/rok, 

nájem na dobu určitou do 31. 12. 2021. 

V případě zájmu bližší informace na 

e-mailu jaroslava.bendova@praha21.cz, 

tel. 281 012 982.

Pronájem prostor 
pro skladování

Městská část Praha 21 nabízí od května 2019 
k pronájmu prostory vhodné pro skladování 
nebo kancelář v 1. PP panel. domu čp. 1627 
o  výměře 59  m2. V  případě skladování po-
travin je třeba počítat s tím, že rozvody ÚT 
a sousedící kotelna trvale prostor temperu-
jí. Nájemce musí umožnit přístup k rozvodům 
vody a k uzávěru stoupačky ÚT výboru SV 1627. 

Roční nájemné 53.100,- Kč, hrazené předem 
ve čtvrtletních splátkách ve výši 13.275,- Kč 
+ energie a služby.

Více informací: 
Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982

e-mail: jaroslava.bendova@praha21.cz
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Je neuvěřitelné, jak rychle běží čas. Ještě před pár dny jsme 
se slunili a teď už přemýšlíme nad teplou garderobou. Po-
malu začínáme vyndávat teplé svetry a po očku pokukuje-
me po čepicích. I podzim však může být lákavý. A to nejen 
vybarvující se přírodou, ale i programem v Zeleném domě.
Hned zkraje měsíce, ve středu 2.10. od 18 hod., nás čeká 
vernisáž výstavy Sylvy Prchlíkové. Výtvarnice, která k nám 
přijede z Litvínova, malování propadla již ve školním věku. 
V 80. letech pro sebe objevila naivní umění a zůstala mu věr-
ná dodnes. Začínala s miniaturami, postupně přešla k vět-
ším plátnům. Její dílka jsou k nalezení například v Německu, 
Dánsku, Francii, Kanadě, USA, Japonsku i v JAR. To potvrzuje 
fakt, že naivní umění rozhodně neztrácí na oblibě. Za zmínku 
stojí její spolupráce s Českým porcelánem. Sama se naučila 
odlévat a vytvořila soubor čtrnácti hrnečků s motivy českých 
měst a vesnic. Jak autorka říká, maluje to, co má ráda. Kromě 
obrazů přiveze paní Prchlíková i kouzelnou keramiku, katalo-
gy, kalendáře na rok 2020 anebo autorské tisky. Jak je u nás 
dobrým zvykem, večer nám zpestří hudební doprovod. Ne-
nechte si tuto krásnou výstavu ujít. Potrvá do 31. 10. 
Po úspěšné jarní akci vás s paní Vladislavou Mladou Jirásko-
vou zveme v pátek 18. 10. od 18 hod. na druhý workshop 
„Cesta vůní“, kde se setkáte s  vonnými dýmy. Nechte 
syntetické vůně v obchodech a provoňte si domov čistou 
a zdravou vůní přírody. Při povídání paní Jiráskové budete 
očichávat a míchat své vlastní parfémové oleje, vykuřova-
dla anebo směsi do aromalamp. Cena večera včetně vlastní 
namíchané vůně je 800 Kč. Místa jsou limitována, nezapo-
meňte na včasnou rezervaci.
Poslední říjnový den se můžete těšit na opravdový bonbó-
nek… „Mezi Seinou a Aubou se rozkládá zalesněný masiv 
s nezvyklým jménem Órient. Na tomto místě vznikl na po-
čátku 12. století slavný, záhadný a hrdý řád templářských 
rytířů, o kterém francouzský historik Jules Michelet řekl, 
že jeho pád byl největší katastrofou v dějinách západního 
světa“. Řád, který položil základy toho, co mohla být jiná, 
duchovnější evropská civilizace. Malé zamyšlení inspirova-
né knihou Luise Charpentiera „Mysterium templářů“ pro-
běhne ve čtvrtek 31. 10. od 18 hod. Vstupné 100 Kč.
Eva Danielová, Daniela Janoušová a já jsme se rozhodly dě-
lat radost i jiným, než jen těm nejbližším. A protože Vánoce 
jsou nejideálnějším časem na obdarovávání, naším prvním 

počinem bude akce, která by měla zapojit celý Újezd. Více 
si o tom přečtete v článku na str. 11. „Vánoční přání“ budou 
k dispozici v Café Galerii Zelený dům od začátku října. Vě-
řím, že u nás v Újezdě najde dárek pod stromečkem úplně 
každý. Pokud si zajdete na šálek horké čokolády, necháte 
se zlákat některou z našich akcí anebo se jen na chvíli za-
stavíte a prohlédnete si výstavu, vždy budete srdečně vítá-
ni. Pokud se rozhodnete obdarovat někoho ve svém okolí, 
přidáme ještě navíc úžasný pocit z dobrého skutku. A těch 
není nikdy dost.

Martina Schiffmannová

KULTURA

Naivní umění i cesta vůní

INZERCE
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Po loňském úspěchu výstavy ke 130. výročí založení Klubu 
českých turistů (KČT) KČT měla Klára Zezulová, předsedkyně 
KČT, odbor Pohoda Praha, členka muzejní rady a průvodky-
ně vernisáží, výborný nápad uspořádat v muzeu s předsti-
hem před 3. ročníkem pochodu Za loupežníkem DrHolcem 
výstavu ke 130 letům turistického značení a časopisu Turis-
ta s turistickým názvem „S námi nezabloudíš“.
S historií značení seznámil přítomné Jan Linhart, předseda 
Krajské komise značení Prahy a Středočeského kraje. Svým 

povídáním navázal na dokumentární film, který byl puštěn 
na samém začátku vernisáže. 
Vernisáže se zúčastnil Roman Hrůza, tvůrce již zmíněného 
dokumentárního filmu, člen prezentační rady KČT a jeden 
z organizátorů loňských turistických oslav. Stejně jako zna-
čení prošel za 130 let vzhledovými a obsahovými změna-
mi také časopis Turista, který už tehdy poskytoval tipy na 
sobotní výlety, otištěny byly reklamy např. na oblečení. 
O mnoha dalších zajímavostech promluvil Ing. Mojmír No-
váček, zástupce generálního sekretáře KČT. 
Atmosféru vernisáže zpříjemnil stejně jako loni Komorní or-
chestr Aulos pod vedením Evy Čadkové spolu s děti 1.- 5. 
tříd ZŠ Křimická z Horních Měcholup. Melodie 16. a 17. sto-
letí, lidové písničky, Vivaldiho Podzim, Nebe na zemi a Yes-
terday zazněly v podání zobcových fléten.
Na výstavě v muzeu, kterou připravil rodinný tým Radek 
Pešek, Petr Pešek a Klára Zezulová a kterým patří velký dík 
muzejní rady, jsou vystavené zajímavé exponáty: sada turis-
tického značení, šablony, typy turistického značení na foto-
grafiích, historické a současné rozcestníky, časopis Turista 
v proměnách času a originální cyklista s turistickou mapou. 
Výstavu doprovází na žádost kurátorky výtvarné práce žáků 
Masarykovy ZŠ.

Eva Danielová, Újezdské muzeum

S námi nezabloudíš

Tři dámy, tři myšlenky a jeden pro-
jekt. Když dají hlavy dohromady 
Eva Danielová, Daniela Janoušová 
a Martina Schiffmannová, je dost 
pravděpodobné, že přijdou s něčím 
zajímavým. Při společném povídání 
u kávy vznikl projekt „Srdcem pro 
Újezd“, pod který se schová mno-
ho různých akcí. Protože se Vánoce 
blíží mílovými kroky, zrodil se plán, 
jak naplnit jejich hlavní poselství. 
A  tím je vlídné slovo, rodina, vzá-
jemné obdarovávání. 
Od začátku října budou k dispozici 
v Café Galerii Zelený dům kartičky 
„Vánoční přání“, které si zde mů-
žete vyzvednout a předat lidem ve 
svém okolí. Lidem, 
o kterých víte, že jsou 
staří, sami, bez rodin. 
Kteří kvůli svému věku 
přišli o většinu přátel 
anebo se k nim kvůli 
zdravotnímu handica-
pu nedostanou.
Dne 12. 11. od 17 hod., 
na výročí svatořečení 
Anežky České, proběhne v  Zele-
ném domě slavnostní předání vý-
těžku z  prodejní soutěže a výstavy 
„Daruj květinu“, která proběhla 
v  červnu. Veškeré vybrané peníze 
budou předány malé slečně Anežce 
Hrubé. Doufejme, že jí alespoň tro-
chu pomohou v léčbě. Soutěže se 
zúčastnily nejen děti z Újezda, ale 
i z Nového Boru, nebo třeba Trhové 

Kamenice a jejich dílka dnes zdobí 
nejeden byt, či kancelář. Slavnostní 
atmosféru doladí klavírní koncert 
malé virtuosky Klárky Gibišové.
Od tohoto večera budou v Zeleném 
domě vyplněná „Vánoční přání“. 
Na každém budou až tři přání. Je 
jen na vás, které z nich konkrétní-
mu člověku splníte. Zabalený dáre-
ček je pak třeba do Zeleného domu 
doručit do čtvrtka 12. 12., kdy se od 
18 hod. uskuteční vánoční koncert 
dětského sboru Sovičky pod ve-
dením Daniely Janoušové. Během 
koncertu předáme dárky těm, kteří 
budou schopní dorazit. Ostatním 
je rozneseme za doprovodu koled 

v  podání „Soviček“ 
v neděli 15.  12. od 
14 hod. Bylo by skvě-
lé, kdyby se přidalo co 
nejvíc z vás.
Projekt je realizován 
bez jakýchkoli dota-
cí, vše je založeno na 
dobrovolnosti a dob-
rosrdečnosti všech, 

komu není lhostejné, jak se žije 
lidem okolo nás. Vše proběhne za 
laskavé pomoci sociálních pracov-
nic z odboru sociálních věcí MČ 
Praha 21. Vánoce jsou svátky lidí 
dobré vůle… projevme ji i my. Může 
se z toho stát nová újezdská tradi-
ce. Pomůžeme?

