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Milí sousedé,
dnešní úvodník začnu událostí, která se odehrála
před pár dny na jižní Moravě. Tato tragédie nás
velmi zasáhla. Operativně jsem svolal mimořádné
jednání rady MČ, která schválila adresnou finanční
pomoc 120 tisíc korun nejvíce postiženým obcím.
Konkrétně jsou to Mikulčice, Lužice, Moravská Nová
Ves a Hrušky. V čase, kdy pro vás píšu tento úvodník,
jsem dostal informaci, že do místa katastrofy
odjedou i naši dobrovolní hasiči, kteří tak pomohou s likvidací následků
řádění tornáda.
Pojďme ale k dění u nás, v Újezdě. Začnu velmi pozitivní zprávou. Rada
MČ odsouhlasila, že převezmeme do správy cyklostezku, která bude
zrealizována od křižovatky Staroklánovická x Čentická směrem na
Klánovice. Vyřeší se tím konečně neutěšený stav chodníku, který je velmi
nerovný, a i samotná chůze není komfortní. Budeme doufat, že zhotovitel
bude brzy vybrán a započne samotná realizace. Dokončili jsme první fázi
hřišťátka Druhanická. Ptáte se, proč je tam tak velký nevyužitý prostor.
Plánujeme v místě možnou realizaci hřiště na míčové sporty. Konkrétní
podobu vám představíme a budete se k ní moci vyjádřit. Pokud vás napadá
další možné využití prostoru, neváhejte nám to sdělit. Je vždy nejlepší,
pokud si občané sami vyberou podobu veřejného prostoru. Rozjela se
nám stavba mateřské školky. Máme schopný tým, který na stavbu bude
dohlížet, a tak si přejme, ať se nevyskytnou žádné komplikace, které by
ji ohrozily. V současné době bohužel trh se stavebním materiálem trpí
nedostatkem a ceny raketově rostou. Pokud vše zdárně dopadne, příští
rok budeme mít skvělou novou školku. Já se na ní moc těším. Když jsme
u projektů, které pro vás chystáme, musím zmínit i připravovaný projekt
revitalizace pozemku u cvičáku. Realizovat by se zde měl zajímavý parčík,
který tak propojí oblast u hráze s plánovanou cyklostezkou, která by měla
spojit Újezd s Běchovicemi a protne cyklostezku na Koloděje. S kolodějskou
paní starostkou jsme jednali i o propojení našich MČ cyklostezkou, a to
v jižní části směrem do Koloděj. Mohl by tak vzniknout velmi zajímavý
okruh, který propojí zmiňované MČ.
Proběhlo výběrové řízení na ředitele naší školy. Komisi se představili tři
kandidáti. Komise doporučila radě MČ jako nejvhodnějšího kandidáta
současného ředitele, Mgr. Libora Skalu. Rada MČ na svém zasedání pana
Skalu následně jmenovala a naše škola má ve svém čele nového ředitele.
Jsem velmi rád za dosavadní spolupráci s panem Skalou. Jsme v intenzivním
kontaktu a já si tuto spolupráci velmi chválím. Je totiž naprosto zřejmé, že
pokud je chuť na obou stranách, může spolupráce velmi dobře fungovat.
Přeji panu řediteli mnoho úspěšných let ve funkci a věřím, že naše škola
se pod jeho vedením bude zdárně rozvíjet. Děkuji tímto i nové radní pro
školství, paní místostarostce Ing. Kristýně Kopecké, která odvádí velmi
dobrou práci a nastolená spolupráce je perfektní.
Milí Újezďáci, přeji vám krásné letní dny. Mnoho skvělých zážitků a pokud
se chystáte na dovolené, tak si vše krásně užijte, a především šťastně se
vraťte domů. A pokud vás něco trápí, dejte mi o tom vědět. Třeba i přes
můj facebook https://www.facebook.com/milansamec.mcpraha21
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady

Rada v červnu projednala 48 bodů. Jedním z důležitých bodů bylo jmenování
nového ředitele Masarykovy ZŠ. Rada
schválila doporučení konkurzní komise
a jmenovala Mgr. Libora Skalu novým
ředitelem.
Na základě výsledku zápisů do mateřských škol jsme vyhověli žádosti MŠ
Sedmikráska o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků. Díky této výjimce
bude moct paní ředitelka přijmout více
dětí do školky.
Vzhledem k tomu, že Zdeňka Hubínková byla na minulém zastupitelstvu zvolena novou radní, rezignovala na funkci předsedkyně finančního výboru. Na
červnovém zastupitelstvu bude zvolen
nový předseda finančního výboru.
Opět jsme podpořili závody Mladé Běchovice, kterým jsme poskytli dar ve výši
5 tisíc Kč. Opět jsme také podpořili štafetový běh Kladno – Lidice – Včelákov –
Ležáky, kterým si připomínáme tragické
události II. světové války. Tomuto závodu jsme darovali 2 tisíce Kč.
Na doporučení komise životního prostředí jsme schválili rozšíření smlouvy
na likvidaci olejů v naší městské části.
Aktuálně máme rozmístěny dvě svozové nádoby, a to u zdravotního střediska
na Rohožníku a u úřadu v Hulické ul.
Díky nové smlouvě budou další nádoby
umístěny v ulici Nadějovské, Velebného,
Valdovské, Lomecké a Ochozské.
Pokračujeme v opravách zdravotního
střediska Rohožník, tentokrát se jedná o výtah. V domě Novosibřinská jsme
schválili výměnu plynových kotlů, které
byly ve špatném stavu a neustálé opravy si vyžadovaly nemalé náklady.
Již od minulého roku máme předanou
projektovou dokumentaci na cyklostezku Staroklánovická. Nyní se na
nás obrátilo TSK s informací, že bude vypsána soutěž na zhotovitele, ale potřebují od nás souhlas s převzetím do správy městské části po jejím dokončení.
Rada proto souhlasila, že po dokončení
cyklostezky ji převezmeme do majetku
a správy naše MČ.
Z magistrátu jsme získali dotaci na
hasiče ve výši 115 tisíc Kč a na pečovatelskou službu ve výši 301 tisíc Kč. Naše
příspěvkové organizace byly úspěšné
v programu na podporu zlepšování
životního prostředí. MŠ Sedmikráska
a Masarykova ZŠ získaly po 100 tisících Kč, MŠ Rohožník pak 250 tisíc Kč.
Rada schválila přijetí těchto dotací.
Za celou radu vám přeji hezké a klidné
léto a dětem hezké prázdniny.
Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Nově značené
parkování na hlavní

Oznamujeme našim řidičům, že bylo provedeno nové dopravní značení
na ulici Starokolínská od ulice Ratibořská k ulici Staroújezdská ve směru
Úvaly. Důvodem instalace bylo umožnit zachování bezpečného koridoru
pro chodce před provozovnou pekařství, kde někteří neukáznění řidiči
při parkování často zajížděli téměř až k oplocení, čímž ohrožovali kolemjdoucí. Věříme, že toto opatření zvýší přehlednost situace ve zmíněném
prostoru.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

Masarykovu ZŠ povede
Libor Skala
Masarykova ZŠ má nového ředitele. Stal se jím Mgr. Libor Skala, který na naší škole působil již několik let jako zástupce ředitelky. Konkurzního řízení se zúčastnili tři zájemci a o nejvhodnějším hlasovala
osmičlenná konkurzní komise. Ta doporučila právě pana Skalu. Rada
pak dne 15. 6. schválila doporučení konkurzní komise a jmenovala
ho novým ředitelem Masarykovy základní školy. Do zářijového čísla
pro vás připravujeme rozhovor s panem ředitelem o jeho plánech a
vizích na naší škole.
Panu řediteli za celou radu gratuluji a přeji mu hodně štěstí a úspěchu v jeho nové pozici. Především, aby se mu splnilo jeho přání, že
naše škola bude místem, kde se cítí dobře učitelé i děti.

Klub pro seniory

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Po dlouhé pauze jsme opět otevřeli Klub pro seniory. Zatím využíváme letního počasí a scházíme se venku na hřišti vedle školy v Čentické ulici. První setkání jsme si zazpívali i s harmonikou. Přijďte si zazpívat a popovídat. Těšíme se na vás! Na prázdniny jsou naplánovaná
setkání na 7. 7., 21. 7., 11. 8. a 25. 8., začínáme vždy v 9,30 hod.
Kristýna Kopecká, místostarostka
Zuzana Dastychová, komise soc. politiky a zdravotnictví

Most přes D11 čeká
demolice

Technická správa komunikací hlavního města připravuje rekonstrukci
mostu X503 převádějící ul. Božanovskou přes dálnici D11. Rekonstrukce
bude zahájena demolicí celé jeho nosné konstrukce. Z toho důvodu bude
v termínu 24 – 25. 7. 2021 dálnice uzavřená pro veškerý provoz. Objízdné
trasy budou vedeny ve směru z Prahy: D0 – D10 – II/101 – II/611 – D11
– nájezd exit 8 Jirny, ve směru od Hradce Králové: D11 – II/611 – II/101
– D10 – D0; s možností odklonu nákladní dopravy EXIT 39 D11 – Kolín /
Nymburk – I/38 – D10 směr Praha.
V rámci přípravy na demolici mostu, vlastní demolice a na období do
kolaudace nového mostu bude přerušen provoz na komunikaci Božanovská. Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena po ulicích
Ve Žlíbku a Náchodská.
Dojde též k úpravám autobusových linek. Linka 221 bude vedena odklonem ulicemi Náchodská, Komárovská, Třebešovská a Ve Žlíbku. Linka č. 222 bude zkrácena do trasy Černý Most – Svépravice, nebude tedy
zajíždět k VÚ Běchovice. Tam pojedou vybrané spoje linky 221 – půjde
o všechny autobusy v ranní přepravní špičce (cca 5:30-9:00 hod.) ve směru z Černého Mostu do Klánovic a o všechny spoje v odpolední přepravní
špičce (cca 13:30-19:30 hod.) ve směru opačném. Zcela bez obsluhy zůstanou zastávky Ke Xaverovu a Xaverovský háj.

Újezdské posvícení
zakončí Tři sestry
Zakončení letního open air turné Tří sester bude u nás v Újezdě na multifunkčním sportovišti v rámci Újezdského posvícení, které proběhne v sobotu 25. září.
Za finanční podpory MČ Praha 21 bude probíhat místní předprodej za zvýhodněnou cenu 333,- Kč.
Pro vstupenky na koncert si můžete zajít na:
Úřad MČ Praha 21 – podatelna, Staroklánovická 260
knihovna Újezd nad Lesy, Staroújezdská 2300
bistro Dřevák, Novosibřinská 203.
Rozhodně přijďte včas. Vstupenky se budou po určité době prodávat již pouze v síti TICKETSTREAM. Pro více informací sledujte naše webové stránky
a sociální sítě.

Kalendárium na červenec a srpen
29. srpna 100 let Újezda nad Lesy,
			 program oslav na str. 10
4. září			 20 let taekwonda v Újezdě,
			 program na str. 30
4. září 			 výroční členská schůze
			 zahrádkářů
zahrádkářů,,
			 viz str. 26
8. – 11. září Dny zdraví,
			 program na str. 36
11. září		 výlet na zámek Lnáře a Blatná,
			 pořádá KAS, viz str. 27
25. září 		 Újezdské posvícení,
			program v dalším čísle ÚZ

Vítání občánků

Jsme velice rádi, že starosta Milan Samec

mohl ve čtvrtek 10. 6. slavnostně přivítat
nové občánky naší městské části. Pan starosta přivítal újezdské dětičky narozené
mezi 1. 7. 2020 a 31. 12. 2020.
Slavnost proběhla již potřetí pod širým
nebem v parku před 1. stupněm Masarykovy ZŠ a opět panovala velmi příjemná
atmosféra.
Děkujeme dětem z MŠ Sedmikráska, které nám pod vedením milých paní učitelek
zpříjemnily krásné slunečné dopoledne.
Další vítání občánků plánujeme na září.
Pokud máte miminko narozené v prvním
pololetí roku 2021 a chcete se zúčastnit
tohoto obřadu, můžete se již nyní obracet
na naše kolegyně matrikářky na níže uvedený kontakt.
Prosíme, uveďte: jméno a příjmení dítěte
a příjmení rodičů, datum narození dítěte,
adresu trvalého bydliště dítěte.
Rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným
datem a místem konání této akce.
Vyřizuje Martina Orlíková, odbor občansko správní, tel.: 281 012 951,
e-mail: martina.orlikova@praha21.cz.
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.
Přejeme našim nejmenším občánkům
i jejich rodičům mnoho radosti ze vzájemných chvil a pevné zdraví!
Šárka Zátková,
tajemnice

Markéta Slavíková,
odbor školství a kultury
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Odstraňte přesahy dřevin
Vyzýváme vás ke kontrole dřevin,
které rostou na vašich pozemcích a
mohou zasahovat do ulice. Na mnoha místech větve zasahují do prostoru chodníků, do zelených pásů u
komunikací, do ulice, a také zastiňují
dopravní značky. Takové větve mohou ohrozit bezpečnost všech, ať už
to jsou chodci, cyklisté či řidiči. Křižovatky činí nepřehlednými a velmi
lehce dochází k ohrožení bezpečnosti a zdraví všech účastníků provozu,
hlavně dětí. Zkontrolujte prosím, zda
větve nezasahují do lamp veřejného
osvětlení. Pokud ano, znemožňují
údržbu stožárů a zmenšují plochu
pokrytí světlem. I zde se jedná o povinnost vlastníků dřevin, aby provedli nutný zásah. V případě, že rostliny
zakrývají tabulku s označením názvu
ulice, je třeba provést úpravy tak, aby
byl název dobře viditelný.
Větve skloněné nízko nad komunikaci způsobující škody projíždějícím
nákladním autům, například vozům
určeným pro svoz odpadu, hasičským, sanitním či obytným vozům.
Zároveň jsou samy dřeviny poškozovány. Za případnou škodu na vozidlech, způsobenou přesahujícími
větvemi, přitom zodpovídá majitel
dřevin! Vyzýváme proto všechny

majitele či uživatele nemovitostí
v Újezdě, aby provedli kontrolu dřevin a jejich případnou úpravu. Dále
se obracíme s žádostí na všechny
občany, kteří si zvelebili zelený pás

před svými domy vlastní výsadbou
dřevin, aby zde provedli prohlídku
a jejich ošetření.
Andrea Skalníková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Komunitní
záhon
V loňském ročníku participativního
rozpočtu „Měníme Újezd“ jste si k realizaci vybrali „Kvetoucí plácek na
Rohožníku“. Koncem roku jsme zde
nainstalovali tři vyvýšené záhony, na
jaře je osadili a nyní musíme s radostí
konstatovat, že plní svou funkci na
výbornou. Všem, kteří záhony využívají, bychom rádi poděkovali za péči,
kterou jim věnují, ať už při šetrném
sklízení či při výsadbě nových rost
lin. Věříme, že i další návrhy, které
vzejdou z participativního rozpočtu
Měníme Újezd, se zapojí do našich
životů s podobnou lehkostí, právě
jako tento komunitní záhon.
Helena Gryčová,
koordinátorka participativního
plánování a MA 21

Mobilní rozhlas = chytrá komunikace
Také se k vám někdy nedostanou důležité informace
a nemáte přehled o dění v naší městské části? Máme
pro vás řešení, a tím je Mobilní rozhlas! Díky Mobilnímu
rozhlasu budete mít všechny důležité informace při ruce
a nic vás již nepřekvapí. Důležité sdělení dostanete včas,
přímo do vašeho telefonu a zdarma.
Pomocí webového rozhraní nebo mobilní aplikace se
dozvíte informace z úřadu (upozornění na odstávky
vody, čištění silnic či výpadky elektřiny), pozvánky na kulturní či společenské akce pořádané v naší městské části,
případně získáte krizová varování (na povodňové nebez-

pečí, varování před výkyvy počasí či nečekané situace).
A co je důležité? Sami si můžete zvolit, jaké informace
vás zajímají.
Díky mobilní aplikaci můžete snadno komunikovat také
vy s námi. Můžete nás upozornit na vzniklou černou
skládku nebo poškozenou lavičku. Stačí jednoduše vyfotit a přes mobilní aplikaci nás informovat.
Připojte se i vy a stáhněte si aplikaci do svého telefonu.
K dispozici pro operační systémy Android i iOS. Případně
se zaregistrujte na www.praha21.mobilnirozhlas.cz
Helena Gryčová,
koordinátorka participativního plánování a MA 21

Stáhněte si Mobilní rozhlas do svého telefonu
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Opravy silnic a chodníků
Po letošní zimě jsme nejen v Újezdě
zaznamenali více poškozených vozovek, než tomu bylo v minulých letech.
Hlavní komunikace, tedy ul. Staro
kolínská, Novosibřinská, Staroújezdská,
Staroklánovická a Zaříčanská, jsou
ve správě TSK a.s., případné zjištěné
závady předáváme správci komuni
kací k vyřízení.
U místních komunikací až na pár výjimek (např. ul. Dražická) zajišťuje
opravy závad MČ Praha 21 externími
dodavateli, přičemž letos zvýšená
četnost nutnosti oprav komunikací
přinesla zvýšené nároky na zajištění
oprav, ale i nákladů na jejich provedení.