Martina Schiffmannová, 
Michal Hazdra

Splněná vánoční přání Akademie 
ve znamení antiky
Paní dr. Zuzanka Dastychová mi nabídla 
námět pro novou kapitolu naší Akademie 
i s kontaktem na vzácného lektora (za což 
jsem následně sklidil nezasloužené díky 
od akademiček, které přednášky pana 
doktora už zažily a s láskou na ně – jakož 
i na něj samotného – vzpomínají). 
Je tedy potvrzeno: pan PhDr. Pavel Titz 
- kurátor antických sbírek Národního muzea, 
nesmírně charismatický muž ve středním 
věku, bude našim novým hostem a my se 
máme na co těšit.  Cyklus předznamenal 
stroze: Za antickými památkami Před-
ního východu a severní Afriky – s pře-
sahy do poutavých příběhů míst i tamních 
bohatých dějinných souvislostí. Nenechte 
se tedy odradit suchým názvem – zdejší 
památky na rozvinutou antickou kultu-
ru, kterou pak na dlouhá staletí překrylo 
křesťanství a islám, jsou navýsost barevné 
a dobrodružné téma. Součástí přednášek 
bude samozřejmě i obrázková dokumen-
tace – a tradičně se nabízí káva, nebo čaj… 
Kvůli vytíženosti pana doktora se však 
musíme zatím smířit jen se souvis-
lým  cyklem 4 přednášek (máme ale 
přislíbeno, že při trvalém zájmu budeme 
mít na co navázat).
První schůzka bude 11. listopadu, cyk-
lus skončíme 2. prosince 2019.
Přihlášky budou od poloviny října k dispo-
zici na podatelně Úřadu MČ. Na shleda-
nou se těší

Petr Mach
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Rádi bychom vám představili velmi zajímavý projekt, o kterém 
jste již možná slyšeli, případně jej zažili osobně na některé z akcí 
v Újezdě - na letošních čarodějnicích nebo červnové Zahradní 
slavnosti. Ale pojďme od začátku...
Projekt Bubny pro vás vznikl loni v září a stojí za ním náš sou-
sed Milan Ferko, k němuž se na jaře letošního roku přidal Radek 
Břicháč z blízkých Říčan. Prvotní idea byla učit děti v základních 
a mateřských školách bubnovat. Kluci tak již během loňska roz-
dávali radost ve více než dvaceti školách, letos to jsou desítky 
dalších. Každému z dětí půjčí malý bubínek djembe. Cílem je, 
aby se učily cítit rytmus. Repertoár tedy tvoří rytmické písničky, 
třeba We Will Rock You od skupiny Queen. Těžko si představit 
něco rytmičtějšího, co by dokázalo rozhýbat každého. Celý pro-
jekt má i osvětový rozměr, součástí vystoupení často bývá krátká 
přednáška o šikaně a nebezpečí s ní spojeným. 
Mimo školy Milan s Radkem bubnují s dětmi v pražských a stře-
dočeských dětských domovech a nemocnicích, a to bez nároku 
na jakoukoli odměnu.
Kromě škol kluci často účinkují na akcích měst či městských čás-
tí, ale lze je potkat i na komerčních akcích, na svatbách nebo růz-
ných oslavách. Vždy ovšem platí, že bubnování účastníky akce 
nejen spojuje, ale hlavně baví. Není divu, že postupně začaly při-
cházet pozvánky nejen ze vzdálenějších míst naší země, ale také 
ze Slovenska.
Budete-li chtít kluky vidět bubnovat nebo si bubnování sami 
zkusit, určitě sledujte facebookové stránky Bubnů pro vás, kde 

Bubny pro radost i osvětu

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
 Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč
 Falknovská Ken Follett – Klíč k Rebece
 Táňa Keleová- Vasilková – Střípky
 Hana Whitton – Jak si neudělat z domova cirkus 

jako na Piccadilly
 Miloš Urban – Kar: Pohřební hostina za jedno 

město
 Jan Cimický – Najdi si mne
 Marcela Mlynářová – Kdo neharaší, není chlap
 Jan Bauer – Hrad mrtvých
 Rebecca Gablé – Hlava světa
 Stephen King – Outsider
 Louisa May Alcott – Malé ženy
 Eoin Dempsey – Růže bílá, černý les
 Nora Roberts – Povolené ztráty
 Stanislav Češka – Smrt ve Stuttgartu
 Eva Francová – Rok ve Svatojánu, Polévky ze 

Svatojánu, Saláty ze Svatojánu
 Camille Ratia – Bez odpadu: Rady šité na míru 

vašemu rozpočtu
 Jan Vondráček a kol. – Ženisté litoměřické 

a terezínské posádky
 Václav Žmolík – Krajinou vína
 Josef Winner – Recepty do stovky pro 4 osoby

KNIHY PRO DĚTI
 David Walliams – Nejhorší děti na světě 3.
 Klára Smolíková – Pozor, v knihovně je kocour!
 Jan Skácel – Uspávanky
 Škola kouzel: kouzlení krok za krokem
 Vlaštovky: skládačky z papíru
 Proč? Jak? – Elektřina, Energie, Zvířata, Vlaky
 70 pohádek a pověstí z Lesní říše: ilustrovaný atlas 

strašidel
 Josef Kožíšek – Pohádka lesa

Nové knihy

jsou informace o plánovaných akcích. Popřejme tomu-
to projektu dalších mnoho rozzářených tváří nejen dětí, 
ale i dospělých!

Michal Hazdra
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V ÚZ pravidelně představujeme 
osobnosti, které u nás žijí a které 
vynikají v různých oborech lidské 
činnosti. Pro toto číslo jsem měl 
možnost udělat rozhovor s vyso-
kým manažerem významné nad-
národní společnosti. Pan Ing. Pavel 
Hadrbolec pracuje od dubna 2019 
jako CFO (Chief Financial Officer, 
česky finanční ředitel) telekomuni-
kační společnosti T-Mobile.

Co nám o sobě můžete říci úvo-
dem?
Do Újezda jsme se přestěhovali před 
15 lety ze samého centra Prahy a od 
té doby si užíváme kombinace po-
hody u lesa a městských vymože-
ností. Ve stejném roce, kdy jsme se 
stěhovali, jsem dokončil studium na 
VŠE Praze. V té době už jsem sbíral 
i pracovní zkušenosti v korporaci, ne-
boť jsem většinu studií absolvoval při 
zaměstnání.

Promiňte, slova „korporát“, „kor-
porace“, „korporátní“ se nyní čas-
to používají. Jak jim třeba rozu-
mět?
Čtenář si korporaci může jednoduše 
představit jako velkou společnost, 
většinou se zahraničním vlastníkem. 
Vysvětlení pro lingvisty: anglické slo-
vo corporation označuje obchodní 
společnost založenou podle práva 
konkrétního státu, která má samo-
statnou právní subjektivitu odděle-
nou od svých vlastníků. V českých vo-
dách ale většinou jde o lokální firmu, 
která spadá do skupiny firem, které 
mají na svém vrcholu, v zemi půvo-
du, stejného vlastníka. 

Jak jste se dostal do telekomuni-
kací?
V roce 2000 jsem dostal příležitost 
pracovat na tehdejším rozjezdu třetí-
ho mobilního operátora, společnosti 
Český Mobil, vystupující pod znač-
kou Oskar. Tam jsem pracoval 4 roky 
a pak jsem přešel k T-Mobile, který 
je českou pobočkou Deutsche Tele-
komu. V rámci T-Mobile, respektive 
Deutsche Telekom, působím dodnes. 

Jaké byly vaše úkoly u firmy?
Většinu času jsem působil ve finanč-
ním oddělení, od controllingu až po 
účtárnu, v roce 2013 přišla i výzva 
mimo finanční oddělení, kde jsem 
se podílel na transformačních akti-
vitách firmy. Poslední tři roky jsem 

strávil v centrále společnosti, v ně-
meckém Bonnu.  

Transformační aktivity? O jakých 
mluvíte?
O zásadní změně poskytovaných 
služeb, a tím i samotné společnosti. 
O přechodu na digitální procesy, di-
gitální infrastrukturu, o optických sí-
tích, o službách, které zahrnují nejen 
telefon, ale i internet nebo televizi. 
T-Mobile chce být v tomto období 
změn na špici a nabídnout zákazní-
kům i firmám co nejširší možnou pa-
letu těchto služeb. Zároveň máme 
zájem budovat v Česku infrastruktu-
ru, která pomůže k digitalizaci, a tím 
i konkurenceschopnosti naší země. 
Česko si zaslouží lepší budoucnost, 
než být montovnou Evropy. 

Častým tématem je cena služeb 
a možnosti, jak ji snížit.
Česko má jedny z nejkvalitnějších 
mobilních sítí na světě a na obdob-
ně vysoké úrovni jsou i služby s nimi 
spojené. Vybudovat takovou síť je 
nákladná věc, návratnost investic 
je mnohem delší, než u jiných utilit. 
Ceny služeb jako jediné dlouhodobě 
klesají, zákazníci mohou nyní vyu-
žívat výrazně větší objemy dat než 
dříve. Naši zákazníci si užívali Neo-
mezené léto a od září nabízíme nové 
tarify zahrnující i tarify neomezené, 
které jsou minimálně o třetinu až 
polovinu levnější, než tarify před-
chozích generací.  

Ale jsou i levnější služby, mluví se 
o příchodu dalšího operátora.
Zastřešoval jsem finanční fungování 
poboček Deutsche Telekomu v 11 
evropských zemích a mohu potvrdit, 
že ceny mobilních služeb u nás urči-
tě nejsou nejvyšší, jak se v mediích 
často objevuje. 
A s tím dalším operátorem…, Řeknu 
vám jen svůj soukromý názor. Česko 
je malý trh a je současnými operáto-
ry pokryt. Aby se zde uplatnil další, 
musel by investovat velké prostředky 
do infrastruktury nebo si infrastruk-
turu pronajímat, a ještě investovat 
do získání tržního podílu. Obávám 
se, že to je z ekonomického pohle-
du velmi těžký úkol. Důkazem budiž 
Slovensko, kde nový operátor na trh 
vstoupil a k žádné cenové revoluci 
nedošlo. Z mého pohledu je to spí-
še o tom, aby stávající operátoři dál 
investovali do rozvoje infrastruktury, 

přispěli tak k dalšímu rozvoji měst 
a obcí a přinášeli nové služby zákaz-
níkům za odpovídající ceny. Ale je to 
čistě můj názor. Pokud se příslušné 
úřady rozhodnou, že vstup dalšího 
hráče je ten správný krok na našem 
trhu, budeme i nadále usilovat o udr-
žení naší tržní pozice. 

Co vaše koníčky?
Času je s mým pracovním vytížením 
málo, ale volný čas se snažím trá-
vit s rodinou, pokud to jde, zapojit 
do toho i sport. Mám rád běh, lyže 
nebo jízdu na kole. Samozřejmě mě 
zajímají i kolektivní sporty, konec-
konců, T-Mobile je dlouhodobým ge-
nerálním partnerem české fotbalové 
reprezentace, můj syn zažívá fotba-
lové začátky v újezdském FK. Musím 
říct, že v Újezdě je radost provozovat 
sport, je tu spousta možností. 

Máme na víc, než být montovnou

LIDÉ

Ing. Pavel Hadrbolec (43), že-
natý, dcera studuje gymnázium 
v Truhlářské, syn navštěvuje ZŠ 
v  Újezdě. V telekomunikacích 
pracuje od roku 2000. Tři roky žil 
v německém Bonnu, kde praco-
val  v  centrále Deutsche Teleko-
mu na pozici viceprezidenta pro 
performance management v ev-
ropském segmentu společnosti. 
Od dubna 2019 řídí v Praze a Bra-
tislavě finanční oddělení T-Mobile, 
resp. Slovak Telekomu, firem, kte-
ré od roku 2016 fungují společně 
na obou trzích.
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S lítostí oznamujeme bývalým kolegům 
a  žákům Masarykovy ZŠ, že po dlouhé 
těžké nemoci zemřela 11. srpna 2019 ve 
věku 69  let naše statečná kolegyně paní 
Mgr. Zdeňka Púčeková. 

Kolegyně a kolegové Masarykovy ZŠ

Mgr. Lucie Doležalová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
Posledním zastupitelstvem jsme na 
pomyslné škále úrovně jednání sje-
li o mnoho pater dolů, což bylo jis-
tě nejen pro mě velkým zklamáním. 
Zejména v interpelacích (těch ob-
čanských i zastupitelských) byly znát 
osobní antipatie, které přetavily čas 
určený k získání odpovědí na důleži-
té otázky v sérii osobních útoků na 
interpelované a v podstatě soutěž, 
kdo plivne co nejjedovatější slinu. 
Bohužel tento styl vygradoval v závě-

ru jednání, kdy předsedající nezabrá-
nil opakované dehonestující četbě 
návrhu pana zastupitele Roušara. 
Kvalita jím napsaného textu nebyla 
bezchybná, ale pokud návrhový vý-
bor přednese jeho návrh usnesení 
tak, že vyzní jako téměř nesrozumi-
telný blábol (mimo jiné dvakrát za 
sebou zamění slovo „prořez“ za „pa-
řez“), je to důkazem buď absolutní-
ho nesoustředění nebo schválnosti. 
V obou případech je pak na zvážení, 
zda takový člověk má být příště zvo-
len do návrhového výboru. Štěstím 

každopádně bylo, že šlo o úplně po-
slední bod a jednání bylo ihned poté 
ukončeno. Emoce totiž převážily nad 
chladnou hlavou a chvíli se zdálo, že 
někteří odejdou nejen se zkaženou 
náladou. Na mysli mi vytanul Ladův 
obraz Hospodská rvačka a raději 
jsem rychle vyklidila prostor. Vážení 
kolegové, stále jsem přesvědčená, 
že jednání zastupitelstva mohou 
mít i  u  nás kultivovaný průběh (ko-
neckonců je jich jen několik za rok). 
Kdo nutně potřebuje upouštět plyn, 
nechť tak činí někde jinde. Děkuji.

MUDr. Zuzana Dastychová 
(Občanská demokratická strana) 
Milí spoluobčané, nedá mi to, musím 
reagovat na článek spolku Újezdský 
STROM a vystoupení pana zastupi-
tele dr. Roušara na zastupitelstvu. 
Když vedení obce dostane odborný 
posudek, který označí stav stromů 
za havarijní, musí je pokácet. Jinak 
ohrozí bezpečnost občanů. Spolek - 
jakýkoliv - má právo se odvolat proti 
kácení. Potom musí vedení obce vy-
čkat a místo zabezpečit do výsledku 
odvolání. Tedy za to, že je uzavřená 
zastávka Rápošovská, nemůže vede-

ní obce, ale Újezdský STROM. Dokud 
se bude odvolávat, což může opako-
vaně, nedá se se zastávkou nic dělat. 
Spolky mají právo, ale měla by s ním 
být spojená i, alespoň morální, po-
vinnost. Za následky mé činnosti ne-
su odpovědnost já, a ne někdo jiný.
A další: nevím proč, ale mám ráda 
účetnictví. Když schvaluji uzávěrku, 
schvaluji tu uzávěrku, ne posudek 
nějakého výboru nebo komise. Vše 
dostanu minimálně týden předem. 
Když v mnoha stránkách čísel něče-
mu nerozumím, tak se zeptám (před 
zahájením zasedání zastupitelstva). 