Na jaře letošního roku se nám podařilo zajistit provedení oprav výtluků na
řadě místních komunikací a zároveň
jsme zajistili plošné opravy některých
poškozených částí, kde by oprava vý
tluků, vzhledem k rozsahu poškození
předmětné komunikace, byla již
neefektivní. Šlo například o část ulice
Klešické, Svojšické, Zalešanské, při
pravuje se oprava Talmberské.
Spolu s opravami vozovek dále pro
bíhají i opravy chodníků. Šlo například
o chodník v havarijní stavu u venkovních hřišť ZŠ Masarykova, která
jsou nově otevřena pro veřejnost.
Další část mezi spojovací chodbou
tělocvičen a venkovním hřištěm při
pravujeme.

Letos máme také v plánu pokračovat v opravách povrchů chodníků na
ul. Starokolínské, postupně budeme
pokračovat i na dalších místech.
Současně se snažíme o zlepšování
stavu komunikací nejen prováděnými
opravami, ale spolu s pracovníky
údržby i zvýšenou intenzitou čištění
komunikací a údržby zeleně oproti
minulým obdobím. V rámci disponi
bilních finančních a kapacitních mož
ností se snažíme o maximum možného
a doufáme, že naši snahu oceníte.
Uvítáme i vaše případné podněty
směřující ke zlepšování stavu místních
komunikací.

Klešická před a po opravě

Svojšická před a po opravě

Chodník u školy před a po opravě

Radek Ladman,
odbor majetku a investic

Nový přístřešek na zastávce Rápošovská
Již dlouho jste nás upozorňovali, že na zástavce BUS Rápošovská ve směru z centra se nejen
občané Újezda nad Lesy, ale i

děti využívající dopravu po školním vyučování v případě nepřízně počasí nemají kde schovat.
Jsme velmi rádi, že se nám po-

dařilo zrealizovat nový přístřešek s lavičkou na této zastávce
a nyní již nic nebrání zastávku
plnohodnotně využívat.
Bohužel krátce po zprovoznění přístřešku byla poškozena
lavička, což znehodnocuje úsilí
a prostředky vložené do pořízení, ale ani toto nás neodradí v dalších přípravách možné
realizace přístřešků na dalších
zastávkách.
Radek Ladman,
odbor majetku a investic
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Léto budiž pochváleno

Pár dnů po začátku astronomického
léta oslavil příchod tohoto ročního
období i Újezd. Multifunkční hřiště
se v sobotu 26. června odpoledne
proměnilo v letní piknik se zábavou. Na místě byla k dostání lahodná zmrzlina, chladné drinky, dobré
pivo a víno, k jídlu falafely, pizzy,
burgry i zákusky. Naši hasiči připravili soutěže pro děti a průběžně vyráběli oblíbenou vodní mlhu. K dispozici byl stolní fotbálek, deskové
hry i různé tvoření, závan exotiky
přinesl cestovatel Hynek Šmehlík se
svým povídáním o Kostarice a Nikaraguy. Vydařený start léta zakončila
první letošní projekce obecního biografu pod širým nebem. Díky všem,
kdo akci zorganizovali i těm, kdo přišli – ať už něco nabídnout nebo jen
tak posedět.
Blahoslav Hruška
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Pumptrack na Rohožníku už pár měsíců funguje, kvůli koronavirovým
opatřením si ale na své oficiální otevření musel počkat až do 12. června. O první (a hned závodní) jízdy
se postarala dvacítka holek a kluků
z Újezda i okolí ve věku od tří do
13 let. Soutěžilo se o čepice a trika
týmu WDGF Raiders, jehož borci se
postarali i o následnou exhibici. Byť
jsou zkušení bikeři specialisty spíše na street, což ostatně vrchovatě
předvedli loni v září na multifunkčním hřišti, pár slušných nájezdů
našli i na pumptracku. Nakonec to
„přes bednu“, tedy saltem, dal i jeden z újezdských talentů.
O pár metrů dál mezitím běžel další
ročník streetballového klání „O koš
starosty“. Zúčastnilo se ho devět
týmů, vyhrála patička, která si říká
„Pivo“. Gratulace patří všem, kteří
sebrali odvahu a předvedli se pod
košem nebo na dráze, a také zaměstnancům Úřadu MČ Praha 21.

Na dráze i pod košem

Blahoslav Hruška
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TÉMA

Újezd v běhu staletí
Cílem výstavy je seznámit nejmladší generaci a nově přistěhované spoluobčany s bohatou historií místa, které se
stalo jejich trvalým bydlištěm. Během sta let prošel Újezd
viditelnou proměnou – z osad Újezd, Blatov a Nová Sibřina se stala městská část Praha 21, součást hlavního města Prahy. Velký nárůst zaznamenala naše obec v počtu
trvale žijících obyvatel – v roce 1921 jich zde žilo 539, podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2020 bylo
k trvalému pobytu přihlášeno 10 919 obyvatel.
Systematicky jsou zpracována období od roku 1921 do
konce 20. století, některá témata s přesahem do současnosti, opomenuty nezůstaly ani první zmínky o „Aujezdu“ a jeho majitelé do roku 1919. K viditelné změně
došlo během sta let v zástavbě. Díky množství dochovaných starých pohlednic je možné poznávat tehdejší ulice
a domy a srovnávat je se současným stavem, pokud nebyly odstraněny. Újezd žil kulturním a společenským životem, byla zde bohatá spolková činnost. Ta je mu vlastní
i v současnosti, což dokazuje velké množství všestranně
fungujících spolků a organizací, nabízejících své aktivity
všem generacím Újezďáků, mnohé z nich mají několikaletou tradici, některé téměř stoletou. Nepostradatelní
byli a jsou v Újezdě živnostníci (mnozí z nich navázali na
živnost svých předků) a život bez služeb jimi všemi nabízených si už ani nelze představit.
Právě díky nim máme v místě bydliště pekárnu, zlatnictví a hodinářství, knihkupectví, papírnictví, květinář-

ství, domácí potřeby, elektro, obuv, lékárny, cukrárny,
kavárny, restaurace, prodejny potravin a zdravé výživy,
pneuservis, zverimexy, tiskárny, kadeřnictví, wellness,
pohybová a kosmetická studia, jazykové školy, poradenské služby, řemesla všeho druhu, IT firmy, své místo mají
i prodejny obchodních řetězců. Důležitou roli hrají v životě občanů praktičtí a odborní lékaři, jejichž působením
zde je zajištěna zdravotní péče. Někteří z živnostníků bývají i pravidelnými sponzory újezdských obecních a spolkových aktivit.
Rozvoj obce je plně v kompetenci jeho vedení, jednotlivých odborů úřadu a poradních komisí. Za posledních
dvacet let přibyla nová dětská hřiště, sportoviště pro kluby a veřejnost, vysázeno bylo několik alejí, v Klánovickém
lese a okolí Újezda přibyly nové naučné stezky, zkvalitněno bylo autobusové a vlakové spojení, postaveny byly
nové autobusové zastávky, nová budova mateřské školy
(další se staví), došlo na rekonstrukci a přístavbu budov
školy, dokončena byla tolik potřebná kanalizace, v dohlednu je i stavba obchvatu. V každém případě je i v budoucnu v Újezdě stále co vylepšovat a vylepšené nepřestat udržovat. O to se po celých sto let snažila a snaží
zastupitelstva napříč politickým spektrem ve spolupráci
se spolky, organizacemi, živnostníky a občany, jimž se
stal Újezd domovem.
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Eva Danielová, Marie Tomaidesová,
Újezdské muzeum

LET
SAMOSTATNÉ
OBCE

ÚJEZD

1921-2021
Program:

ÚJEZDSKÁ SLAVNOST 29. SRPNA 2021

10:00

slavnostní zahájení v parku před I. stupněm Masarykovy základní školy

10:15

„soví koncert“ školního pěveckého sboru Sovičky

11:00

sázení památného stromu

pochod Za loupežníkem Drholcem - start 08:00 - 10:30 od pomníku T. G. Masaryka, Staroklánovická 230
orientační běh „Rodinné bloudění“ - start 09:00 - 11:00 na Multifunkčním hřišti, Čentická 1628
Den vzniku samostatné obce Újezd 14. 8. 1921 připomene venkovní výstava od 14. 8. do 4. 9. v parku před I. stupněm Masarykovy základní školy.
Na slavnosti spojené s charitativní sbírkou pro Světlušku bude přítomna ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Akce proběhne za dodržení aktuálně platných epidemiologických a vládních nařízení.
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Zálesí, nad Lesy? Nebo snad Újezd Žižkův?
Újezd jako samostatná obec oslaví letos v srpnu sto let. Podívejme se, co tomu
předcházelo. Výnos Zemské politické správy v Praze ze dne 17. 6. 1921 rozpouští místní zastupitelstva Koloděj a Újezda a zřizují se obecní správní komise.
V Újezdě se stává členy správní komise všech 10 členů dosavadního obecního
zastupitelstva a k němu jsou jmenováni dva členové za osadu Blatov. Okresní
politická správa v Žižkově potvrzuje rozloučení obcí dne 7. 8. 1921. První schůze
správní komise se koná 14. srpna 1921 a předsedou je zvolen dosavadní místní
starosta pan Antonín Smolík a místopředsedou pan Karel Filip. Datum 14. srpna
1921 je tak i vznikem obce Újezd. Až 7. února 1922 schvaluje ministerstvo vnitra
název obce Újezd nad Lesy. Důvodem je delší hledání plného úředního názvu
„našeho“ Újezda.
Většina Újezdů, které v 19. století vznikaly, vzhledem k jejich velikosti patřila pod
jiné obce. Náš Újezd patřil v té době ke Kolodějím. Po vzniku Československa
v roce 1918 musel stát řešit, co s názvy Újezdů, které se staly samostatnými obcemi. V době, kdy byl vyhláškou ministerstva vnitra oznámen záměr odloučení
osady Újezda od obce Koloděje, politický okres Žižkov, svolává dne 16. srpna
1920 starosta Antonín Smolík veřejnou schůzi obecního zastupitelstva za účasti
občanstva Újezda i z osady Blatova a Nové Sibřiny.
Jedním z bodů programu byl návrh na nový název obce, který by se lišil od ostatních Újezdů. Z návrhů vybíráme pasáž z obecní kroniky: K bodu tomuto rozpředla se velmi živá debata, při níž ze stanoviska lokálního, historického i národního
podány různé návrhy na jméno naší budoucí obce. Vyskytlo se mnoho návrhů
jako: Újezd Nový, Újezd u Koloděj, Újezd u Vidrholce, který byl zamítnut s poukazem, název Vidrholec neodpovídá českému duchu, že je to jméno německé.
Z dalších návrhů: Újezd u sv. Anny, Újezd Zálesí, Újezd V lesích, Újezd nad Lesy,
Újezd Žižkův, Újezd Husův a další. Pan Dr. Žižka žádá, aby se požádal některý
z historiků o výklad a vyjádření. Pan Sedláček míní, že záležitost tato mohla by se
vzhledem k významu svému lépe s určitým termínem na uváženou rozluštit. Pan
Roháček dává návrh, aby vzhledem k tomu, že není jednotnost názorů, zvolen byl
osmičlenný poradní sbor, jenž vážně otázku tuto probere a zastupitelstvu sdělí.
Za tou příčinou žádá o přerušení schůze. Podle hlasování přerušena potom schůze místního zastupitelstva. Po přestávce zahájil starosta Smolík schůzi podruhé
a sděluje, že poradní sbor z občanstva zvolený usnesl se šesti hlasy ku dvěma na
názvu Újezd Starý. Pan starosta doporučuje návrh ten místnímu zastupitelstvu ke
schválení, což přijato jednohlasně. Po odhlasování žádají ještě přítomní občané
blatovští o pojmenování Újezd-Blatov, neb Újezd blatovský, vzhledem k tomu, že
jako osada stará, zájem na pojmenování tomto mají.
Marie Tomaidesová,
kronikářka

Od Viezdu
k Oujezdu

Přepis názvu naší obce se v průběhu staletí měnil.
1309 Viezd
1346 Vgesd
1405 Vgest
1586 Augezd
1720 Aujesd
1850 Aujezd
1880 Oujezd
1900 Újezd
Měnili se i jeho majitelé, kteří
měli obec po staletí v državě.
V roce 1895 bylo v Čechách celkem 89 Újezdů, většina z nich
vzhledem k jejich velikosti patřila pod jiné obce. Náš Újezd v té
době ke Kolodějím.
Z první písemné zmínky o naší
obci z roku 1309 byl vlastníkem
Vítek ze Švábenic, dále to byli
Zderazský klášter křížovníků
(1309), Martin Rotlev (1395),
Dorota a Alžběta z Wildštejna (1401), Svojše ze Zahrádky (1436), Florián Gryspek
z Gryspachu, Jan Mikeš z Hrobčic a na Pálči (1546), Bohuslav
Rous z Vražkova (1563), Hertvik
Žejdlic ze Šenfeldu a na Chocni
(1586), Smiřičtí ze Smiřic (1609),
Albrecht z Valdštejna (1621).
Od roku 1623 do roku 1929
vlastnil Újezd rod Lichtenštejnů.
V roce 1848 bylo zrušeno poddanství a robotní povinnosti.
Místo rychtářů jmenovaných
vrchností byli starostové, volení
samotnými občany. Naše obec
měla od roku 1864 do roku
1909 kolodějské starosty společně i pro Újezd. V roce 1909 si
občané Újezdu vymohli zřízení
místního výboru s vlastním starostou.

Pohlednice z roku 1925. Vpravo nahoře dům čp. 70 starosty Smolíka v dnešní
Staroújezdské ulici, kde v letech 1921-1932 byl obecní úřad.
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Újezdští
starostové
1909-1913
1913-1914
1914-1918
1919-1931

1931-1947

Chronologie správního vývoje
1850-1864 osada pod názvem Újezd, v okrese Říčany
1864-1891 osada obce Koloděje v okrese Český Brod
1891-1899 osada v okrese Žižkov s místním starostou
1899-1909 osada obce Koloděje v okrese Žižkov
1909-1921 osada obce Koloděje v okrese Žižkov s místním výborem a starostou
1921-1950 samostatná obec Újezd nad Lesy v okrese Říčany

1948-1951
1951-1954
1954-1956
1957-1958
1958-1961
1961-1964
1964-1972
1972-1980
1981-1983
1983-1985
1985-1990
1990

1950-1961 obec v okrese Praha-sever
1961-1974 obec v okrese Praha-východ
1. 7. 1974 je Újezd nad Lesy přičleněn spolu s Běchovicemi, Klánovicemi a Kolodějemi k hlavnímu městu a stává se součástí Prahy 9.
1990 – správa z Národního výboru přechází na Městskou část Praha-Újezd nad
Lesy, spolu se zavedením samosprávných činností.
1994 – při reorganizaci státní správy přichází pod Městskou část Praha-Újezd
nad Lesy i určená část agendy v přenesené působnosti. Zbytek státní správy
vykonává Praha 14.
1. 7. 2001 vzniká zcela samostatný správní obvod Praha 21 s plnou státní správou, kterou Úřad MČ Praha 21, Staroklánovická 260, vykonává i pro katastrální
území Klánovice, Běchovice a Koloděje.
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1991-1994
1994-1997
1998-2002
2003
2003-2010
2010-2014
2014-2016
2016-2018
2018 -

Josef Bartoš
Josef Paroubek
Josef Bartoš
Antonín Smolík
(od 14. 8. 1921 starosta obce Újezd a
od 7. 2. 1922 starosta
obce Újezd nad Lesy)
Jan Kylar (od roku
1945 jako předseda
Místního národního
výboru)
František Kopačka
František Krátký
Jan Světlík
Marta Bauerová
František Frčka
Václav Wohlgemuth
Ludvík Pravda
Bohumil Kotvald
Ladislav Eberle
Vladimír Březnovský
Jindřich Nikl
Antonín Staněk, první
starosta po „sametové“ revoluci
Lubor Pavlíček
Miloslav Šorejs
Jan Slezák
Petr Mach
Andrea Vlásenková
(Zikmundová)
Pavel Roušar
Zdeněk Růžička
Karla Jakob Čechová
Milan Samec

LIDÉ

Ruská baletní škola?

Křik i obrovská prestiž
Školákům začaly prázdniny. Jedním z nich je i sedmnáctiletý Patrik Benák, který ale v létě tak úplně vysadit nemůže. Studium odchovance újezdské baletní školy Arabeska totiž obnáší několik hodin tvrdého
tréninku denně. Jaké je studovat balet na prestižní
škole v Petrohradě? A je pravda, že ruští pedagogové
jsou drsňáci? O tom si Patrik Benák povídal s ÚZ.
Patriku, od kolika let se věnujete baletu?
K tanci mě přivedla moje sestřenice, líbilo se mi, jak se pohybuje.
Od čtyř let jsem dělal hip-hop a napodoboval různá taneční čísla
na videu. Intenzívně se baletu věnuji od deseti, mou první školou
byla právě Arabeska, kam jsem dva roky chodil.
Co vám Arabeska dala do budoucí kariéry?
Měl jsem šanci se otevřít tanci, užívat si ho, vnímat emoce. I když
technicky jsem dnes úplně někde jinde, právě ta schopnost dělat
balet pro radost z pohybu ve mně zůstala. Jsem teprve na začátku kariéry, ale až jednou s baletem na vrcholové úrovni skončím,
také bych se rád věnoval dětem, jak to dělají v Arabesce.
Kdy přišla chvíle, že už vám Újezd byl malý a chtěl jste pokračovat na vyšší úrovni?
V Arabesce jsem byl dva roky, pak jsem udělal zkoušky na Taneční
konzervatoř hl. m. Prahy. Jako konzervatorista jsem ve dvanácti
letech odjel na letní kurz do španělského Alicante, kde učili profesoři z Petrohradu. Ti si mě vyhlédli a doporučili mi, abych to
nejprve zkusil na Státní baletní škole v Berlíně, kam jsem složil
zkoušky a nastoupil.
Rodiče odjeli do Berlína s vámi?
Kdepak, bydlel jsem sám na internátě. Bylo to někdy hodně těžké,
ale Berlín není daleko, když jsem měl volno, jezdíval jsem domů.
Od loňska studujete na Akademii ruského baletu A. J. Vaganovové v Petrohradě. O takzvané ruské baletní škole se toho
hodně povídá, panují tam prý drsné metody.
V Berlíně jsou učitelé vstřícní, zajímají se o vás. Ruská škola je
něco jiného. Občas se tu i křičí a když vám nejde nějaká pozice,
klidně vás pedagogové postrčí, abyste to udělali správně. V Německu jsem fyzický kontakt nezažil. A také je fakt, že se učitelé
hodně zaměřují na ty nejlepší. Když si vás otipují, že nebudete
tančit hlavní role, už vám nevěnují takovou pozornost.
Kolik je vás ve třídě? A kolik je z toho cizinců?
Je nás skoro šedesát, historicky asi nejvíc. Ono je to ale dané tím,
že loni neprobíhaly postupové zkoušky na konci 9. třídy, které
fungují jako síto. Kvůli koronaviru odpadly a všichni studenti postoupili dál. Cizinců je ani ne deset, z různých koutů světa – Itálie,
Velká Británie, USA, Finsko, Japonsko. Já ale mluvím rusky a v ruštině absolvuji i běžné předměty jako je matematika nebo fyzika,
takže mě mezi cizince vlastně ani nepočítají.
Zkuste mi popsat váš běžný školní den.
Vstávám v 7,35 hod. Máme to štěstí, že internát je přímo ve škole, takže nemusím dojíždět. Snídani si dělám sám, protože na

internátě ji sice nabízejí, nevyhovuje mi ale
příliš mléčných výrobků. Pak se rozcvičuji
a v 9 hodin mi začíná výuka. Kromě klasických předmětů máme specializované hodiny baletu – ať už je to klasika, charakterní,
výrazový nebo partnerský tanec. Končíme
v 17, 30 hodin. Pak ještě zkoušíme na různá
představení.
Máte vůbec čas vyjít se někam s kamarády?
Času je málo, ale občas si vyjdeme. Petrohrad je krásné, čisté město, vůbec se tu
necítím jako v cizině, i když domů to mám
vzdušnou čarou 1500 kilometrů.
Máte před sebou ještě dva školy roky. Už
přemýšlíte, co dál?
Ještě před absolutoriem chodí na zkoušky
lidé z petrohradských baletních souborů –
třeba z Mariinského divadla, Bolšoj těatru,
Alexandrinského divadla, je jich tu celá řada.
Když si vás vyhlédnou, pozvou vás na konkurz a když uspějete, nabídnou angažmá.
To je sen každého studenta na naší akademii. Pokud by mi nevyšla tato cesta, budu se
porozhlížet po Evropě.
Blahoslav Hruška

Patrik Benák (17) – pochází z Prahy, první baletní průpravu získal ve studiu Arabeska na Blatově. Prošel Tanečné konzervatoří hl. m. Prahy, Státní baletní školou
v Berlíně od loňska studuje na Akademii
ruského baletu A. J. Vaganovové v Petrohradě.
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KULTURA

Nové knihy
PRO DOSPĚLÉ
 Michal Viewegh - Zrušený rok
 Corina Bomann - Paní ze Severu
 Shari Lepena - Její konec
 Anne Jacobs - Nebe nad
Kilimandžárem
 Rudolf Krautschneider Obyvatelé suchého moře
 Lisa See - Ostrov žen moře
 Klára Janečková - Francouzský
manžel
 Tim Weaver - Ztracené sktřípky

Audioknihy v knihovně
Vážení čtenáři, stejně jako v minulých letech jsme pro vás opět zajistily
výměnné soubory. Jedná se o 200 knih, které nám kolegyně z Městské
knihovny v Praze vybraly a zapůjčily na dobu jednoho roku. Knihy jsou
označeny žlutým kolečkem, výpůjční doba těchto knih je jeden měsíc a
nelze je prodlužovat, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jako
novinku výměnných souborů jsme pro vás na zkoušku zapůjčily i audioknihy různých žánrů, u kterých jsou stejná výpůjční pravidla jako u knih.
Věříme, že vám toto obohacení knihovního fondu udělá radost.
Přejeme vám krásné léto, otevírací doba knihovny zůstává o prázdninách
nezměněna.
Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová,
knihovnice

Pronájem reklamní plochy

6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm (plocha desky
včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm) umístěná na Polyfunkčním domě
(Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní bez DPH 600 Kč,
nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982,
jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájmy nebytových prostorů
Úřad MČ Praha 21 pronajme tyto nebytové prostory:
Konečná MHD Sídliště Rohožník
Výměra 15,7 m2, prodejna nepotravinářského charakteru
Suterén domu Žiželická 1613,
56 m2 v suterénu domu, kolaudováno jako dílna a sklady
Zdravotní středisko Živonínská 1630, Rohožník.
Prostory je možné využít nejen pro ordinace lékaře či alternativní
medicíny, ale i za účelem poskytování služeb, např. kosmetika,
pedikúra, manikúra, masáže apod.
Min. nájemné 1 200 Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou do 31. 12. 2025.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281012982
jaroslava.bendova@praha21.cz
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 Ann Granger - Nebezpečná
zvědavost
 Wim Hof - Wim Hof: ledový muž
 Zuzana Koubková - Koniášův klíč
 Dominik Dán - Sára
 Zdeněk Svěrák - Povídky a jedna
báseň
 Petr Sagitarius - Trujkunt
 Nora Roberts - Úkryt
 Stanislav Češka - Případ
 Jan Rendl - 10 000 kilometrů pěšky
Jižní Amerikou
 Haruki Murakami - Tancuj, tancuj,
tancuj
 David Attenborough - Život na naší
planetě

PRO DĚTI
 Anne Blankman - Černobylské
dívky
 Joe Limonádový - O princezně
Hryzaldě
 Astrid Lindgren - Já ještě nechci jít
spát
 Joachim Friedrich - Čtyři a půl
kamaráda a špion v sukních
 Vojtěch Jurík - O Vendulce a drakovi
 Pavel Brycz - Neberte nám ptáka
Loskutáka
 Příběhy ze školy a jiná dobrodružství
V případě dotazů na aktuální provoz
knihovny nás kontaktujte na tel. č.
281 012 956, všechny dotazy rády
zodpovíme
Jitka Kašparová
a Pavla Jakubcová,
knihovnice

Datová schránka

V minulém čísle ÚZ v článku jsem psala o službách veřejné
správy, které lze využívat na dálku, tedy z domova. Datové
schránky existují již dlouho, přesto je mnoho občanů, kteří
je nemají zřízené, nepoužívají je nebo se jen o to ani nezajímali a možná je události posledních dvou let donutily
přemýšlet o změně.
Datová schránka je nástroj komunikace v elektronické
podobě, který nahrazuje klasickou poštovní schránku. Ně
které subjekty mají povinnost si ji zřídit, jsou to například
právnické osoby a orgány veřejné moci (různé úřady). Fyzické osoby, tj. občané a podnikající fyzické osoby, tuto
povinnost nemají; zřízení je dobrovolné. Používá se zejména při komunikaci s veřejnou správou. Při posílání či
doručování datových zpráv se jedná o obdobu klasického
doporučeného dopisu, máte tedy jistotu, že váš dopis byl
doručen adresátovi. Výhodou datové schrány oproti klasickému listinnému dopisu je, že si zde můžete zachovat
a následně snadno prokázat i obsah zprávy, kterou jste
odeslali či obdrželi.
Zřízení i používání datové schrány je zdarma. Platí se však
za přenos jednotlivých datových zpráv mezi soukromoprávními subjekty navzájem. To znamená, že píšete-li do
pis do soukromé firmy skrze datovou schránkou, zaplatíte
za to. Píšete-li na úřad, je taková zpráva zdarma.
Posílá-li vám dopis ve formě datové zprávy prostřednic
tvím datové schránky orgán veřejné moci (úřady aj.),
pak se má za to, že zpráva je doručena v okamžiku,

PORTÁL OBČANA
kdy se adresát poprvé přihlásí do své datové schránky
(přesněji řečeno, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má přístup k tomu, aby danou zprávu
a dokument otevřela). Pokud se nepřihlásí, pak platí,
že bylo doručeno desátým kalendářním dnem ode
dne, kdy byla zpráva doručena do datové schránky.
Datovou zprávou se nedoručují například dokumenty,
jejichž povaha to vylučuje, nebo stanoví-li tak právní
předpis, nebo pokud se dokument doručuje veřejnou
vyhláškou či na místě atd.
Datové schránky zřizuje Ministerstvo vnitra ČR. Žádosti lze podat na CzechPOINTu. Ti, kteří mají zřízenou tzv.
e-občanku, mohou podat žádost o zřízení datové schránky
elektronicky.
Bližší informace naleznete na těchto odkazech:
https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datoveschranky.aspx
https://www.datoveschranky.info/
Nejste rozhodnuti, zda si datovou schránku zřídit? Vyzkoušet si ji můžete zde:
https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/vyzkousejte-si-datovou-schranku
Na závěr lze uvést, že ten, kdo má zřízenou datovou
schránku a zároveň má zřízen přístup na Portál občana,
může využívat vícero typu služeb pouze s využitím elektronické formy.
Miroslava Siváková

INZERCE

Mgr. Renata Prihoda, advokátka,
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní
dokumentace, nemovitosti, insolvence, rodinné právo
(rozvody, jmění manželů, děti), obchodní společnosti.