Při čtení podkladů pro uzávěrku za 
rok 2018 jsem občas skřípala zuby, 
ale vím, že dotyčný výdaj byl těsně 
schválen minulým zastupitelstvem, 
tak máme smůlu.
Už musím končit, Spěchám, auto-
bus už nestihnu (je zavřená Rápo-
šovská a na Blatov to nedoběhnu). 
Tak musím autem (pro jistotu: emi-
se i zdravotní osvědčení mám v po-
řádku). Tak hezký podzim. Je toho 
v  Újezdě spousta pěkného. Kola, 
gril, soutěž pro seniory, fotosoutěž, 
jazyky, tanec, cvičení, sporty, aka-
demie a další.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D. 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Dopravu považujeme za jednu z nejdů-
ležitějších oblastí, kterou navíc přímo 
ovlivňuje místní radnice. Loni uložilo 
zastupitelstvo Radě MČ Praha 21 (koa-
lice ODS+ANO), aby zajistila aktualizaci 
dopravního generelu (DG). Na  návrh 
Pirátů a STAN pro Újezd byl stanoven 
jasný termín: do 31.12.2019. Za splně-
ní tohoto úkolu byl zodpovědný pan 
místostarosta Růžička (ANO), který je 
uvolněným radním, tj. pobírá za svou 
funkci plný plat. Přes snahu dopravní 
komise, ve které doslova za láhev ví-

na dobrovolničí řada odborníků, se 
práce na aktualizaci generelu nejen 
nijak neposunuly, ale dá se říct, že ani 
nezačaly. Pan místostarosta místo to-
ho na posledním zastupitelstvu před-
ložil návrh na zrušení úkolu s tím, že 
zároveň dojde i k zrušení generelu. 
Místo něj má vzniknout koncepce. 
Rada měla v aktualizaci volnost, a tak 
jde o zbytečnou formalitu. Rovinatý 
charakter Újezda je jako stvořený pro 
cyklistiku. Bohužel jednosměrky, na-
víc ne zcela v souladu s platným DG, 
z Újezda vytvořily území cyklistům 
nepřátelské. Ve snaze řešit alespoň 

jednu konkrétní věc, která nás trápí, 
jsme podali návrh, aby rada v soula-
du s platnými technickými podmín-
kami zajistila zprůjezdnění jedno-
směrek pro cyklisty v místech, kde 
to podmínky a bezpečnost dovolují. 
I přes fakt, že existující značení je v řa-
dě míst v rozporu s příslušnými tech. 
podmínkami (v „Zóně 30“ by měl být 
obousměrný průjezd umožněn té-
měř automaticky), nebyl tento návrh 
koalicí podpořen. Na zastupitelstvu 
i v dopravní komisi budeme nadále 
navrhovat změny místní dopravy tak, 
aby se nám zde žilo co nejlépe.
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RNDr. Pavel Roušar 
(Otevřený Újezd)
Pro urážku starostenské nohy navždy 
zavřeno - úsměvné a jak pravdivé! 
Cedule se objevila několik týdnů po 
uzavření zastávky Rápošovská u dru-
hého stupně po rozhodnutí starosty, 
že namísto bezpečnostního prořezu 
a odstranění nebezpečných větví po-
vede nesmyslné řízení na odstranění 
celé aleje. Ani návrat dětí do školy ne-
přiměl vedení radnice k otevření za-
stávky. Představa stromů zabijáků je 
asi všeobecně vžitá i v řadách dalších 
zastupitelů, protože můj návrh usne-

sení na řešení nesmyslného uzavření 
autobusové zastávky bezpečnostním 
prořezem, ke kterému není potřeba 
vést žádné správní řízení, zastupitelé 
na minulém zasedání zastupitelstva 
odmítli. Radnice tak bude čekat na 
pravomocné rozhodnutí v řízení, kde 
se střetává s názorem občanského 
sdružení, které všechny stromy za 
nebezpečné nepovažuje a odbor-
ným posudkem dokazuje, že řada 
z nich bude schopna plnit svou důle-
žitou roli ještě řadu let. Radnice je ale 
rozhodnutá alej vykácet stůj co stůj 
a místo vzrostlých zelených stromů 

nasázet nové stromky. Jak výsadba 
nových stromů může dopadnout? 
Zajděte se podívat do Oplanské uli-
ce, kolik stromů přežilo naší „odbor-
nou péči” nebo na stromy, které byly 
vysazeny podél pozemku budoucí-
ho hřiště v Druhanické ulici. Všech-
ny suché. Nejen zmařená investice, 
ale i důkaz toho, že něco je špatně. 
Nebo pruh určený pro koně u cyklo-
stezky do Koloděj, zarostlý lebedou 
vysokou tak, že by ani kůň nebyl vi-
dět. Chybí péče. Doporučuji - lebedu 
posekat, suché větve v aleji prořezat. 
Jednoduché a levné. 

Petr Říha 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Blíží se podzimní plískanice a málo-
komu, včetně mě, se bude chtít pu-
tovat na nádraží nebo kus cesty na 
autobus pěšky rozbahněnou ulicí 
bez chodníku. Nezbývá, než občas 
vytáhnout auto.
Zhoršující se situace s parkováním 
u nádraží je nám všem známá. Minulý 
týden jsem spočítal registrační značky 
aut na Staroklánovické od odbočky 
k nádraží. Vyšel mi přibližný poměr 
60:40, pražské vs. středočeské. RZ 
dnes neurčuje vždy bydliště majitele, 

např. leasingovky registrují převážně 
v Praze. Troufám si tak odhadnout, že 
polovina parkujících nebydlí v Újezdu.
Na posledním zastupitelstvu jsem se 
zeptal místostarosty Růžičky, co dělá 
pro vyřešení situace s parkováním 
u nádraží. Pan Růžička v odpovědi ne-
určitě mlžil. My však víme, že Klánovi-
ce zadaly vypracování studie s výsled-
kem návrhu zřízení tzv. modrých zón 
na své straně. A u nás? Pokud víme, 
vedení MČ navrhuje změny doprav-
ního značení v oblasti kolem nádraží, 
které by měly parkování regulovat. 
Pokud je cílem bránit škodám, je to 

správně, ale parkování to neřeší stej-
ně jako bude-li vyhnáno několik aut. 
Rozšíření parkování podél trati by 
pouze přilákalo další auta.
Vznik dobrého řešení vidíme jedině 
v těsné koordinaci s Klánovicemi. Jde 
o společný prostor, tudíž i společný 
problém. Podle dnes dostupných in-
formací spolupráce nefunguje a zdá 
se, že každá strana si jede po svém. 
Jelikož jsme „vesničkou střediskovou“, 
očekával bych aktivnější a konstruk-
tivní přístup ze strany vedení Újezdu. 
A aby nedošlo k nedorozumění – par-
kovací dům nechceme.

Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V březnu požádala naše MČ ve vší ti-
chosti, bez informování kohokoliv, 
magistrát o dotaci na akci Rekon-
strukce Netušilská 1570 (bývalý Ideal 
Lux). Dotace měla být použita na „re-
konstrukci budovy bývalé továrny na 
kancelářskou budovu, nové sídlo ÚMČ 
Praha 21, zázemí údržby, středisko 
hygieny, včetně parkování a přesunu 
trafostanice“.  Žádost naštěstí nebyla 
Radou HMP odsouhlasena. Zarážející 
je naprostá absence informací, neř-
ku-li diskuze, o tak zásadní věci, jakou 

by byl přesun úřadu do poklidné, od-
lehlé části Újezda. Nyní rada MČ žádá 
o  změnu dotace, která byla původně 
poskytnuta na nákup budovy Ideal 
Luxu za účelem vybudování Polikliniky 
Praha 21, na akci „Nákup nemovitosti 
na adrese Netušilská 1570“. V usnese-
ní Rady MČ Praha 21 ze dne 4. 6. 2019 
chybí, jak je zdejším zvykem, jakákoliv 
informace jak o záměru využití budovy 
Ideal Luxu, tak i o podobě záměru na 
rekonstrukci střediska na Rohožníku. 
Uplynul již rok od voleb a nejsou ani 
přibližné odpovědi na zásadní otázky: 
Jaká je představa vedení MČ o zabez-

pečení zdravotní péče v krátkodobém 
i dlouhodobém horizontu? Jak bude 
probíhat rekonstrukce na Rohožníku? 
Je budova Ideal Luxu vůbec schop-
na nějaké přestavby? Co tam koalice 
ODS/ANO plánuje? Naše představa by-
la součástí našeho programu. Lokalita 
by měla sloužit především seniorům 
a rodinám s dětmi, tj. pobytové a od-
lehčovací zařízení, centrum pečovatel-
ské péče, komunitní centrum, některé 
specializované ordinace, rehabilitace. 
Ale hlavně a především je povinností 
radnice o svých záměrech informovat 
a umožnit veřejnosti se vyjádřit.