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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FIRMY

MČ Praha 21 podporuje místní podnikatele
Bezplatný přehled místních provozoven a podniků s otevírací dobou a kontakty bude v ÚZ vycházet až do září
2021. Pokud chcete přidat do přehledu, formulář najdete na www.praha21.cz v sekci Přehled provozoven v Újezdě
Název provozovny
adresa provozovny
webové stránky
facebook
RESTAURACE

Provozní/
otevírací doba

kontakty

specializace

poznámky

Bistro DŘEVÁK
Novosibřinská 206
www.drevakujezd.cz

Po-Ne:
16:00-20:00

608 878 672
jitkanajmoska@seznam.cz

bistro s občerstvením,
rozvoz piva 20 – 21 hod.

výdejní
okénko

RESTAURACE NA BLATOVĚ
Starokolínská 311
www.restauracenablatove.cz

Po-Pá:
11:00-15:00

777 195 229
jolana.napravnikova@volny.cz

pohostinství

výdejní
okénko

Café ÚTES
Račiněveská 2592
www.cafeutes.cz

Po - Pá: 7.00 - 15.00

722 925 830
info@cafeutes.cz

výdejní
okénko

PIZZA GOGO
Starokolínská 95
www.pizzagogo.cz

Po-Ne:
11:00-21:30

733 503 385

restaurace,jídelna, rozvoz jídla, catering, pořádání
oslav,
pronájem prostor pro různá setkání, cateringové
služby
rychlé občerstvení
(pizzy, burgery, těstoviny, saláty, dezerty…)

Restaurace KROKODÝL
Lomecká 1807
fb, instagram restaurace krokodyl

St-So:
17:00-20:00

775 248 650
marek.stedronsky@seznam.cz

restaurace:
tatarák, burger, smažená křídla, steaky, řízky,
saláty

výdejní
okénko

Staročeská hospoda U ŠTRÁSKŮ
Novosibřinská 879
Staročeskáhospodauštrásků

Po-Ne:
11:00-20:00

602 132 170
723 453 331
milon.litvajs@seznam.cz

pohostinství, jídlo a nápoje s sebou

výdejní
okénko

HANDO SUSHI BAR
Oplanská 2416
www.hando.cz
www.facebook.com/hando.cz/
Restaurace Penzion PETRA
Zálešanská 679

Po-Ne:
11:00-20:00

725 830 383
info@hando.cz

sushi bar, asijská kuchyně,
rozvoz jídel

výdejní
okénko

ÚT - SO: 17:00 - 23:00

602 386 751
HRUBEJOVA@SEZNAM.CZ

pohostinství

PO - NE: 8:00 - 23:00

602 610 200 HRUBEJOVA@
SEZNAM.CZ

ubytovací činnost

Po-Pá:
9:30-17:30
So-Ne:
9:30-17:00
Po:
ZAVŘENO
Út-Ne:
14:00-16:00

737 623 611
stapechdevelop@seznam.cz

608 943 568
kavárna + prodej dortů,
galerie@cafegaleriezelenydum.cz prodej drobných dekorací + obrazů

v době vládních
opatření funguje výdejní
okénko

Po-Ne:
9:00-18:00
So:
9:00-12:00

739 061 499
abc.detskeboticky@seznam.cz

výdejní okénko
a
e-shop

Restaurace Penzion PETRA
Zálešanská 679

výdejní
okénko

CUKRÁRNA/KAVÁRNA
CUKRÁRNA na Blatově
Račiněveská 2444
www.cukrarnablatov.cz
Cafe Galerie ZELENÝ DŮM
Třebětínská 591
www.cafegaleriezelenydum.cz
Cafe Galerie Zeleny dum
MALOOBCHOD/VELKOOBCHOD
ABC dětské Botičky
Starokolínská 2716
www.abcdetskeboticky.cz
www.abcboticky.cz
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prodej dětské obuvi, dámské a pánské zdravotní
pantofle, opravna obuvi, výdejna balíků Geis Point
a DPD

KRÁMEČEK PRO DOMEČEK Pavla Stichová
Chotěnovská 680 (vchod z ul. Zaříčanská)
www.facebook.com/groups/1477054195904760
www.facebook.com/krameceprodomecek
ROMANTIKA – kreativní svět
Račiněveská 2444/21
www.obchodprosikuly.cz
www.facebook.com/Romantikakreativnisvet
Vinotéka/KNIHKUPECTVÍ Nad Lesy
Staroújezdská 45
www.nadlesy.cz
facebook.com/nadlesy
VINOTÉKA v Čentické
Čentická (vchod z ulice Polenská)

Po - Pá:
8:00-11:30
+ 14:00-17:00
So: 9:00-12:00
Po - Pá:
9.00 - 18.00
So:
9.00 - 13.00
Po - Pá:
9:00-12:00 13:00-19:00
So:
9:00-12:00 13:00-18:00
Út-So:
17:00-20:00

777 255 953,
obchod s domácími potřebami
kramecekprodomecek@seznam.cz

JAN ŠULC – BOHEMIA AIR SOFT
Ratajská 504
www.airsoftshop.cz

776 659 653
obchodprosikuly@gmail.com

papírnictví, tvořivý materiál
základní sortiment galanterie
příjem a výdej zásilek PPL (DHL)

777 774 117
vino@nadlesy.cz
knihy@nadlesy.cz

Prodej vína, kávy, čajů a bio kosmetiky
Výdejna knih pro Knihkupectví Nad Lesy

607 989 524
xprocha@volny.cz

Prodej točeného i lahvového vína, piva, pochutin výdejní
a alkoholu.
okénko
Prodej výrobků firmy Amway.

Po + Pa: 9.00 - 17. 00
Út + Čt: 9.00 - 20.00
St: 9.00 - 15.00

774 774 378
prodejna@airsoft.cz

Vybavení pro airsoft a pobyt v přírodě

AMBIPET s.r.o
Lišická 834

Po-Čt:
17:30-20:00

776 464 666
ambipet@email.cz

chovatelské potřeby, chov hospodářských zvířat,
výroba bentonitových steliv pro kočky

CHOVATELSKÉ POTŘEBY "Na Rohožníku"
Malešovská 1652
Chovatelské potřeby ÚJEZD NAD LESY - NA
ROHOŽNÍKU

Po-Pá:
10:00-18:00
So: 9:00-12:00

608 982 295
info@shop4pets.eu

prodej krmiv pro zvířata a chovatelských potřeb,
poradíme s výběrem plemene a pomůžeme s
výcvikem

ZOOSHOPPLUS
Starokolínská 22
www.zooshopplus.cz

Po-Čt:
9:00-19:00
Pá: 9:00-18:00

606 921 977,
ujezd@zooshopplus.cz

chovatelské potřeby, živá zvířata, akvaristika

EL BIO
Starokolínská 425
www.elbio.cz

Po-Pá:
9:00-19:00

722 959 090,
info@elbio.cz

obchod se zdravou výživou, biopotravinami,
ekodrogerii,
bio kosmetikou a bez obalem

Zdravá výživa VITALEN
Staroklánovická 185
https://www.facebook.com
/zdravavyzivavitalen
SLUŽBY

Po-Pá:
9:00-17:00

776 325 407
vitalen@email.cz

obchod se zdravou výživou, potraviny bio i nebio,
dětská výživa, bezlepkové potraviny, čaje, koření,
ekodrogerii, ekokosmetiku a mnoho dalšího.

602 328 534,
psisko-ob@seznam.cz

výchova a výcvik psů

PSIŠKO-OB, z.s.
Novosibřinská 875
www.psisko-ob.webnode.cz
VČELAŘSKÉ POTŘEBY - včelařství
Lišická 834

dle dohody

608 024 110
zdenekruzicka@email.cz

včelařské potřeby, pomoc začínajícím včelařům poradenství a výuka, sečení, mulčování, kultivace
půdy, sušení sena, zemědělství

MATEŘSKÁ ŠKOLKA ANDĚLSKÁ, z.ú.
Čenovická 1085
www.andelska.cz
https://www.facebook.com/skolkaandelska
Hlídací centrum POHÁDKA
Lstibořská 2396
www.hcpohadka.com
Hlídací centrum Pohádka
Matěj ŠTACHA
Újezd nad Lesy
www.malirmatej.cz

Po-Pá:
7:00-17:00

777 515 515,
info@andelska.cz

mateřská školka, kroužky pro děti, tábory, hlídání
dětí

Po-Pá:
6:30-18:30

604 749 684,
777 686 034
adela-brezinova@seznam.cz,
rihova.gabriela@email.cz
737 502 987,
malirmatej@gmail.com

péče o děti od 6 měsíců do 6 let

608 969 163,
nebudte@veprisjidlem.cz

nutriční/výživová poradkyně

Po-Pá:
9:00-17:00
So+Ne:
dle dohody
Nebuďte ve při s jídlem / Bc. Vendula Přibilová Po-Ne:
Ochozská 318
8:00-20:00
www.veprisjidlem.cz
(dle dohody)

malířství, drobné montážní a řemeslné práce.
Práce typu hodinového manžela.
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JINOHRÁTKY s.r.o.
Starokolínská 425
www.jinohratky.cz
www.facebook.com/jinohratky
PŮJČOVNA NÁŘADÍ - FORICHTUNG.CZ/
AUTOPIA, S.R.O.
Novosibřinská 2266
www.forichtung.cz
MAPRIS TRADE / Marie Přistoupilová
Starokolínská 313

Po - Pá:
9.30 - 18.00
So:
9.30 - 12.30
Po-Pá
8:00-17:00

724 190 050
vendula@jinohratky.cz

kreativní sady, hry, hračky, knížky a školní potřeby
pro děti předškolního a školního věku, poradenství
s výběrem školních potřeb, aktovek a batohů

737 300 500
ujezd@forichtung.cz

servis strojů, prodej příslušenství, půjčovna
nářadí, stavební, zahradní a úklidové techniky

Po-Ne:
9:00-21:00

608 956 796,
marypp@seznam.cz

inženýrská činnost – stavební povolení,
kolaudace, příprava staveb

VICTORIA SCHOOL s.r.o. , základní škola
a mateřská škola, Ing. Dana Robertson
Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice
www.victoria-school.cz
KHASO / Ing. Petr Klinger
Čentická 1457
www.ajax.cz

725 234 651,
reditel@victoria-school.cz

základní škola, mateřská škola, kroužky, tábory

602 310 914 petr.klinger@
sitkhaso.cz

Jaroslav ZAJPT
Novosibřinská 875

602 313 840,
j.zajpt@seznam.cz

Instalace zabezpečovacích systémů s certifikací
EU 2.stupně bez nutnosti kabelových rozvodů
a stavebních úprav. Detekce požáru, CO2,
vytopení a narušení objektu, kamerový systém.
výroba razítek, výroba reklamy, sportovní služby.
Trenérství - výuka squashe.
Pořádání kulturních akcí.

Alois TRČALA
Staroklánovická 79

Po - Pá:
9:00 - 19:00

601 394 024,
trcala.tkt@seznam.cz

zednické práce, obklady, dlažby, sádrokartony,
opravy v domácnosti včetně zapojení spotřebičů,
sečení zahrad, kácení stromů

PRAKTICKÁ TERAPIE
Svojšická 2242
www.praktickaterapie.cz

Dle dohody

777 761 159,
petr@praktickaterapie.cz

psychoterapie, praktické a konkrétní rady, jak
zvládat zátěžové situace.
Konzultace a konkrétní návody na zvládání
složitých situací v profesním i osobním životě.

MEMO s.r.o.
Domanovická 1224

Dle dohody

737 788 279
memosro@tiscali.cz

prodej počítačů a periferií, prodej antivirových
programů. Řešení problémů s výpočetní
technikou. Opravy a modernizace, počítačové
sítě.

PEDIKÚRA TEREZA
Živonínská 1630

Dle dohody

724 526 849
su.tereza@seznam.cz

Pedikúra a kosmetika

Ing. Veronika MINDLOVÁ
Klešická 2643
www.vyzivne.com; www.taxescz.com

Po: 8:00 - 17:00
Online

736 679 182, veronika.
mindlova@vyzivne.com;
veronika.mindlova@gmail.com

daňové poradenství; poradenství pro začínající
podnikatele; specializace poradenství k čistému
příjmu a nastavení výživného při rozchodech;

PLOŠINY TKN/Tomáš Kořínek
Barchovická 2548
Www.plosiny-tkn.cz

Dle dohody

603 515 119
info@plosiny-tkn.cz

Pronájem plošin.
Kácení a práce ve výškách

ZOUBKOVÁ Věra
Novosibřinská 119
www.virivka.unas.cz

Po - Pá: 10:00 - 22:00
So: 12:00 - 22:00
Ne: 10:00 - 22:00

603 807 134
jhht@seznam.cz

Vířivý privátní bazén pro dva až čtyři lidi (SPA)
s pěti silnými hydromasážními tryskami s
různobarevným prosvětlenÍm vody

LEVNEMOTO s.r.o., Martin Kuchař
Hulická 2738
www.Levnemoto.com

Po - Út: 13:00 - 17:00
St: 10:00 - 14:00
Čt - Pá: 13:00 - 17:00

777 156 057
motoshop@email.cz

Prodej skútrů,motocyklů a čtyřkolek

JUDr. Andrea VOJTKOVÁ, Ph.D.
Všeňská 135

Po-Pá: 9:00-18:00

606 814 643
vojtkova@advokatikuv.cz

Advokátka
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nabízím zdarma
rozvoz objednávek Újezd nad Lesy
a blízké okolí

LISTÁRNA
OPRAVA

V minulém čísle ÚZ jsme uveřejnili soupis projektů, které
se ucházejí o zařazení do participativního rozpočtu, včetně krátkého popisu. U projektu „Nejezdi rychle - malování
značek na silnici“ bylo uvedeno, že velkou část Újezda
tvoří obytné zóny s omezením rychlosti na 30 km/h. Ve skutečnosti je ovšem v obytných zónách rychlost limitována na
20 km/h. Za upozornění děkujeme paní Magdě Strnadové.

A ještě upřesnění k poděkování, které v minulém čísle
ÚZ psala paní Marie Kolembářová. Zábradlí, za jehož
instalaci děkovala, se nachází u přechodu pro chodce
naproti restauraci „U Štrásků“, a to ve směru z centra.
Blahoslav Hruška

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za milou gratulaci k mým narozeninám pracovnicím Úřadu městské části Praha – Újezd nad Lesy

Ladislav Pařez

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
V rámci dotace na kompostéry jsme
v komisi životního prostředí navrhli
i pořízení vratných kelímků na akce
spolků a Úřadu MČ v Újezdě. Chceme
tím přispět k omezení jednorázových
kelímků, a šetřit tak životní prostředí.
Kelímky je potřeba před zapůjčením

dalšímu zájemci hygienicky omýt, což
se obvykle řeší tak, že pro ně přijede
specializovaná firma, odveze je do
myčky a přiveze zpět. To nám však
právě s ohledem na životní prostředí
nepřišlo jako nejlepší řešení, navrhli
jsme proto zakoupit z dotace i myčku
kelímků. Kelímky se budou na akcích

půjčovat proti vratné záloze. Podrobnosti vám přineseme v zářijovém
Újezdském zpravodaji.
Přeji vám krásné léto ve zdraví a pohodě a těším se na shledanou na některé z připravovaných akci i s vratnými kelímky.

Petr Duchek (PATRIOTI)
Těžko předjímat, jak rozhodne soud
ve věci žaloby bývalé ředitelky ZŠ
proti MČ P-21 a ZŠ kvůli odvolání
z funkce. Domnívám se ale, že paní
Cermonová neuspěje a žaloba se
otočí proti ní. Zdali pak Piráti a STAN
(PaS) s podporou odborářů ZŠ za
ten populismus kvůli politickým bodům, který tu rozehráli, převezmou
odpovědnost? Nahnat lid na barikády („necháme si to líbit?“, „moc bezmocných“ a podobné manipulace) a
nemít přesné informace (v té době
je neměli), bylo nezodpovědné. Ve

výsledku se může stát, že paní Cermonová zůstane ekonomicky na vše
sama. Snad jí v takové situaci její špatní rádci tentokrát upřímně pomohou.
Překvapilo mne totiž, že na Facebooku (FB) se do mne teatrálně pustili populisté z PaS kvůli zmínce na
dubnovém ZMČ, že v minulosti škola
měla problémy a pí Šmatláková a pí
K. J. Čechová daly děti do jiných škol.
Pí Mertovou z toho mrazilo v zádech,
zast. Charvátové naskakovala husí
kůže a fabulovala o mém šmírování, kádrování a sledování a p. Doležal s chotí byli šokováni ze shánění

kompromitujících materiálů atd. Jen
tito falešní moralisté opomněli, že
před 3 roky o tomtéž písemně informovala právě zast. Doležalová a na
FB současní členové PaS (především
paní Skalníková, Bruothová aj.). Je
hanebné obvinit druhého z něčeho,
co sami spáchali.
A na závěr to pozitivní. Jsem rád, že
se mi u starosty povedlo domluvit
a dotáhnout do finále chodník mezi
Lozickou a Lukovskou ul. na kraji pole. V článku „Ať Vám chodník
slouží“ na www.svobodnyujezd.cz se
o jeho zbudování dočtete více.

Mgr. et Mgr. Ph.D. Marek Havrda
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Koalice Piráti a Starostové nedávno
představila velmi podrobný program
do voleb (piratiastarostove.cz). Každý
z téměř sedmi desítek bodů obsahuje
analýzu, v čem je dnes problém, cíl, ke
kterému by ČR měla směřovat, a sadu
konkrétních opatření, jak se k cíli přiblížit. Řada bodů je inspirativních i pro
řízení samosprávy, a tedy i naší MČ.
Jednou z nejzajímavější částí je doprava. Program navrhuje, aby stát
poskytnul obcím podporu s cílem sladit dopravu autem, na kole a pěšky i

sdílenou a hromadnou dopravu - podobně jako se to daří ve Vídni. Obce
by měly mít povinnost všechny stavby
v daném území plánovat a koordinovat, aby se eliminovaly zbytečné vícenáklady a dopravní omezení. Ulice
by se měly stát multifunkčním prostorem, a nikoliv jen jednoúčelovou
dopravní a parkovací infrastrukturou.
Investiční priority by měly být jasně
vztaženy k dojezdovým dobám, a ne
být výsledkem lobbingu. Z více řešení by se mělo vybírat pomocí analýzy
nákladů a přínosů (CBA), která pomůže vyhodnotit, která varianta vychází

jako výhodnější, tedy usnadní cestování většímu množství lidí a má menší
negativní dopad na přírodu.
Jedná se o přístupy, které Piráti
a STAN pro Újezd dlouhodobě prosazují. Například stavba velkého parkovacího domu u nádraží nemá naši
podporu proto, že podle dostupných
dat negativní dopady, zejména vykácení vzrostlého lesa a další paralýza
již dnes přetížené hlavní křižovatky
způsobená dopravní indukcí vyvolanou novými parkovacími místy, značně převyšují jeho společenský přínos.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)
Vážení spoluobčané, letošní rok byl
vskutku neobvyklý a mohu konstatovat, že jsme prožili mnoho zvláštních
měsíců. Díky opatřením jsme byli postaveni před úplně nové situace, které nám nebyly nijak příjemné. Velká
většina z nás prožila období, kdy jsme

byli posazeni před obrazovky a nejhůř
na tom byly děti, kterým se přesunula výuka do pokojíčků. Samozřejmě
nelehkou situaci řešili i jejich rodiče.
Přál bych si, aby se to již nikdy nevrátilo a mohli jsme žít stejně jako více
než před rokem. Všem by se nám jistě
ulevilo, kdybychom již mohli odložit z

úst roušky, které nám stejně neslušely
a ztráceli jsme díky tomu i vlastní identitu.
Přeji vám, abyste si užili normální
a krásné prázdniny, které strávíte se
svými blízkými, přáteli a kamarády
někde v přírodě, u vody anebo na místech, kde to máte rádi.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B
13. července - úterý
1. Druhanická – Oplanská		1500 - 1520
2. Rápošovská - Dědická		1530 - 1550
3. Chotěnovská - Toušická		1600 - 1620
4. Lomecká - Zbýšovská		1630 - 1650
5. Měšínská - Žehušická		1700 - 1720
6. Valdovská - Hrádková		1730 - 1750
7. Pilovská - Čenovická		1800 - 1820
8. Nadějovská - Bečvářská		1830 - 1850
Praha 21 - trasa C
19. srpna - čtvrtek
1. Načešická - Borovská		1500 - 1520
2. Čentická - Polešovická		1530 - 1550
3. Hulická - Soběšínská		1600 - 1620
4. Novosibřinská - Svojšická		1630 - 1650
5. Žárovická - Žehušická		1700 - 1720
6. Tuchotická - Velebného		1730 - 1750
7. Domanovická - Račiněveská 		1800 - 1820
Praha 21 - trasa A
1. září - středa
1. Druhanická – Staroújezdská		1500 - 1520
2. Novosibřinská – Toušická		1530 - 1550

Více nádob na sběr jedlých olejů
Na základě doporučení komise životního prostředí
a schválení Radou MČ byly přidány nádoby na sběr jedlých olejů a tuků z domácností na stanoviště tříděného
odpadu. Vedle již zavedených v rámci zkušebního provozu v ulicích Hulická před budovou Policie ČR a naproti zdravotnímu středisku jsou od července nově přidány
nádoby na stanoviště odpadů v Zalešanské, Ochozské,
Velebného, Valdovské a Nadějovské (viz mapa). Do nádob
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3. Zalešanská – Lomecká		1600 - 1620
4. Rohožnická
(na parkovišti u prodejny Albert)		1630 - 1650
5. Velimská – Klešická		1700 - 1720
6. Velimská – Klešická		1730 - 1750
7. Novolhotská – Starokolínská		1800 - 1820
8. Bělušická – Netušilská		1830 - 1850

Napřesrok už topnou
sezónu se starým kotlem
nezačínejte
Od září 2022 už nebude možné vytápět kotlem na tuhá
paliva o příkonu do 300 kW 1. a 2. emisní třídy. Věnujte
prosím pozornost tomu, jaký kotel máte, jak v něm topíte
a zda splňuje minimálně 3. emisní třídu. Taktéž nezapomínejte na pravidelnou (nejméně jednou za tři roky) kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena
výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a
údržbě. Protokol z této kontroly pak předkládejte Odboru
životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 21.
Martina Vrbková,
odbor živ. prostředí a dopravy

patří pouze jedlý olej v uzavřených plastových nádobách.
Ostatní druhy olejů můžete odevzdávat do sběrného dvora v Běchovicích.
Děkujeme, že třídíte, jedlý olej poškozuje čistírny odpadních vod i kanalizační potrubí, v němž navíc jeho koncentrace vede k přemnožení potkanů. Nádoby na olej budou
vyváženy 1x 14 dní, v případě úniku oleje mimo nádobu
kontaktujte svozovou společnost na tel. čísle 777 113 306.
Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

DDM

SPORT

VĚK

NÁZEV ČINNOSTI

BASKETBAL ÚJEZD N. L. - STARŠÍ DÍVKY
BASKETBAL ÚJEZD N. L. - STARŠÍ CHLAPCI
BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U12 MIX

rok
2 000 Kč
2 000 Kč

12

PO 15:00-16:00,
ÚT 18:00-19:00,
PÁ 15:00-16:00

2 500 Kč

3 500 Kč

14

PO 15:00-16:00,
ST 17:00-18:00,
PÁ 15:00-16:00

2 500 Kč

3 500 Kč

12

14

PO 15:00-16:00,
ÚT 19:00-20:00,
ST 18:00-19:00

2 500 Kč

3 500 Kč

6
6
6
9
9
6
6
11
15
11
4
2
2
7
9
8

9
9
9
10
10
9
9
14
99
15
8
6
6
11
99
15

PÁ 14:00-15:00
PÁ 14:00-15:00
ST 16:00-17:00
PO 16:00-17:00
PÁ 15:00-16:00
PO 15:00-16:00
ST 15:00-16:00
PÁ 16:00-17:00
PO 18:30-20:00
ÚT 15:00-16:00
PO 15:30-16:30
ÚT 16:00-17:00
PÁ 10:00-11:00
ÚT 14:00-15:00
ÚT 16:30-18:00
ÚT 15:00-16:30

1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
1 800 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
900 Kč
900 Kč
1 500 Kč
1 600 Kč
1 600 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč
2 500 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
2 000 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč

10

12
BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U15 CHLAPCI

OSTATNÍ

NÁZEV ČINNOSTI

PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

do
15
10
15
12
10
12
14

DEN A ČAS

PO 15:00-16:30
ST 16:00-17:30
ÚT 17:30-19:00
PÁ 14:00-15:30
ÚT 16:30-17:30
PO 17:30-19:00
PÁ 15:30-17:00

pol.

rok

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

2 600 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč
2 000 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč

HUDBA
HUDBA

KYTARA ZAČÁTEČNÍCI II.
I.
ZAČÁTEČNÍCI
II. I
KYTARA MÍRNĚ
POKROČILÍ
KYTARA MÍRNĚ POKROČILÍ II.
I
MÍRNĚ POKROČILÍ
II. I.
KYTARA STŘEDNĚ
POKROČILÍ
KYTARA STŘEDNĚ
STŘEDNĚ POKROČILÍ
POKROČILÍ II.
I.
KYTARA
STŘEDNĚ POKROČILÍ
II.
KYTARA POKROČILÍ
I.
I.
KYTARA POKROČILÍ II.
II.
KYTARA POKROČILÍ III.
KYTARA DDM
POKROČILÍ
KAPELA
FLOOSIII.
ZPÍVÁNKY
KAPELA DDM FLOOS
ZPÍVÁNKY
FLÉTNIČKA I.,II.
FLÉTNIČKA I.,II.
FLÉTNA I.,II.,III.,
FLÉTNA I.,II.,III.,
INDIVIDUÁLNÍ BICÍ
INDIVIDUÁLNÍ BICÍ
INDIVIDUÁLNÍ FLÉTNA PONDĚLÍ
INDIVIDUÁLNÍ
INDIVIDUÁLNÍ FLÉTNA
FLÉTNA ÚTERÝ
PONDĚLÍ
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR
FLÉTNAPONDĚLÍ
ÚTERÝ I.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR PONDĚLÍ II.
I.
INDIVIDUÁLNÍ
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR
KLAVÍR ÚTERÝ
PONDĚLÍ II.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA
ÚTERÝ I.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA II.
I.
II.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA III.
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ČTVRTEK
STŘEDA III.
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA
PONDĚLÍ
KLAVÍR ČTVRTEK
INDIVIDUÁLNÍ
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA
KYTARA ÚTERÝ
PONDĚLÍ
INDIVIDUÁLNÍ
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA
KYTARA ÚTERÝ
ÚTERÝ II.
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA ČTVRTEK
ÚTERÝ II.
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA ČTVRTEK

DIVADLO
DIVADLO

NÁZEV ČINNOSTI
NÁZEV ČINNOSTI
DIVADLO I.

DIVADLO
DIVADLO II.
I.
DIVADLO PŘÍPRAVKA
II.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ
KLUB (NOVINKA)
DIVADLO PŘÍPRAVKA
KLUB (NOVINKA)
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK
(NOVINKA)
LOGOHRÁTKY
(NOVINKA) KROUŽEK (NOVINKA)
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ
LOGOHRÁTKY (NOVINKA)

2021/2022
TEL. 777 472 008

SPORT a TECHNIKA

VĚK

DEN A ČAS

od VĚK do
7
9
od
do
7
9
7
9
7
9
8
11
8
11
8
11

PO 14:00-15:00
PO
PO 15:00-16:00
14:00-15:00
PO
15:00-16:00
ST 17:00-18:00
ST 17:00-18:00
PÁ
14:00-15:00

8
10
10
10

11
14
14
14

10
10
10
10
10
10
10
12
12
4
4

14
16
16
16
16
16
16
26
26
7
7

5
5

7
7

8
8

13
13

9
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

VĚK

od VĚK do
7
10
od
do
8
12
7
10
4
7
8
12
9
14
4
7
7
10
9
14
5
7
7
10
5
7

DEN A ČAS

CENA

pol. CENA rok
pol. Kč
rok Kč
1 500
2 000
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

PÁ 15:00-16:00
14:00-15:00
PÁ
PÁ 14:00-15:00
15:00-16:00
ÚT

1 500 Kč
1 500 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč

ÚT 16:00-17:00
14:00-15:00
PÁ
PÁ 16:00-17:00
PO
16:00-17:00
PO 16:30-17:30
16:00-17:00
PO
PO 18:30-20:00
16:30-17:30
PO
PO 15:30-16:15,
18:30-20:00
ÚT
ÚT 15:30-16:15,
16:15-17:00
ÚT
ÚT 16:15-17:00
ÚT 14:00-14:45,
ÚT 14:00-14:45,
14:45-15:30
ÚT
ÚT 14:45-15:30
ÚT 15:00-15:40,
ÚT
ÚT 15:40-16:20,
15:00-15:40,
ÚT 15:40-16:20,
16:20-17:00
ÚT
ÚT 15:30-16:15,
16:20-17:00
ČT

1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
500 Kč
1 800
1 800 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
000 Kč
2 400
2 400 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

1 500 Kč
1 500 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč

1 800 Kč
1 800 Kč

2 400 Kč
2 400 Kč

3 800 Kč
3 800 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
3
1 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč

5 000 Kč
5 000 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
5
2 000
400 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

ČT 16:15-17:00,
15:30-16:15,
ČT 16:15-17:00,
17:00-17:45
ČT
ČT 17:00-17:45
PO
13:00-17:40
ÚT 13:00-16:40
PO
13:00-17:40
PO
14:00-16:15
ÚT 13:00-16:40
PO
PO 13:00-17:45
14:00-16:15
ÚT 13:15-18:30
PO
13:00-17:45
ST 13:15-17:45
ÚT
13:15-18:30
ST
ST 15:30-19:15
13:15-17:45
ST
ST 14:45-17:45
15:30-19:15
ČT
13:15-17:00
ST 14:45-17:45
PO
13:00-19:15
ČT 13:15-17:00
ÚT 13:00-17:45
PO
13:00-19:15
ÚT
ÚT 16:00-17:30
13:00-17:45
ČT
ÚT 13:00-13:45
16:00-17:30
ČT 13:00-13:45

DEN A ČAS
DEN A ČAS

PO 14:00-15:30
ČT 14:15-15:30
PO
14:00-15:30
ST 14:00-15:00
ČT
14:15-15:30
PO
14:00-15:00
ST 14:00-15:00
ČT 14:00-15:00
PO
ÚT
ČT 14:00-15:00
14:00-15:00
ÚT 14:00-15:00

HUDBA
CENTRUM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

DIVADLO, JÓGA, OSTATNÍ
TANEC

www.dumum.cz

tyle@dumum.cz

NÁZEV ČINNOSTI
NÁZEV ČINNOSTI
KYTARA ZAČÁTEČNÍCI I.

ÚJEZD NAD LESY

CENA
CENA

změny a tiskové chyby vyhrazeny.