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
Na podzim budou opět 3 termíny, v neděli dne 13. října, 
10. listopadu a 24. listopadu 2019 budou přistaveny od 900 
do 1200 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad 
na níže uvedených stanovištích.
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 
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Kontej-
nery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem vy-
měnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, 
je nutné si na něj počkat a až poté do něj odložit odpad.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B         úterý 22. října
1. Druhanická x Oplanská  1500 - 1520

2 Rápošovská x Dědická  1530 - 1550

3. Chotěnovská x Toušická 1600 - 1620

4. Lomecká x Zbýšovská  1630 - 1650

5. Měšínská x Žehušická  1700 - 1720

6. Valdovská x Hrádková  1730 - 1750

7. Pilovská x Čenovická  1800 - 1820

8. Nadějovská x Bečvářská 1830 - 1850

Martin Švejnoha, odbor živ. prostředí a dopravy

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
12. října Rohožnická (parkoviště Albert)
  Toušická (parkoviště spořitelna
19. října Starokolínská (park Blatov)
  Žehušická/Měšínská
Doba přistavení: od 900 do 1300 hod. 



se scházeli dál a na přelomu let 1989/90 zakládají 23. středis-
ko Junáka v Újezdě.
Cesta to byla náročná, členové však vytrvali a nyní jak statis-
tiky hlásí, se jen rozrůstají. Co je však na této organizaci tak 
lákavé, že i v dnešní počítačové době nadchne tolik mladých 
lidí? Že je přiměje zvednout hlavy od mobilů?
Především nabízí kamarády na celý život. Člověk získá jedi-
nečný pocit, že někam patří. Zažívá nevšední zážitky při spo-
lečných výpravách a dobrodružství na táborových nočních 
bojovkách. Být ve skautu znamená hodně se toho naučit 
a hodně znalostí a zkušeností uplatnit. Díky tomu samozřej-
mě přirozeně roste důvěra ve vlastní schopnosti. Zkušení ve-
doucí, chytře postavené hry a hodnoty založené na respektu 
a zodpovědnosti dětem pomáhají poznávat, co je správné, 
a podle toho se chovat.
Šídla, Vidrholec nebo Kasiopea… to jsou názvy oddílů, roz-
dělených podle věku a pohlaví. Každý člen může být právem 
pyšný na akce, na kterých se podílí anebo je přímo sám or-
ganizuje. Jen namátkou to je například výpomoc s organiza-
cí masopustu v Sibřině, úklid klánovického lesa v rámci akce 
„Ukliďme Česko“ nebo organizace a účast ve Svojsíkově závo-
du. Popřejme skautům mnoho zdaru a spoustu dalších mla-
dých členů, kteří budou rozšiřovat jejich základnu.

Martina Schiffmannová
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V Česku je 2172 oddílů, 64 383 členů, 1042 dětských táborů 
a 13 396 dobrovolníků… a to jsou již opravdu úctyhodná čísla.
Své základny mají téměř v každém městě. I my v Újezdě se 
jednou takovou můžeme pochlubit. Od prvopočátku se jme-
nuje Douglaska a počet dětí se v tomto oddíle za posledních 
deset let více jak zdvojnásobil. Ve středisku je registrováno 
okolo 140 osob. Jen za rok 2018 se počet dětí ve věku mezi 
6-15 rokem zvýšil skoro o polovinu. Nebylo tomu tak vždy. 
I náš újezdský oddíl skautů, tak jako všechny ostatní, byl ně-
kterým režimům trnem v oku. První oddíl zde byl založen ro-
ku 1939 a jeho činnost ve velmi krátké době přerušila válka. 
V létě 1945 původní členové zakládají skautský oddíl znovu, 
jak v Újezdě, tak i v sousední Nové Sibřině. Po komunistickém 
převratu v roce 1948 je opět zrušen a zakázán.
Uvolnění poměrů v roce 1968 opět probudí skauty k životu 
a 4. chlapecký a 8. dívčí oddíl se stávají součástí nově zalo-
ženého střediska v Úvalech. Bohužel ani tato etapa nemá 
dlouhého trvání a po zásahu spřátelených armád oficiální 
činnost skautu opět přestává existovat. Tentokrát však neza-
nikl nadobro, ale bratři a sestry, jak se od počátků nazývají, 

Skauting v Újezdě

SPOLKY
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Říjen je prostřední z podzimních měsíců, je nevyzpytatelný, jeden 
den je krásně slunečno, další den mlhy. Je to takový podzimní ap-
ríl, ale na rozdíl od jarního je uklízecí, kdy zahradu připravujeme 
na příchod zimy.
Zeleninová zahrada: Prázdné záhony zryjeme, zarýváme hnůj, listí, 
zelené hnojení, dřevěný popel, hroudy necháme v kusech, usnadní 
pronikání vody do země. Pokud chceme na podzim hnojit, použije-
me hnojiva obsahující draslík a fosfor. Na zahradu patří pouze dře-
věný popel, ostatní znečišťují půdu.
Kompost přeházíme ještě před příchodem mrazů. V druhé polovině 
října bychom měli sklidit papriky ze skleníků či fóliovníků, při nástu-
pu i mírných mrazíků hrozí, že o ně přijdeme a přírůstky v  tomto 
čase jsou již minimální. Výsevem mrkve ke konci října se můžeme 
vyhnout nepříznivým klimatickým podmínkám na jaře, ale pokud 
chcete tento pokus uskutečnit, sejte těsně před nástupem mrazů. 
Maliník, ostružiník – odstraňujeme odplozené výhony nad zemí 
a  také ty nové, na kterých vidíme bouličky, jsou napadené bejlo-
morkou a také slabé, většinou napadené virózou. Jahody: abychom 
si zajistili dobrou úrodu jahod v příštím roce, nesmíme zapomínat 
v suchém podzimu na vydatnou zálivku. 
Výsadba: říjen je měsíc výsadby ovocných stromů, na zahrady 
o ploše do 400 m2 bychom měli vysazovat pouze zákrsky nebo vře-
tena.  Při výsadbě ovocných stromů, zastřihujeme pouze poraněné 
kořeny, ostatní kořeny   ponecháme. Vhodné je (a nic s tím nezkazí-
me) stromky namočit na 24 hod. do vody, ke všem stromkům mu-
síme dát kůly, zatloukáme je před výsadbou, zalijeme 10–15 litry 
vody. I v okrasné zahradě je čas na výsadbu okrasných stromů a ke-
řů, vysazujeme je do takové hloubky, v jakých rostly. Pravidla jsou 
stejná jako pro ovocné stromy. Pro veškeré nově vysázené stromy 
i keře platí, že je pro ně nezbytná přes zimní období nastýlka, tím 
zamezíme pronikání mrazu do země, můžeme použít i spadané listí. 
Výsadbu choulostivých keřů necháme na jaro, např. komule, třezal-
ka, čilimník
Řez růží: již na podzim na některých zahrádkách vidíme, že růže 
jsou zastřiženy na krátko, na podzim máme jejich výhony zkrátit na 
polovinu, teprve na jaře zkracujeme na požadovanou délku. Krát-
ký řez je nebezpečný: rostlina zmrzne. Jiřiny zásadně vyrýváme až 
po přejití prvních mrazíků, dbáme na to, abychom neporušili jejich 
hlízy, vyrýváme hlízy mečíků, montbrécií, jakubské lilie, tygřice paví. 
Je nejvyšší čas. 
Broskve: kadeřavost listů broskvoní je jejich nejčastější a nejnebez-
pečnější choroba. Způsobuje ji houba puchýřnatka broskvoňová 
(Tophrina deformans). Její výtrusy přetrvávají volně na kmenech 
i pupenech, ale již na začátku rašení broskvoní vyklíčí a vrostou do 
nejmladších pupenů. Broskvoně ošetříme postřikem například 5% 
Sulka nebo 0,6% Kuprikol 50 nebo 0,3% Novozir MN 80. Aby byl po-
střik účinný, nesmí pršet alespoň 4 hodiny a teplota má být kolem 
10 stupňů. První postřik bychom měli provést koncem října nebo 

Zahrádka v říjnu

MOŠTOVÁNÍ JABLEK
od 14. září 2019 do odvolání

každou sobotu od 8 do 11 hodin. 
V areálu zahrádkářů

Staroújezdská 495 
150 m od křižovatky 
směrem na Koloděje

Kontakt pro zájemce:  
Ing. Dvořák, 

tel. 281 971 928, 
737 434 226 

 U P O Z O R N Ě N Í 
Jablka o průměru nad 
8 cm prosím rozkrojte, 

drtič je nepojme. 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 
Praha 21 - ÚJEZD NAD LESY 

VÝSTAVA 2019  
OVOCE A ZELENINA 
srdečně zveme na tradiční podzimní výstavu.  

Těšíme a spoléháme se. 
Příjem exponátů ve čtvrtek 3. 10. od 14 – 17 hod. 

Každý je vítán 
Výstava se koná v prostorách  

klubového „areálu snů“ – Staroújezdská 495, 
150 m od křižovatky směrem na Koloděje. 

PROGRAM:
pátek  4. 10. 8 – 13 hod. pro děti ze škol  

od 13 – 17 hod. pro veřejnost

sobota 5. 10.    od   8 – 16 hod.
   po 16. hod. – výdej exponátů

ZŠ A MŠ z ÚJEZDA 
KAŽDOROČNĚ OBOHACUJÍ NAŠI VÝSTAVU 

O PŘEKRÁSNOU PREZENTACI DĚTSKÝCH PRACÍ. 
LETOŠNÍ HORKÉ TÉMA JE:

„ Voda v zahradě “ 


.

MO ČRS Újezd nad Lesy 
vás zve

19. 10. dopoledne na VÝLOV RYBNÍKA ve Staroújezdské ulici 

(prodej ryb 9-12 hod.)