777 47 20 08

KROUŽKY
VÝTVARKA a KERAMIKA

VĚK

od
9
7
11
9
7
8
10

FILMOVÁ DÍLNA
FOTOGRAFICKÁ DÍLNA I.
FOTOGRAFICKÁ DÍLNA II.
IT GRAMOTNOST
MODELÁŘ (NOVINKA)
POČÍTAČOVÁ ANIMACE

CENA
CENA

pol.
1 500 Kč
1 500 Kč

do
17
17

BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U15 DÍVKY

BASKETBAL ÚJEZD N. L.-PŘÍPRAVKA MIX I.
BASKETBAL ÚJEZD N. L.-PŘÍPRAVKA MIX II.
BASKETBAL ÚJEZD N. L.-PŘÍPRAVKA MIX III.
FLORBAL ÚJEZD N. L. - ELÉVOVÉ I.
FLORBAL ÚJEZD N. L. - ELÉVOVÉ II.
FLORBAL ÚJEZD N. L. - PŘÍPRAVKA MIX I.
FLORBAL ÚJEZD N. L. - PŘÍPRAVKA MIX II.
FLORBAL ÚJEZD N.L.-ML.A ST.ŽÁCI
JÓGA PRO DOSPĚLÉ
JÓGA PRO TEENKY (NOVINKA)
JÓGOVÉ HRY
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D I.
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D II.
STOLNÍ TENIS ÚJEZD N. L. - ZAČÁTEČNÍCI
STOLNÍ TENIS ÚJEZD N.L.- POKROČÍLÍ
STOLNÍ TENIS ÚJEZD.N.L.- MÍRNĚ POKROČILÍ

DEN A ČAS

ÚT 19:00-20:00
ÚT 19:00-20:00

od
15
15

CENA

pol. CENA rok
pol. Kč
rok Kč
1 500
2 000
1 500 Kč
1 300
500 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
1 600
300 Kč
1 600 Kč

2 000 Kč
1
2 800
000 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
2
1 100
800 Kč
2 100 Kč

Ing. David Vašíček
david.vasicek@dumum.cz
Mgr. Gabriela Procházková
gabriela.prochazkova@dumum.cz
Bc. Vojtěch Tyle
tyle@dumum.cz
Milada Soukopová
soukopova@dumum.cz
Ing. Michaela Vašíčková
vasickova@dumum.cz

www.dumum.cz
tyle@dumum.cz
tel.: 777 47 20 08

TANEC
TANEC

NÁZEV ČINNOSTI
NÁZEV ČINNOSTI

CONTEMPORARY (NOVINKA)
CONTEMPORARY
(NOVINKA)
FIT
DANCE DOSPĚLÍ
FIT DANCE
MIX
DANCE DOSPĚLÍ
POKROČILÍ
MIX
ZÁBAVU
MIX DANCE
DANCE PRO
POKROČILÍ
MIX DANCE
PRO ZÁBAVU
SHUFFLE
DANCE
- MÍRNĚ POKROČILÍ
SHUFFLE DANCE - ZAČÁTEČNÍCI
MÍRNĚ POKROČILÍ
SHUFFLE DANCE
DANCE ENDLESS
- ZAČÁTEČNÍCI
SHUFFLE
MOTION
STREET
SHUFFLEDANCE
DANCEPOKROČILÍ
ENDLESS MOTION
STREET DANCE
DANCE PŘÍPRAVKA
POKROČILÍ
STREET
STREET DANCE
PŘÍPRAVKA
TANEČKY
A POHYBOVKY
PŘEDŠKOLÁCI
TANEČKY GYMNASTIKY
A POHYBOVKY
PŘEDŠKOLÁCI
ZÁKLADY
(NOVINKA)
ZÁKLADY GYMNASTIKY (NOVINKA)

budova Level
Staroújezdská 2300
Praha - Újezd nad Lesy

VĚK

DEN A ČAS

CENA

pol. CENA rok
rok Kč
2 200

od VĚK do
od
do
9
15
9
15
14
99

ST 18:00-19:30
ST 18:00-19:30
PO
17:30-18:30

pol. Kč
1 600
600 Kč
1 300

14
9
9
6

99
15
15
9

PO
17:30-18:30
ČT 15:30-16:30
ČT 14:00-15:00
15:30-16:30
PÁ

300 Kč
1 500
1 500 Kč

6
9
9
9

9
15
15
15

PÁ 16:30-18:00
14:00-15:00
ČT
ČT 15:00-16:00
16:30-18:00
PÁ

500 Kč
1 600
1 500
600 Kč

9
10
10
10

15
16
16
15

PÁ 18:00-19:30
15:00-16:00
ČT
ČT
18:00-19:30
ST 16:00-17:00

500 Kč
1 800
800 Kč
1 500

10
6
6
3

15
10
10
7

ST 15:00-16:00
16:00-17:00
ST
ST 15:00-16:00
PO
16:30-17:30

1 500 Kč
1 500 Kč

3
6
6

7
10
10

PO
16:30-17:30
ST 17:00-18:00
ST 17:00-18:00

1 500 Kč
1 500 Kč

od VĚK do
8
99
od
do
6
10
8
99
5
6
6
10
8
15
5
6
6
10
8
15
8
15
6
10
VĚK
8
15
3
99
od VĚK do
3
99
8
12
od
do
8
15
8
12
8
15
8
15
12
18
8
15
8
15
12
18
8
15
8
15
8
15
3
99
3
99
6
10
6
10
8
15
8
15

ST 17:00-18:30
ÚT
14:00-15:30
ST 17:00-18:30
ÚT
ÚT 15:30-17:00
14:00-15:30
ÚT
ÚT 17:00-18:30
15:30-17:00
ST 14:00-15:30
ÚT
17:00-18:30
ÚT
14:00-15:30
ST 14:00-15:30
ÚT
14:00-15:30
STDEN
15:30-17:00
A ČAS
STDEN
15:30-17:00
A ČAS
ST 14:00-15:30
ČT
15:30-17:00
ST 14:00-15:30
ČT 14:00-15:30
15:30-17:00
ST 15:30-17:00
ČT
14:00-15:30
ČT
17:00-18:30
ST 15:30-17:00
PO
16:30-18:00
ČT 17:00-18:30
PO 15:30-16:30
16:30-18:00
PO
PO 14:00-15:30
15:30-16:30
PO
PO
ČT 14:00-15:30
ČT 14:00-15:30

DEN A ČAS

2 800
200 Kč
1
1 000
800 Kč
2
2 000 Kč
000 Kč
2 200
2 000
200 Kč
000 Kč
2 400
400 Kč
2 000
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

KERAMIKA
KERAMIKA a
a VÝTVARKA
VÝTVARKA

NÁZEV ČINNOSTI
NÁZEV ČINNOSTI

KERAMIKA DOSPĚLÍ A DĚTI
KERAMIKA I.
DOSPĚLÍ A DĚTI
KERAMIKA
KERAMIKA
KERAMIKA II.
I.
KERAMIKA
KERAMIKA III.
II.
III. ŠKOLÁKY (NOVINKA)
KERAMIKA PRO
(NOVINKA)
KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY II.
(NOVINKA)
KERAMIKA
RODIČE
A DĚTIII. (NOVINKA)
PRO ŠKOLÁKY
NÁZEV ČINNOSTI
KERAMIKA
RODIČE A DĚTI
NÁZEV ČINNOSTI
KORÁLKOVÁ DÍLNA
KORÁLKOVÁ
DÍLNA (NOVINKA)
KREATIVNÍ
DÍLNIČKA
TEXTILNÍ
TVORBA
A ZÁKLADY
ŠITÍ (NOVINKA)
KREATIVNÍ
DÍLNIČKA
(NOVINKA)
TVORBA
ŠPERKU
TEXTILNÍ TVORBAAADOPLŇKU
ZÁKLADY (NOVINKA)
ŠITÍ (NOVINKA)
TVORBA ŠPERKU
A DOPLŇKU (NOVINKA)
TVOŘENÍ
VŠEMI SMYSLY
TVOŘIVÁ
TVOŘENÍ DÍLNA
VŠEMI SMYSLY
TVOŘIVÁ DÍLNA RODIČE A DĚTI I.
TVOŘIVÁ DÍLNA
RODIČE A DĚTI I.
VÝTVARNÉ
TVOŘENÍ
VÝTVARNÉ ATELIÉR
TVOŘENÍ
VÝTVARNÝ
VÝTVARNÝ ATELIÉR

OSTATNÍ
OSTATNÍ

NÁZEV ČINNOSTI
NÁZEV ČINNOSTI
ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY

ANGLIČTINA PRO SENIORY
- MÍRNĚ POKROČILÍ
PŘEDŠKOLÁKY
ANGLIČTINA PRO SENIORY - POKROČILÍ
MÍRNĚ POKROČILÍ
ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY
SENIORY -I.POKROČILÍ
ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY II.
I.
ANGLIČTINA
PRO ŠKOLÁKY II.
DESKOVÉ
HRY
DESKOVÉ
HRY
HRY
A KVÍZY
(NOVINKA)
HRY A KVÍZY (NOVINKA)
ŠPANĚLŠTINA
PRO ZAČÁTEČNÍKY (NOVINKA)
ŠPANĚLŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY (NOVINKA)

VĚK

VĚK

od VĚK do
5
6
od
do
60
99
5
6
60
99
60
99
6
10
60
99
8
12
6
10
7
15
8
12
7
15
6
10
6
10
11
16
11
16

DEN A ČAS

DEN A ČAS

DEN A ČAS
DEN A ČAS

ST 13:00-14:00
ST
ST 10:00-11:00
13:00-14:00
ST
ST 11:00-12:00
10:00-11:00
ST
ST 14:00-15:00
11:00-12:00
ST
ST 15:00-16:00
14:00-15:00
ST
ST 17:30-18:30
15:00-16:00
ST 17:30-18:30
PÁ
15:00-16:30
PÁ 14:00-15:00
15:00-16:30
ÚT
ÚT 14:00-15:00

CENA

pol. CENA rok
pol. Kč
rok Kč
1 600
2 200
1 600 Kč
2 200 Kč
1 600 Kč
2 200 Kč
1 600 Kč
2 200 Kč
1 600 Kč
2 200 Kč
1 600 Kč
2 200 Kč
CENA
1 800
600 Kč
2 100
200 Kč
1
pol. CENA rok
800 Kč
1 100 Kč
pol. Kč
rok Kč
1 600
2 200
1 500
2 000
600 Kč
200 Kč
1 700
2 300
500 Kč
000 Kč
1 600
2 200
700 Kč
300 Kč
1 500
2 000
600 Kč
200 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
1 800
500 Kč
2 100
000 Kč
1
800 Kč
1 000
100 Kč
1 500
2
1 500 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč

CENA

pol. CENA rok
rok Kč
1 900
1 700
900 Kč
700 Kč
1 900
700 Kč
1 900 Kč
1 800
900 Kč
1 000
800 Kč
2
2 900
000 Kč
1
1 900 Kč

pol. Kč
1 400
1 400- Kč
- Kč
1 400- Kč
1 400 Kč
1 300
400 Kč
300 Kč
1 500
500 Kč
1 400
1 400 Kč
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VÝLETY

Podél Labe z Kolína
Labská cyklostezka patří k nejmalebnějším a také nejlépe udržovaným
v Česku. Vzhledem k tomu, že až na
pár výjimek jde o cestu vyhrazenou
jen pěším a cyklistům, byla by škoda ji
ze svých letních turistických plánů vynechat. Zvlášť, když v kombinaci s vlakem nabízí řadu jednodenních výletů
z Újezda.
Náš výlet má necelých 30 km (v prodloužení 50 km), začátek i konec je
v Klánovicích, jede se většinou po
asfaltu, pár úseků vede i po zpevněných lesních a polních cestách, celkově ovšem nenáročných. Vlakem
S1 se dopravíme do Kolína, jehož novým lákadlem je Bartlomějské návrší
– pečlivě opravený komplex zahrad

mezi zbytky středověkého opevnění
a chrámem sv. Bartoloměje. Kdo se
chce vyhnout městu, raději se z Kolína-zastávky vydá rovnou lávkou přes
Kmochův ostrov. Pokud nezahnete
hned vlevo podél řeky a projedete
malým parčíkem, můžete se zastavit
u památníku Medvědů u Kolína, oblíbených animovaných postaviček.
Cesta ubíhá podél Labe a přes industriální předměstí Kolína. Před Osečkem uhýbá vpravo, je ovšem lepší
udělat si okliku a dojet až k přívozu.
Jednak se tu dá koupat, především
tu ale mají výtečnou a stylovou občerstvovnu. Přes Libický luh se dostaneme ke Slavníkovskému hradišti
na Libici, které se zapsalo do raných

českých dějin tím, že tu přemyslovská družina vyvraždila konkurenční
rodinu. Mohla to být mafiánská vendeta 10. století, třeba historik Dušan
Třeštík ale upozorňuje, že podobných
nájezdů byla v té době celá řada, zanikaly i celé hrady s bohatými dvory
a zkáza Slavníkovců tak klidně mohla být „kolaterální škodou“ při tažení
českými luhy.
My se ale vydáme dál ke královskému
městu Poděbrady, kde můžeme popít
tamní léčivou minerálku a nesmíme
vynechat vyhlášenou cukrárnu na
náměstí. Milovníci pražské náplavky
zbystří – její poděbradská varianta
nabízí bezpočet podniků a posezení
u vody. Do Nymburka již cesta ubíhá
rychle, po kvalitním asfaltu (ovšem
pozor na množství bruslařů). Pokud
nevíte, co v samotném Nymburku, vyplatí se zajít do podloubí radnice, kde
je Informační centrum. Zdaleka nejen
proto, že město má povedené turistické materiály vyvedené v kvalitní
grafice, které vás dovedou nasměrovat do malebných zákoutí Nymburka.
V Nymburce můžeme výlet zakončit – z nádraží se s přestupem v Poříčanech pohodlně dostaneme zpět
do Klánovic. Kdo by neměl kilometrů
v nohách ještě dost, dá se po Labské
cyklostezce dále směrem ku Praze.
„Naskočit“ na vlak lze pak v Lysé nad
Labem (S2 na Masarykovo nádraží),
zdatní cyklisté mohou v sedle pokračovat až domů – ideálně po Labské
do Lázní Toušeň a odtud do Zelenče
a Šestajovic. Nutno ovšem počítat
s tím, že budete mít na tachometru
70 kilometrů.
Blahoslav Hruška

Malešický park: sport i vodní hrátky
Je tomu deset let, co začala postupná rekonstrukce Malešického parku v Praze 10. Nevlídné místo se během několika let
proměnilo v oázu, která nabízí pro každého něco. V parných
letních dnech zejména děti ocení vodní prvky, pumpy, fontány
a vodotrysky, které tu nejsou jen na okrasu. Cachtání povoleno! Oblíbená je také lanová pavučina nebo hudební nástroje
pod širým nebem, můžete tu nechat rozeznít kamenné varhany či zvonkohry.
V devítihektarovém parku se dá i jezdit, a to téměř na všem,
co má kolečka. Několik oddělených drah umožňuje bezpečnou
jízdu. Drtivá většina parku je navíc bezbariérová, což je přínos
nejen pro rodiče s kočárky, ale i vozíčkáře. Na své si přijdou i
pejskaři, kteří tu naleznou zónu pro volné pobíhání psů. V Malešickém parku nechybí ani občerstvení, bistro hledejte na
promenádní ose parku ve směru od vstupu z ulice U Krbu.
A nakonec ještě doprava z Újezda. Pokud jedete autem, zaparkujte na konci ulice U Krbu. Doprava MHD je poněkud krkolomnější a bez dvou přestupů se neobejdete. Každopádně lze
využít spoj 163 na Depo Hostivař nebo jako přestupní bod vyu-
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žít zastávku MHD Pod Táborem (to ovšem s dalším
přestupem na linku 109 v Dolních Počernicích).
Blahoslav Hruška

Kam k vodě

Stejně jako loni ÚZ připravil pro své čtenáře přehled dostupných koupališť v blízkém i širším okolí
Újezda. Nezklame koupaliště v Úvalech, osvědčený je bazén v Klánovicích, a otevřený je i říčanský
Jureček, kde na vás dýchne duch prvorepublikové plovárny.
Úvaly
Koupaliště
adresa: Horova 1282, Úvaly
web: https://koupaliste-uvaly0.webnode.cz/, facebook.
com/KoupalisteUvaly/
tel.: 603 293 099
otevírací doba: Po-Ne 9-20 hod.
vstupné: dospělí 130 Kč, studenti 90 Kč, děti 80 Kč (slevy
po 16 hod.), rodina 2+2 320 Kč
Třetí sezóna zrekonstruovaného koupaliště v Úvalech je
v plném proudu. Těšit se můžete na vyhrazené plavecké
dráhy, brouzdaliště s vodotrysky a atrakcemi pro děti i
pozvolnější vstup pro seniory. V provozu je také oblíbený
koktejlový bar Orange Sun. Nově je možnost platit také
kartou, v době uzávěrky tohoto čísla ÚZ ale bez záruky.
Pokud je venku ošklivé počasí, raději zavolejte nebo se
podívejte na fcb profil. A pokud jedete autem, nezapomeňte zaparkovat na louce za mostem přes trať.
Říčany
Koupaliště Jureček
adresa: Ke Koupališti 231, Říčany
web: www.jurecek-ricany.cz
tel.: 323 607 186
otevírací doba: Po-Ne, 8-22 hod.
vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč,
do 6 let zdarma
Přírodní koupaliště na okraji Říčan s prvorepublikovou
tradicí funguje již 14. sezónu. Jsou tu k dispozici převlékací kabiny, travnatá pláž, dětské hřiště, venkovní stolní tenis a hřiště na plážový volejbal. Nechybí ani kiosek
s občerstvením, těsně u vchodu do areálu je i stylová restaurace, jako stvořená pro romantickou večeři u vody.
Web plovárny nabízí i detailní výsledky pravidelného
rozboru vody, ta se ale většinou i v horkých dnech drží
v limitech.