26. 10. od 9 do 14 hod. na TRADIČNÍ PODZIMNÍ 
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na Blatovském rybníce. 

Účast dětí není podmíněna členstvím v ČRS, pouze věkem 
(6-15 let). Prezentace od 8 hod., počet lovných míst ca 40.

Budeme se těšit. Petrův Zdar!

na začátku listopadu. Jarní postřiky musíme také provést. 
Měly by být minimálně dva, a to nejpozději do poloviny 
března. Za újezdské zahrádkáře 

Blanka Exnerová
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Sluníčko, slunce                           
život nám dáváš,                        
když hřeješ trochu víc
s námi zamáváš.
Děti to snáší líp 
my starší hůře 
jen ať to neskončí
v léčebné kůře.

Klub aktivních seniorů vás zve 
17. října 
na návštěvu 

Kláštera sv. Anežky České.
Sraz je v 10:00 u pokladny

Adresa: U Milosrdných 17, Praha 1
Vstupy jsou z ulic Na Františku a z Anežské

Doporučené dopravní spojení:
Vlakem z Klánovic, odjez 8:39, 

dále z Masarykova nádraží procházkou ulicí 
V celnici na Náměstí Republiky a dále Revoluční 

směrem k Vltavě.Případně nejbližší zastávka MHD 
je Nemocnice Na Františku - BUS č. 207

Cena vstupného 120 Kč
Výbor KAS

„Vím, že víš, že vím“
je název představení v divadle ABC,

které navštívíme v pondělí 21. října od 19 hodin.
Nezdá se vám, že pořád víc víme všichni všechno? 

Žena a muž. Jeden z našich světů.
Komedie překvapení, zvratů, krásných lží, bouřlivých scén 
i italského humoru. Hrají Simona Stašová a Michal Dlouhý
Co se stane, když člověk začne na svůj život pohlížet očima 
těch druhých? Na  počátku je pouhý omyl. Soukromý detek-
tiv si splete sledovanou osobu, a místo manželky  promi-

nentního politika začne sledovat úplně obyčejnou rodinu
Zájemci, oslovte své důvěrnice

Doprava vlastní nebo MHD. Cena vstupenky Kč 350,-
Organizuje ZO SPCCH za finanční podpor MČ Praha 21

V srpnu jsme se zúčastnili ozdravného pobytu ve Zlaté 
Olešnici. Ta leží na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. Za-
jímavostí bylo hodně. Eva a Růženka, naše vedoucí, nám 
připravily báječný program. Nenechaly nás zahálet ani 
chvilku. Před snídaní rozcvička, po snídaní cvičení v bazé-
nu, pak procházka po okolí a po obědě výlet. Hned první 
den jsme prozkoumali rodný dům Antala Staška, kde nás 
průvodkyně zasvěceně seznámila s předky i následníky 
spisovatele. Další den, vyzbrojení NW holemi, jsme zdo-
lali Stezku korunami stromů v Jánských Lázních a na zpá-
teční cestě jsme obdivovali zámek, muzeum a Zvědavou 
uličku v Jilemnici. 
Jednou nás na vycházce zradilo počasí, ale podařilo se 
nám schovat a v mírném dešti jsme dorazili přesně na 
večeři. Další den jsme se ochladili v Bozkovských dolo-
mitových jeskyních s jezírky a úchvatnými krápníky. Také 
ve výrobně a muzeu vánočních ozdob v Poniklé bylo na 
co koukat. Předposlední den jsme se vypravili k šumícím 
Mumlavským vodopádům v Harrachově a odpoledne 
jsme prozkoumali Tanvald. Večer jsme si zazpívali při 
harmonice. Týden utekl jako voda. Na zpáteční cestě do-
mů jsme překonali sami sebe. Pěší cesta přes hrad Vad-
štejn na Hrubou skálu nám dala zabrat. Ale zvítězili jsme. 
K autobusu jsme dorazili všichni. Máme na co vzpomínat. 

Iva Vondráková

Senioři na ozdravném 
pobytu

Veršující senioři

Předposlední týden v srpnu se v Horním Bradle poblíž Sečské pře-
hrady uskutečnil tábor pro děti z TJ Sokol Újezd nad Lesy. Tábor byl 
zaměřený na Harryho Pottera. Pro děti jsme připravili mnoho tema-
tických her. Mimo jiné si děti mohly vyzkoušet i aktivity, které v tě-
locvičně nejsou možné a tím zdokonalit své dovednosti, například 
střelbu z luku, netradiční kubb nebo famfrpál. 

Byli jsme se také podívat 
v nedaleké výrobně vá-
nočních ozdobiček, kde 
si děti mohly nějaké za-
koupit. Neminula nás ani 
noční bojovka, která mě-
la největší úspěch. Pobyt 
jsme zakončili táborákem, 
u  kterého jsme si opekli 
buřty a společně zazpívali. 
Tímto bychom chtěli pře-
devším poděkovat MČ Pra-

Famfrpál a Harry Potter v Horním Bradle

Slunce, seno, jahody,
léto plné pohody.
V sadě kvete kalina,
na zahradě malina.
Dětem škola končí,
do vody si skočí.
Konec školy, hurá k vodě
na vodu tu máme lodě, 
sjedem řeku Vltavu, 
Berounku i Sázavu.

Tyto krátké veršíky 
jsou díly dvou se-
niorů, paní Jarušky 
89 let a pana Vla-
dimíra 98 let, kteří 
poctivě chodí na 
Trénování paměti 
nejen pro seniory.

Eva Štrasmajrová

INZERCE

ha 21 za poskytnutí grantu, bez kterého by 
se nám tábor nepodařilo zrealizovat. 
Za TJ Sokol Újezd nad Lesy

Karolína Ploužková,
Hanka Carbochová
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Díky spolupráci KČT, odboru Poho-
da Praha, Masarykovy ZŠ, Újezdského 
muzea a za finanční podpory Úřadu 
MČ Praha 21 se konal v neděli 8. 9. již 
3. ročník pochodu Za loupežníkem Dr-
Holcem, který byl letos první akcí újezd-
ských Dnů zdraví. Na žádost loňských 
účastníků bylo datum stanoveno na 
neděli, protože většina pochodů v ka-
lendáři akcí KČT probíhá v září v sobotu 
a nadšení turisté pak přicházejí o razít-
ka, absolventské vizitky a další zážitky. 
Slunečné počasí nalákalo 238 účastníků 
z Újezda, Šestajovic, Klánovic, Sibřiny, 
Stochova, Brna, Čáslavi, Kolína, Ostravy, 
Pardubic, Horní Branné, Nýrska, Mělní-
ka a dalších částí Prahy i republiky.
Trasy 5, 11, 25 km a v jednom případě 
50 km byly odstartovány z Újezdského 
muzea. Přihlášení turisté si tu mohli 
prohlédnout právě probíhající výstavu 
„S námi nezabloudíš“, která je věnována 130 letům zna-
čení a časopisu Turista. Pro 5 a 11 km pochod zaměřený 
především na rodinnou pohodovou turistiku byla připra-
vena stanoviště s úkoly – poznávání pohádek, skládání 
loupežnických puzzlů, přenášení pingpongového míčku 
a  spárování lesních skřítků. Odměnou za splněný úkol 
bylo razítko lesního zvířátka a po příchodu do cíle v Masa-
rykově ZŠ obdrželi malí i dospělí turisté pamětní list, lou-
pežnickou medaili, sběratelské újezdské razítko a absol-
ventskou samolepku, zakoupit si mohli turistické známky 
a vizitky, pro děti byl opět v areálu školy připraven dopro-
vodný sportovní program. 
„Třešničkou na dortu“ byly tradičně zeleninové a ovocné 
saláty, pomazánky, sekaná a palačinky s marmeládou, za 
něž patří poděkování paním učitelkám, vychovatelkám 
a asistentkám Masarykovy ZŠ. Pochod zakončený saláty 
chválili především turisté 11 a 25 km trasy, kteří se od po-
slední kontroly do cíle na ochutnávku s kilometry v no-
hách opravdu těšili. Soutěž o nejlepší letošní salát vyhrál 
překvapivě salát fazolový (favoritem byl totiž tři roky sýro-
vý), velký počet hlasů dostaly avokádový, těstovinový, své 
přední místo uhájily palačinky. 
Drholečtí turisté a organizátoři podpořili Nadační fond 
Českého rozhlasu Světluška - zakoupením ponožek, ty-
kadel, hracích karet, náramků a zubních kartáčků přibylo 
Světlušce na konto 6 412 Kč.
Výrazně se na letošním úspěchu pochodu podíleli produk-
tově dva partneři. Od Pražské plynárenské dostaly děti 
v cíli některou z věcných odměn - knihy, létající talíře, slu-
neční brýle, lékárničku, pastelky nebo křídy. Pochodu se 
zúčastnil se svou rodinou osobně člen prezentační rady 
KČT a reportér Frekvence 1 Roman Hrůza. Díky němu se 
informace o pochodu dostala do rádia a přímo z pochodu 
reportáž na sociální sítě. Jelikož je DrHolec jako pochod 
zařazen do rodinné turistiky, byl produktově podpořen 
Madetou – proto na startu i v cíli dostaly děti mléčné vý-
robky.
Osobní poděkování všem, kteří dobrovolně věnovali svůj 
čas:

DrHolec nalákal přes 200 turistů

Bonusový cyklovýlet 
Konec dobrý, všechno dobré – platilo i pro náš cyklo-
výlet. Ráno mrholilo a s počasím to pravda valně nevy-
padalo. Těsně před devátou se dostavil první (a jediný) 
spolubojovník – ale stál za to! Petr Tomek - sláva mu! 
I přes mrholení jsme vyrazili, ale moc si nefandili, že do-
jedeme až do Podolí. U Hostivařského nádraží jsme při-
brali ještě dva kamarády – Janu a Toníka Langerovic ze 
Žižkova (mé zkušené cykloguru) a tím jsme byli v plném 
počtu. U Hostivařské přehrady slavilo setkání Klinické 
centrum asistované reprodukce (náhodný bonus č. 1), 
bylo tu veselo a těch hezkých dětí co tu slavilo spolu 
s rodiči (a s námi). Podle itineráře a už skoro bez deště 
– přes Kunratický les do Podolí, na oběd do Zbraslavi 
(nečekaný bonus číslo 2: právě startoval Závod veterá-
nů Zbraslav – Jíloviště). A co víc - na startu jsme poznali 
i pana Milana Hájka s paní s jejich vyhlášeným a úspěš-
ným monopostem. I tady získávali všichni tři zasloužený 
obdiv. Strávili jsme mezi nádhernými veterány nečeka-
nou, ale milou hodinku. Pak už nás čekala jen práce…
cesta domů. Zadek bolel, ale srdíčko bylo spokojeno.
Tak někdy zase příště, přátelé cyklisti.  

Petr Mach

KČT, odbor Pohoda (I. Hruban, R. Pešek, B. Špalková, 
M. Kubátová, M. L. Dorogi), Újezdské muzeum (Z. Kazdo-
vá, M. Tomaidesová, M. Theer), Masarykova ZŠ (J. Hola-
sová, R. Kohoutová, M. Hlaváčková, E. Hegyiová, M. Stáv-
ková, A. Kousalová, J. Štolcová, I. Poláková, K. Polanská, 
J. Pincová, Z. Vopálenská, A. Podhorná, P. Missbachová, 
P. Urbánková, D. Janoušová, J. Kurková, B. Litov Černá, 
A.  Abytovská), Světlušky (M. Vykysalová 5.A, N. Králová 
9.C, N. Vítová 9.C), újezdští dobrovolníci (L. Černá, H. Han-
kiewiczová, M. Podolková, B. Jirsová, P. Pešek, P. Roušar, 
A. a J. Procházkovi).

Eva Danielová, Masarykova ZŠ
Klára Zezulová, KČT, odbor Pohoda Praha



Letošní Dny zdraví zakončila exhibice našeho taekwondo 
oddílu Kangsim Dojang. Netradičně byla zahájena panem 
starostou, jenž prokázal své sportovní vlohy a přeraže-
nou dřevěnou deskou odstartoval půl hodiny nádherné 
a přitom dechberoucí podívané. Vzduchem létaly nejen 

již zmiňované dřevěné desky, ale také jablka, balónky či 
ytongy. V programu exhibice se objevilo i pár představení 
na hudbu včetně alternativní rozcvičky, na které se podí-
leli všichni účinkující. Nemohly chybět ani tradiční zbra-
ně nunchaku a ukázka technik k sebeobraně. A vzhledem 
k slunečnému počasí, které v sobotu panovalo, nezbývá než 
hodnotit naše vystoupení jako velmi vydařené. Doufáme, že 
jste si exhibici také užili, a těšíme se na vás zase za rok.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás 
jakkoliv podporují - především našemu generálnímu 
partneru, společnosti Abak, provozovateli sítě Újezd.net, 
a hlavnímu partneru Obchodní akademii a Obchodnímu 
institutu Praha. Nejen jim však patří poděkování. To posí-
láme samozřejmě také všem rodičům a příznivcům, kteří 
nás jakkoliv podporují. Ať už jste přišli na naši exhibici, tiše 
sledujete naše webovky, lajkujete příspěvky na facebooku 
nebo instagramu nebo jste jen pravidelnými čtenáři na-
šich sloupků v ÚZ. Děkujeme za vaši podporu, vážíme si 
toho a s elánem se vrháme do nového školního roku!

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

Mládežnická volejbalová družstva sportovního oddílu 
SK JOKY během září postupně rozehrála soutěže žákyň 
a minivolejbalu. V předposledním týdnu prázdnin celý 
oddíl absolvoval soustředění v Josefově Dole. Myslím si, 
že se soustředění povedlo i počasí nám bylo nakloněno. 
Děti byly rozděleny do tří věkových skupin a trénovalo se 
dvakrát denně. Měli jsme k dispozici dva antukové kurty 
a  jednu tartanovou dráhu s doskočištěm. Tréninky byly 
zaměřeny na výuku techniky, na rozvoj rychlosti a kon-
dice. Skupiny se postupně střídaly. Ve volném čase jsme 
dětem připravili různé hry. Když nám na začátku týdne 
sprchlo, dělali jsme teorii, vysvětlení volejbalových pojmů, 
nebo hráli ve skupinách hru Česko. Když bylo hezky, udě-
lali jsme dětem závod s otázkami, byli jsme na houbách 
i  ve městě. Hráli jsme přehazovanou, nebo badminton. 
Dále děti soutěžily v netradičních disciplínách naší olym-
piády, měřili jsme rychlost, odraz, hody, přeskoky, volej-
balové podání i vytrvalost. Ale nejvíce si děti užily koupání 
v přírodním koupališti, hned za našim penzionem. 
V penzionu Ráj jsme se měli opravdu jako v ráji. Paní Jitka 
nám neuvěřitelně vařila a ještě se o nás skvěle starala, 
moc děkujeme. Poslední den jsme uspořádali volejbalový 
turnaj. Děti z přípravky hrály oranžový volejbal, starší děti 
již vytvořily tři družstva po šesti. Hrál se systém každý 
s  každým. Na závěr vítězové hráli proti trenérům. Boj 
to byl vyrovnaný. Zatím trenéři ještě zvítězili, ale za rok 
nevím, nevím.
V posledním týdnu prázdnin oddíl zorganizoval v teni-
sovém areálu Sokola Újezd nad Lesy volejbalový kemp. 
Účastníci kempu absolvovali denně dva dvouhodinové 
tréninky, které byly proloženy badmintonem, ping pon-
gem, tenisem a výlety do lesa. Ve čtvrtek jsme v rámci 
tréninku navštívili Klánovické koupaliště, kde jsme si vy-

zkoušeli beachové hřiště. Děkujeme Sokolu, oddíl tenisu, 
bez jejichž podpory by se naše akce nemohla uskutečnit. 
Oddíl volejbalu přijímá děti do volejbalové přípravky ve 
věku od 7 let a dále šikovné děti (mající zkušenosti z jiných 
sportů) na doplnění soutěžních družstev. Přípravka tré-
nuje v Běchovicích ve sportovní hale v Richterově ulici ve 
středu od 16:00 a v pátek od 15:00. Mladší a starší žactvo 
trénuje v Újezdě v tělocvičně ZŠ Polesná ve středu od 18 
a v pátek od 19 hod. Činnost oddílu je finančně podporo-
vána v rámci grantového systému MČ Praha 21. Kontakty 
na náš oddíl: tel.:732 954 394, 720 953 240, email: plzen-
skyp@seznam.cz, www.joky.cz.

Petr Plzenský, 
SK JOKY, oddíl volejbalu

21

Mladí volejbalisté zahájili sezónu

Kangsim se blýskl exhibicí
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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!

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

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 

dokumentace, insolvence, nemovitosti, 
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení
604 690 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČEŠTINA PRO CIZINCE 
pro děti i dospělé 

 
efektivní výuka se zkušenou lektorkou 

Újezd nad Lesy a okolí 
 
 

+420 774 604 421 
e-mail: cestinapraha9@email.cz 

 
 MČ Praha-Klánovice 

hledá kolegu/kolegyni na pozici 

Referent odboru výstavby, 

dopravy a životního prostředí 

– technik. 