TIP

Horní Počernice
rybník Eliška
adresa: Ke Hrázi, Praha 9
otevírací doba: neomezená
vstupné: zdarma
Komu nevadí koupání v „obyčejném“ rybníku, může zkusit Elišku v Horních Počernicích, pro místní zkrátka „koupaliště“. K rybníku, který leží na Svépravickém potoku, se
dá dobře dostat autem i na kole, z Újezda je to kolmo
půlhodinka po zpevněných lesních cestách (z Blatova na
modrou a dále do Xaverovského háje). Travnatý břeh na
severní straně je udržovaný, je tu i mobilní WC a stánek
s občerstvením. V horkých dnech nicméně raději sledujte
kvalitu vody (viz náš Tip).
Klánovice
Koupaliště
adresa: V Jehličině 391, Praha 21-Klánovice
web: www.koupalisteklanovice.cz
tel.: 774 553 542
otevírací doba: Po-Pá 10-19 hod, So-Ne 9-19 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 130 Kč/po 16. hod 90 Kč, studenti a děti 80/50,
rodinné vstupné celodenní (2+2) 360 Kč
Klánovické koupaliště má dva bazény (25x10m a
15x10m), nechybí ani stánek s občerstvením (na čepu
je pivo Pernštejn). Relaxovat můžete u bazénu na lehátkách nebo na rozlehlé travnaté pláži. Pro děti jsou
připravena dvě hřiště, trampolíny, houpací zvířátka, stůl
na stolní tenis, minigolf a pro sportovně založené hřiště
na plážový volejbal. Zvláště počátkem léta čekejte v Klánovicích spíše studenější vodu. Pokud přijedete autem,
sledujte zákazové značky, městská policie tu ráda pokutuje.
Blahoslav Hruška

Kvalitu vody vhodné ke koupání lze průběžně sledovat na webu Hygienické stanice hl. m. Prahy
(http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx)
nebo Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (http://khsstc.cz/koupaliste.aspx)
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Ze školy i z družiny
V červnu podnikly třídy 1. E a 2. E výlet do Včelího světa v
obci Hulice. Hravou formou se děti seznámily se životem
včel - prošly se včelím úlem s obřími plástvemi, na dotykových monitorech si prohlédly anatomii včely, vyzkoušely
pomůcky pro práci včelaře a zahrály si na pilné včelky létavky. Nakonec exkurze si všichni vyrobili svíčku ze včelího
vosku.
Mgr. Tereza Hrubá,
tř. uč. 1. E

Kdo by chtěl na Den dětí sedět v lavici? Stačilo ráno vyběhnout do lesa vedle školy, kde školáky čekala bojovka plná
úkolů: luštění hádanek, poznávání stromů, rostlin, zvířat
a jejich stop. Na své si přišli i sporťáci. Poslední pamatovací
úkol se plnil na posezení ve skateparku za školou. Zlatým
hřebem dopoledne bylo hledání truhly s pokladem a zároveň odměnou za snahu a hlavně nadšení, které není vždy
samozřejmostí.
Dlouho odkládané okresní kolo Matematické olympiády
pro žáky 5. tříd se nakonec přeci jen uskutečnilo prezenčně, a to 19. 5. Naši školu reprezentovalo 16 žáků, z nichž
11 soutěž zvládlo úspěšně. Nejlépe se umístily žákyně 5. E
Bára Brzežková a Emma Jarošová na bodově třetím místě.
Získaly 16 bodů z celkových 18. Gratulujeme i dalším naším úspěšným soutěžícím, kteří skončili na bodově 4., 5. a
6. místě. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a budeme doufat, že další ročník proběhne bez komplikací.
Blanka Litov Černá

Vychovatelky 3. a 7. oddělení školní družiny uspořádaly pro
děti k Mezinárodnímu dni dětí sportovní odpoledne. Děti
soutěžily v šesti disciplínách. Nejzajímavější pro ně byl hod
pingpongovým míčkem do kartonu od vajec a tanec s plyšákem, který se nejvíce líbil děvčatům. Za provedené sportovní výkony dostaly děti jako odměnu barevné balonky a čtyři
nejlepší drobnou hračku. Počasí nám přálo, odpoledne se
vydařilo a děti si svůj svátek užily.
Jaroslava Pincová,
Helena Rozšafná

Družina pokračovala ve spolupráci s organizací InBáze. Setkání se uskutečnilo postupně ve třech odděleních. Děti vyráběly technikou dekupáže (oblíbená dekorační technika)
ozdobné květináče. Práce se jim líbila a svoje výrobky si radostně odnášely domů. Za školní družinu
Eva Svatošová
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Další úspěšné projekty školek a školy
V zimě jsem vás informovala, že hlavní město Praha vyhlásilo programy na
podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí, do kterých se přihlásily se svými projekty mateřské školy Sedmikráska, Rohožník a i Masarykova ZŠ. Jsem velmi ráda, že všechny organizace byly se svými žádostmi
úspěšné.
Sedmikráska se úspěšně ucházela o dotaci již minulý rok. Díky této dotaci si
školka do zahrady pořídila pítko a mlhoviště za 180 tisíc Kč. Letos opět zažádala, tentokrát s projektem „Zeleň do zahrady“, na který získala 100 tisíc Kč.
Nově se do tohoto programu zapojila i mateřská školka Rohožník - a také
úspěšně. Paní ředitelka tak ze získaných 250 tisíc Kč bude moct realizovat
projekt „Vodní kaskády“, a také „Tvořivou hromadu“ a „Dětskou džungli“.
Posledním projektem z vyhlášeného programu je „Osvěžení do zahrady
Masarykovy ZŠ“, na který škola získala 100 tis. Kč. Na školní zahradě u prvního stupně vznikne pítko a mlhoviště, v parných dnech se tak děti dočkají
osvěžení.
Paní ředitelkám Martině Kubové, Ivetě Průšové a panu řediteli Liboru Skalovi bych tímto chtěla poděkovat, že zpracovali své projekty a do tohoto

programu se přihlásili. Díky nim se děti
mohou těšit na nové prvky v zahradách
školy a školek.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Provozní řád školního hřiště
Část školního sportoviště Masarykovy školy v Polesné ul. (mimo červeně
vyznačenou plochu) je zpřístupněna
veřejnosti. Vstup je umožněn samostatným vchodem u tělocvičen v Polesné, informační cedule s provozním
řádem bude umístěna u sportoviště.
Provozovatel:
Masarykova ZŠ, Polesná 1690,
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
telefon provozovatel: 603 720 869,
telefon správce: 776 447 603
Provozní doba:
duben - květen a září - říjen
Po - Pá 15 - 20
So - Ne 10 - 20

červen
Po - Pá 15- 21
So - Ne 10 - 21
červenec - srpen
Po - Ne 10- 21
listopad - březen
zavřeno
Pravidla užívání:
1. Provozní řád multifunkčního sportoviště je určen pro tyto sportovní
aktivity: volejbal, nohejbal, házená,
fotbal, florbal, basketbal.
2. Do objektu se vstupuje boční brankou z ulice Polesná, je zakázáno
vstupovat na plochy, které nejsou
určeny veřejnosti, spodní část s at-

letickým oválem a budova školy (na
mapě vyznačeno červeně).
3. Zamykání a odemykání objektu zajišťuje správce nebo osoba jím pověřená.
4. Provozní dobu je možné upravovat
zejména v souvislosti s pořádáním
větších akcí, turnajů a dále především v závislosti na požadavcích
MZŠ Polesná.
5. Uživatelé jsou povinni zajistit veškeré své věci vnesené do areálu
proti krádeži, provozovatel neručí za jejich odcizení, ani za ztrátu
osobních věcí.
6. Provozovatel nezodpovídá za úrazy vzniklé při činnostech provozovaných na hřišti při jeho využívání
veřejností.
Na hřišti je zakázáno:
1. Jakékoli znečišťování a poškozování
sportoviště.
2. Vstupovat mimo vyhrazenou dobu.
3. Vstupovat v podnapilém stavu
a konzumovat alkoholické nápoje.
4. Vodit na sportoviště jakákoli zvířata.
5. Uživatel nesmí svým jednáním
poškodit hřiště ani jeho povrch,
zařízení či vybavení. Pokud se tak
stane, je povinen provozovateli
uhradit vzniklou škodu
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Zahrádka o prázdninách
Po divné zimě a začátku jara se silnými mrazy a chladnými
týdny, které jarní měsíce vůbec nepřipomínaly, přichází
dva nejteplejší měsíce v roce. Nesmíme ovšem zapomínat, že den se již pomalinku krátí. A na to platí jedno pořekadlo „Když dne ubývá, horka přibývá“. I to nám napovídá, že i na zahrádce je přelom ve sklizni na jaře vysázené
zeleniny a počátek podzimního pěstování.
Několik prázdninových rad.
U balkónových rostlin musíme pravidelně odstraňovat
odkvetlé květy. Rostliny budou vypadat podstatně lépe
a hlavně začnou intenzivně nasazovat nové květy. Tento
úkon je důležitý především u petúnií, jinak totiž začnou
nasazovat semena, je ukončeno intenzivní kvetení. Během července naposledy přihnojujeme růže, aby jejich
výhony do podzimu dobře vyzrály. Nevyzrálé stonky růží
snadno namrzají, a to i při mírné zimě. Pro hnojení nepoužíváme dusíkatá hnojiva, ale hnojiva s vysokým obsahem draslíku. Hnojivo v množství 30– 40 g/m2 zapravíme
do půdy. Nejvhodnější přihnojení je před deštěm, aby se
živiny dostaly dobře ke kořenům. V červenci po sklizni jahod provedeme očištění jahodníku od šlahounů, okopeme, odstraníme veškerý plevel, staré listy. Někdy zjistíme,
že na listech jsou bílé, hnědě ohraničené skvrny, jedná se
o bílou skvrnitost listů jahodníku, která patří mezi houbová onemocnění. Více než tři roky by jahodník neměl na
záhonu zůstat. U silně napadených porostů je dobré po
sklizni jahodník posekat a odstranit listy, a pak provést
postřik přípravky Dithane, Champion, Kuprikol. V srpnu
pak vysazujeme nový jahodník. Záhon musí být dobře
zrytý, odplevelený a vyhnojený. Než se rostliny ujmou,
musíme jim zajistit dostatečnou závlahu. V červenci také
vrcholí sklizeň okurek nakládaček. Plody musíme pravidelně sbírat, aby nepřerůstaly, ale hlavně, aby další nasazené plody rostly. Nejčastěji porosty likviduje plíseň
okurková. Dnes jsou již druhy okurek velmi odolné proti
plísni a každý rok se objevují nové. Pokud se přeci jen
plíseň objeví, je nutné zasáhnout okamžitě bez prodlevy
a použijeme přípravky s krátkou ochrannou lhůtou např.
Ridomil Plus 42,5 WP, Previcur 607 SL, Aliette 80 WP, Ortiva, Akrobat MZ. Na záhony uvolněné po rané zelenině
můžeme vysévat špenát, ředkvičky, ale pouze ty, které
jsou vhodné pro dlouhý den. Vhodný je i hrách, můžeme
použít všechny rané odrůdy hrachu dřeňového, cukrového i setého. V srpnu důkladně prosvětlujeme a prořezáváme peckoviny včetně meruněk a broskví. V tomto období
nehrozí nebezpečí klejotoku. Všechny řezné rány ihned
ošetříme stromovým balzámem nebo štěpařským voskem. Řezy, a to především na silnějších větvích, vedeme
vždy svisle, a to proto, aby nevznikaly vodorovné plochy,
na kterých by se držela voda, což je nejlepší prostředí pro
houbové choroby. Starší odrůdy angreštu, které nejsou
tak odolné proti americkému či hnědému padlí, je srpen
ten nejvhodnější měsíc pro postřik přípravky Bioton, Bioan, Beaton. Ošetření angreštů v srpnu je velmi důležité
pro příští úrodu.
Pár rad na prázdniny končí, více místa není, obsáhlejší
článek na našich stránkách. Opět se s vámi, čtenáři, setkáme v září na stránkách ÚZ. Našim příznivcům připomínám internetové stránky našeho spolku, najdete je na
www.kvetyujezda.ic.cz.