V případě zájmu o bližší informace 

kontaktujte tel: 736 608 787.
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LPG-OBCHOD.cz
Skvělá jízda na levný plyn
Přestavby LPG se zápisem do TP
F. V. Veselého 13 
(areál Pragorent)
Praha 9 – Horní Počernice

tel.: +420 774 335 821
info@lpg-obchod.cz
www.lpg-obchod.cz

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

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Srdečně Vás zvu na

PRODEJNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKU
v sobotu 12. 10. od 10 hodin
SECOND HAND U VEVEREK
Eva Kuthanová  Tel.:  733 133 516

Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy

VYKOUPÍM 
staré knižní pozůstalosti, sbírky známek, 
fotografií, pohlednic, dokumentů apod. 

Tel. 731 489 630

Hledá se POMOCNÝ SKLADNÍK  
Firma v Horních Počernicích (bývalý areál Xaverov), 

hledá středně zdatného muže na pomocné práce 

do skladu. Kontakt: volnamista@sauveterre.cz

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728 230 831 -  J. Vrbka
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ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
BĚCHOVICE

Nové náměstí
Sousedním Běchovicím podobně jako Újezdu chybí přirozené 
centrum obce. Zrekonstruovaná Stará pošta se dvorem již ta-
kovou funkci začíná plnit, přesto stále chybí promyšlený pro-
stor, kde by se dalo odpočívat, hrát hry, pořádat kulturní akce, 
shromáždění nebo třeba farmářské trhy. Rada městské části 
proto rozhodla již začátkem roku o vypsání architektonické 
soutěže na zpracování návrhů podoby nového náměstí. Jde 
o svažitý prostor mezi Starou školou a rybníkem, respektive 
nedalekou železniční zastávkou Běchovice-střed. 
„Osloveno bylo 7 architektů, kteří mají funkční, pracovní či 
osobní vztah k Běchovicím. Do hledáčku se tak dostali autoři 
rekonstrukce Staré pošty, Parku běžců, nové hasičské zbroj-
nice, urbanistické studie celých Běchovic a také místní archi-
tekti Hujer a Hřebíček. Zadání bylo co možná nejjednodušší 
s cílem co nejméně svazovat architektům ruce. V úvahu při-
cházelo umístění sakrální stavby, uměleckého artefaktu, mís-
ta pro konání farmářských trhů a podobně,“ napsal o soutěži 
běchovický starosta Ondřej Martan na obecním webu. 
Všech 7 návrhů autoři odprezentovali 9. září u příležitosti 
Svátku sousedů. Poté se hlasovalo pomocí papírových 
lístků vhazovaných do volební urny. Vyhrál návrh architekta 
Ondřeje Tomka, který je mimo jiné podepsán pod novou 
zbrojnicí běchovických hasičů, podílel se ale třeba také na 
projektu nových stanic metra v sicilském Cagliare. O tom, jak 
a kdy se nové náměstí bude realizovat, není ještě rozhodnuto. 
Už  teď mají ale běchovičtí v ruce studii, podle níž v centru 
obce může vzniknout příjemné místo pro setkávání občanů. 
A o to by mělo jít především.

Blahoslav Hruška

Prodáváme stylový rodinný dům 
6+1 o užitné ploše 331  m2 s  vnitřním 
bazénem o  velikosti 8x4  m a  pozem-
kem o výměře 1.173 m2 v Újezdě nad 
Lesy, ulice Lukovská. Krásně udržova-
ná a vzrostlá zahrada. Bezproblémové 
parkování pro 5 
aut pod přístřeš-
kem, v dvojgaráži 
a před ní. 
Dům je vybaven 
nadstandardními 
prvky.

Cena 16.975.000 Kč. 

Více informací na 
cerna@ipr-real.cz 
nebo 
tel.: 724 646 572.

INZERCE

Vizualizace Tomek architekti
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KULTURA

VÝSTAVA MĚSÍCE 
OSTROV NADĚJE - REGINA JÄGER - 
Mladá fotografka Regina Jäger ze 
Švýcarska ve spolupráci s Centrem 
Narovinu představuje fotografie 
zachycující každodenní život ko-
munitního centra Ostrov Naděje 
na Rusinga Island v Keni. Výstava je 
prodejní a potrvá do konce října. 

KINO
2. 10. středa, 20:00
PŘES PRSTY
Režijní debut Petra Kolečka (scéná-
ře MOST!, Okresní přebor - Posled-
ní zápas Pepíka Hnátka, Zakázané 
uvolnění, atd.). Česko / 2019 / ko-
medie, sportovní / 101 min  

KINO
3. 10. čtvrtek, 20:00
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Devátý film kultovního režiséra 
Quentina Tarantina  s L. DiCapriem 
s B. Pittem. USA / 2019 / komedie, 
drama / 159 min / s titulky

FILMOVÝ KLUB
7. 10. pondělí, 20:00 
JIŘÍ SUCHÝ
LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
O mnohdy nelehké životní cestě 
hudebníka, textaře, spisovatele, 
básníka, výtvarníka, režiséra, diva-
delníka Jiřího Suchého natočila film 
Olga Sommerová. Česko / 2019 / 
dokumentární / 102 min

KINO
9. 10. středa, 20:00
NÁRODNÍ TŘÍDA
Film podle stejnojmenné knihy Ja-
roslava Rudiše v hlavní roli s Hyn-
kem Čermákem kombinuje drama-
tický příběh s černým humorem. 
Česko, Německo / 2019 / drama / 
91 min

PUBQUIZ NEBOLI HOSPODSKÝ KVÍZ
8. 10. úterý, 19:30 - 
Každé druhé úterý v měsíci. Pu-
bQuiz neboli hospodský kvíz je vě-

PROGRAM říjen 2019
domostní týmová hra oblíbená po 
celém světě. O co jde? Vědět více 
než soupeř a dokázat, že si stále 
něco pamatujete ze školních lavic! 
Přijďte si zahrát a vyzkoušet netra-
diční hru na party!

AKCE
10. 10. čtvrtek, 15:00 -
 MAXIM TURBULENC
Křest nového CD vydaného k 25. výro-
čí vzniku kapely MAXIM TURBULENC

BLUES JAM SESSION
10. 10. čtvrtek, 19:30 - Každý dru-
hý čtvrtek v měsíci! 
Blues Jam Session je akce pro všech-
ny, kteří mají chuť si zahrát se spříz-
něnými dušemi bluesové standardy.

KINO
13. 10. neděle, 16:00
OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON
Blízké setkání třetího druhu s nej-
oblíbenějším ovčím stádem v Shau-
nově zbrusu novém filmovém 
dobrodružství. Velká Británie, USA, 
Francie / 2019 / animovaný, dobro-
družný, komedie

KINO
14. 10. pondělí, 20:00
PARAZIT
Originální černá komedie s prvky 
thrilleru, dramatu i satiry odehrá-
vající se v současné Jižní Koreji. Již-
ní Korea / 2019 / drama, komedie, 
thriller / 132 min / s titulky

DIVADLO
15. 10. úterý, 20:00
POLIB TETIČKU, ANEB NIKDO 
NENÍ BEZ CHYBY
Brilantně napsaná anglická kome-
die s Janem Čenským v hlavní roli!!!

KINO
16. 10. středa, 20:00 
PRAŽSKÉ ORGIE
Film Ireny Pavláskové podle stejno-
jmenné předlohy americké literár-
ní legendy, Phillipa Rotha. Česko / 
2019 / drama, erotický / 112 min  

BIO SENIOR
17. 10. čtvrtek, 14:00

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, 

tel.: 245 019 061,
 e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KINO KAVÁRNA 
je otevřena  

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

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? 
Pokračování osudů rodiny Verneu-
ilových. Francie / 2014 / komedie / 
97 min / s dabingem. Zvýhodněné 
vstupné pro seniory 60 Kč

PŘEDNÁŠKA
17. 10. čtvrtek, 19:00
OMÁN
Poznejte místní unikátní kulturu, 
tradiční architekturu, přírodu a přá-
telské obyvatele. Přednáší: Tomáš 
Hájek 

DIVADLO PRO DĚTI
20. 10. neděle, 16:00 
a 21. 10. pondělí, 10:00 -  
KVAK A ŽBLUŇK - DVA KVAMARÁDI
Veselé i poučné příběhy dvou ža-
bích kamarádů Kvaka a Žbluňka. 
Představení je volně inspirováno 
knihami Arnolda Lobela. Pohádka 
s písničkami a povídáním o ročních 
obdobích. Hraje: Divadlo Cylindr

KINO
21. 10. pondělí, 20:00
AD ASTRA
Brad Pitt putuje na vnější okraj slu-
neční soustavy, aby zastavil hrozbu 
pro veškerý život na Zemi. USA / 
2019 / sci-fi, thriller, dobrodružný / 
123 min / s titulky

KINO
23. 10. středa, 20:00 
STAŘÍCI
Atypická road movie o dvojici býva-
lých politických vězňů (J. Schmitzer, 
L. Mrkvička), kteří se navzdory všem 
omezením a překážkám bijí za spra-
vedlnost. Česko, Slovensko / 2019 / 
drama, road movie

AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice a MČ Praha 21 za pomoc a finanční podporu 
hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
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