VÝSTAVA
Na začátku října připravujeme výstavu ovoce a zeleniny
spojenou s oslavou 75. výročí založení našeho spolku,
těšíme se na vaši účast, a to jak vystavovatelů, tak i návštěvníků.
Všem čtenářům přejeme krásné letní měsíce, každému
počasí dle jeho přání. Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová

Moštování 2021
Loňský rok byl kritický i pro zahrádkáře, kteří chtěli část
úrody jablek využít na mošt. Vzhledem ke stavu epidemie covidu jsme byli nuceni uprostřed sezony moštování zrušit. Věříme, že letošní rok bude pro nás příznivější, úroda jablek se zatím zdá být přijatelná, i když
zřejmě, jako vše letos, bude o 2 – 3 týdny zpožděná.
Přesto bychom rádi začali moštovat již 18. 9. 2021. Sledujte prosím naše stránky nebo nástěnky, kde podle
aktuální situace oznámíme přesný termín zahájení
moštování. Už se na vás těšíme.
Ladislav Dvořák

Výroční schůze zahrádkářů
Posunutá výroční schůze Českého zahrádkářského
svazu Újezd nad Lesy je naplánována na sobotu 4. 9.
2021 od 14 hod. v našem areálu na Staroújezdské. Každý člen bude pozván, když ne přímo osobně, tak najde
pozvánku ve schránce. Těšíme se na setkání s vámi po
tak dlouhé době. Za výbor srdečně zve
Blanka Exnerová

Z akcí KAS
ZÁJEZD
Klub aktivních seniorů pořádá zájezd 11. září na zámek
Lnáře a Blatná. Odjezd v 7:30 hod. z Blatova a od Lidlu.
Cena 200 Kč – mimořádně výhodná.
VÝSTAVA
Klub aktivních seniorů informuje své členy, že mají
možnost, nezávisle na KAS navštívit výstavu Sluneční
králové v Národním muzeu. Po návštěvě výstavy mají
možnost si nechat proplatit 50 % ceny vstupenky u paní
Krajzingrové.
výbor KAS

Sousedský den na Psím plácku
V neděli 13. června jsme se po roční pauze opět sešli na Psím
plácku na tradiční sousedské slavnosti příznačně nazvané
Sousedský den. Během odpoledne se na sousedském setkání
průběžně potkalo několik desítek návštěvníků, probíhalo seznamování, povídání, ochutnávání domácích koláčů, grilování.
Degustovalo se víno z Vinařství Memento a popíjelo pivo z Café
Útes, kterému děkujeme za zapůjčení stolů a pípy. Výtečnou
zmrzlinu, kávu, pivní speciály a další občerstvení připravilo bistro Nádražní Klánovice. Bylo vidět, že vítr v šatníku u některých
návštěvníků skutečně proběhl a na výběr bylo mnoho kousků
oblečení, od dětských až po dámské velikosti, botky a další doplňky šatníku. Děti si připravily své prodejní stánečky, kde ob-

chodovaly se svými již nepotřebnými hračkami a mnohdy se učily licitovat o ceně. Každý odcházel s nějakým
zajímavým „úlovkem“ a zbaven svých starých hraček,
což ocenili i rodiče. Bylo vidět, že to děti velmi bavilo.
Mezi tím vším probíhalo hledání zlatých oříšků a mincí,
malování henou, sportování a dovádění na hřišti. A my
dospělí jsme měli klid a možnost navzájem si po tak
dlouhém roce konečně v klidu mezi sebou popovídat.
Tato akce byla realizována komunitním spolkem ÚJEZD.
KOM a finančně podpořena MČ Praha 21. Děkujeme
a na některé z našich dalších akcí na shledanou.
Hana Mertová

Plánujeme další sázení
Újezdský STROM, náš regionální okrašlovací spolek zabývající se předně vztahem člověka k životnímu prostředí,
chystá znovu sázení stromů v Klánovickém lese. Na základě podnětů dobrovolníků z řad veřejnosti městské části
zvažujeme k těmto akcím, pořádaným zpravidla s firemními partnery a pro jejich interní dobrovolnické týmy, přidat také akce smíšené, otevřené případně dalším zájemcům. Na základě spolupráce s nadačním fondem Seeding
Knowledge bychom tedy chtěli oslovit veřejnost, zda a kdy
by měla zájem se k takovému sázení připojit.
Součástí akce bude jako obvykle zajištění sadebního materiálu, vhodných ploch, nářadí, odborného dozoru podniku Lesy ČR, zapůjčení rukavic i drobné občerstvení, které
si účastníci po své činnosti samozřejmě zaslouží.

Osobní asistence
Naše nezisková organizace A DOMA poskytuje více jak
čtrnáct let službu osobní asistence v domácím prostředí. Díky tomu víme, že letní měsíce jsou pro asistenci
poměrně exponované. Pečující hledají pomoc, kde se
dá. Rozhodli jsem se proto nabídnout pomocnou ruku.
A tou jsou až 24hodinové asistence u vašich blízkých.
V rámci asistence dokážeme pomoc při osobní hygieně,
se zajištěním stravy, s péčí o domácnost, s aktivizačními
činnostmi či procházkami. Chcete-li si od péče odpočinout, neváhejte nás kontaktovat, e-mail: info@a-doma.
cz, nebo telefonicky na čísle: 733 194 952. Rádi vám
s péčí pomůžeme.
Pavel Ubrankowicz

Rádi bychom předem provedli malý průzkum zájmu o takovou akci pro letošní nebo příští podzim. Obvyklý termín pořádání je do začátku října prakticky až do oslav
vzniku Československa 28. 10., se kterými jsme některé
akce spojovali, například s kosmetickou společnost Mary
Kay. Firemní veřejně prospěšné akce obvykle probíhají
v pracovní den, členové spolku si berou na podporu akce
dovolenou. Zvažovaná otevřená akce by s ohledem na
možnosti zájemců z řad širší veřejnosti mohla být směřována též na víkend. Rádi bychom nyní oslovili případné
zájemce, aby se nám ozvali, že by měli zájem se případného otevřeného dobrovolnického sázení stromů v Klánovickém lese zúčastnit, a to e-mailem na adresu sdružení: info@ujezdskystrom.info. Připojte také, prosím, zda
můžete jen o víkendu, nebo máte možnost se účastnit
i ve všední den. Se těmi, kteří se spolkem navážou komunikaci, budeme o dalším průběhu a možnostech komunikovat a o případných možnostech, jak se na dobrovolnickém sázení v Klánovickém lese podílet, je budeme včas
informovat. Za Újezdský STROM
Michael Hartman

Přání
Mějte všichni krásné léto, hodně sluníčka i blahodárný
déšť, sem tam letní bouřku, která pročistí vzduch. Přejeme hlavně hodně zdraví, pohodu a spokojenost. Těšíme
se na další setkávání od září, kdy začneme cvičit, pořádat přednášky a navštěvovat divadla.
Členky výboru SPCCH
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V lese dvakrát hořelo
V červnu naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Újezd nad
Lesy hned dvakrát vyjížděla k lesnímu požáru. Poprvé to bylo 6. června,
kdy byl poplach vyhlášen v 21:22 hod. V počtu 1+3 jsme vyjeli s CAS
32 T815, po výjezdu nám operátor upřesnil adresu – ulice Axmanova
v Klánovicích. Na místě jsme spolupracovali s HZS Praha HS -10 Satalice
a dobrovolnými hasiči z Klánovic. Jednalo se o požár 3x1 metr.
Hořelo hned další den – a opět v Klánovicích, tentokrát na Štamberku.
Vyjeli jsme CAS 32 T815 v počtu 1+3 na místo události, další členové
drželi pohotovost na zbrojnici s CAS 24 Iveco v případě, že by bylo třeba
jednotky posílit. Jednalo se o požár o rozloze 10x10 metrů. Na místo
se sjeli hasiči z HZS Praha a HZSP SŽ Praha a kromě nás také jednotky
SDH z Klánovic, Běchovic, Koloděj a Dolních Měcholup. Přítomná byla
i Policie ČR.
Zasahovali jsme i 17. června dopoledne, tentokrát šlo o zásah kategorie „technická pomoc“ – v Lozické ulici byla nahlášena provozní kapalina na vozovce. Jednotka vyjela na místo s CAS 24 Iveco v počtu 1+4 a za
pomoci sorbentu jsme uniklou kapalinu zasypali. Spolupracovali jsme
přitom s údržbou MČ.
Připojujeme také přesnou podobu slavnostního praporu Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd nad Lesy. Pokud na něj chcete přispět
i vy, neváhejte. K dispozici je transparentní účet 2225558880/0600. Budeme rádi za každou podporu a příspěvek.
Daniel Váňa, velitel JSDH,
Lukáš Sady, starosta SDH

INZERCE
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Atleti opět spolu
Po dlouhé závodní pauze se náš oddíl ŠSK Újezd nad Lesy
zúčastnil akce Atleti spolu, kterou organizoval Český atletický svaz. V rámci ní jsme 2. června uspořádali závod pro
kategorie mladšího a staršího žactva. Jeho součástí byl běh
na 800 metrů, skok daleký a skok vysoký.
Akce proběhla za příjemného počasí, bez jakýchkoliv zádrhelů a za pohodové atmosféry. Pro spoustu našich atletů to
byly vůbec první závody, kterých se mohli zúčastnit. Navíc
to pro všechny byla první možnost ověřit si své dovednosti
po dlouhé vynucené pauze. Celkem dorazilo 33 závodníků
a padlo 58 osobních rekordů, což je nádherný počet, obzvlášť když vezmeme v potaz omezení tréninků.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomohli akci
uspořádat. Díky nim jsme společně umožnili našim atletům
vyzkoušet si některé disciplíny, a hlavně i závodní atmosféru před přebory družstev.
Tomáš Jirsa

Sportovně-zábavní den s taekwondem
Je to tak. Ani my tomu nemůžeme uvěřit, ale je to právě
20 let od založení našeho klubu Kangsim Dojang. To, že už
Kangsim není „teenagerem“, chceme oslavit s vámi všemi ve velkém stylu. Proto 4. září pořádáme akci s názvem
„Sportovně-zábavní den k příležitosti 20 let vzniku Kangsim
Dojang“, která se bude konat na multifunkčním sportovišti
vedle 1. stupně ZŠ.
Akce je určena pro širokou veřejnost. Srdečně vítaní jsou
nejen příznivci taekwondo, ale i všichni ti, co si chtějí vychutnat ojedinělý zážitek. Každá věková skupina si v programu
něco najde. Pro děti zde budou připraveny různé soutěže
a hry, během nichž se můžou pořádně unavit, a dokonce
získat i věcné odměny. Kromě toho tu na ně budou čekat
i speciální atrakce – např. nafukovací hrad nebo skákací
boty. Na místě bude občerstvení a atmosféru nabitého sobotního odpoledne bude dokreslovat živá hudba. K tomu
všemu je připraven i doprovodný program, který se bude
skládat z různých sportovních nebo tanečních vystoupení.
Vrcholem celého dne bude velká taekwondo exhibice, kde

uvidíte ukázky z kyorugi (sportovní zápas), poomsae (technické sestavy), kyokpa (přerážení dřevěných desek nebo
stavebního materiálu ytong), sebeobrany, hoshinsul (boj se
zbraněmi) a freestyle poomsae.
A protože je letošní výročí kulaté, nebude se jednat o úplně tradiční exhibici. S touto vidinou na obzoru jsme si velkou řadu našich nápadů nechávali jen pro sebe. Rozhodli
jsme si je šetřit. A teď přichází ten čas, kdy vám je můžeme
konečně ukázat! Tak přijďte a sami se podívejte, která esa
v rukávu ještě schováváme.
Tato akce je finančně podpořena MČ Praha 21 – Újezd nad
Lesy a Magistrátem hl. m. Prahy, díky čemuž je vstup pro
všechny návštěvníky zdarma. Dále bychom chtěli poděkovat našim dlouhodobým sponzorům, kteří nás i v této
nelehké době podporují, konkrétně našemu generálnímu
partnerovi společnosti Abak, provozovateli sítě Újezd.net
a hlavnímu partnerovi Obchodní akademii a Obchodnímu
institutu Praha.
Marek Doxanský
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20. výročí
Kangsim Dojang

SPORT

sportovně-zábavný den s újezdským taekwondem

progrAM pro
širokou veřejnost:
SOUTĚŽe O CENY
zábavné ATRAKCe a hry
Taekwondo exhibice
občerstvení
živá hudba

4. září 2021
od 13h do 18h
ve skateparku
v Újezdě nad Lesy

více informací na:

WWW.KANGSIM.CZ

Vstupné zdarma!
Projekt spolufinancuje hl. m. Praha
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Akce je finančně podpořena
MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

KC Beseda otevře Dan Bárta
Dobrá zpráva od sousedů: oblíbené Kulturní centrum
Beseda má po mnoha peripetiích nového provozovatele. Tím jsou lidé sdružení kolem projektu „Živá Beseda“,
konkrétně Jana Pexová, Zuzana Roxerová, Kateřina Kroupová, Kristián Flek a Petr Skočdopole. První jmenovaná
dáma pracovala jako manažerka pro Dana Bártu a jeho
kapelu Illustratosphere, a tak nepřekvapí, že rozjezd
staronové Besedy zahájí 10. července od 17. hod. právě
tento zpěvák mnoha žánrů a hlasových poloh. „Všechny
zveme odpoledne na zahrádku, budeme grilovat, veselit
se, možná i tančit,“ říká Jana Pexová.
Ještě během prázdnin chystá Beseda čtyři filmové projekce, v jednání jsou Ozvěny karlovarského filmového
festivalu Šary Vary. Těšit se můžete i na další akce. „18. 7.
k nám na venkovní scénu dorazí Bářino toulavé divadlo a
zahraje loutkové představení pro děti, 5. 8. se představí
písničkářka Bára Zmeková, jednáme s Ondřejem Brzobohatým o termínu 1. 9., takový hezký začátek školního
roku,“ vyjmenovává Jana Pexová. V průběhu léta proběhne řezbářský kurz a výtvarná dílna pro děti pod vedením
Kateřiny Kroupové, která také otevře výstavou svých maleb v Galerii v kavárně.
Organizátoři slibují také pravidelnou talkshow. Té se
ujme novinář a hudebník Petr Vizina, jako první do křesla
usedne klánovická občanka a topmanažerka společnosti Google Táňa le Moigne. Sledujte aktuální program na
kcbeseda.eu.
Blahoslav Hruška

Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve do letního kina

FILM
čtvrtek 15. 7. od 19,30 hod.
Chlast (Dánsko, 2020, rež. Thomas Vinterberg)
Vstupné 100 Kč
čtvrtek 22. 7. od 19,30 hod.
Anny (ČR, 2021, rež. Helena Třeštíková)
Vstupné 100 Kč
neděle 25. 7. od 14,05 hod.
Králíček Petr bere do zaječích (USA, Austrálie, 2020,
rež. Will Gluck)
Vstupné 120 Kč
čtvrtek 29. 7. od 19,30 hod.
Matky (ČR, 2021, rež. Vojtěch Moravec)
Vstupné 140 Kč

LÉTO U SOUSEDŮ
HUDBA
Divokej Bill
4. 9. 2021 od 21 hod. (sobota)
Úvaly, Atletický ovál pod Sokolovnou

14.

ROČNÍK

VSTUP
ZDARMA

KOLODĚJE | 5. 7. – 8. 7. 2021
Park Skála, Lupenická ulice
(začátky promítání vždy od 21.30)

5. 7. | GENTLEMANI
6. 7. | BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
7. 7. | PŘEKVÁPKO
8. 7. | DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
Akce se koná za přispění MČ

Městská část
Praha-Koloděje

Více informací na

www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás
také na Facebooku
KinobusCZ

Dvořákův festival
14. 7. 2021 od 19 hod. (středa)
Na Chvalském zámku vystoupí komorní soubor
čtyř mladých hudebníků Trio Coucou. Jejich
repertoárem je crossoverová autorská tvorba, ve které se spojují prvky klasické hudby,
chansonu, jazzu i popu. Zazní světová premiéra
skladby Dvořákovy variace na Romantický kus
op. 75.
Chvalský zámek, Horní Počernice
FILM
Chyby (ČR, 2021, rež. Jan Prušinovský)
15. 7. 2021 od 19:30 hod. (čtvrtek)
Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského
(Okresní přebor, MOST!, Kobry a užovky)
podle scénáře Romana Vojkůvky je vztahovou
romancí mapující vztah dvou zamilovaných.
Divadlo Horní Počernice
Prvok, Šampón Tečka a Karel (ČR,
2021, rež. Patrik Hartl)

29. 7. 2021 od 19:30 hod. (čtvrtek)
3. 8. 2021 od 19:30 hod. (úterý)
K filmové podobě napsal Patrik Hartl i scénář
a připravil oproti románu několik změn.
Milovníky knihy tak čeká i pár překvapení.
Divadlo Horní Počernice
GASTRONOMIE
Počernický street food festival
8. 2021 od 10 hod
Přijďte ochutnat moderní i tradiční gastronomii a zažít, co je to street food. Vstup zdarma.
Chvalský zámek, Horní Počernice
HRA
Prázdninový detektivní týden aneb
pátrej na vlastní pěst!
16. 7. – 25. 7. 2021
6. 8. – 15. 8. 2021
Řešíte rádi zamotané hádanky, šifry nebo
rovnou celé detektivní případy? Dokážete
spolupracovat v rodinném týmu a pátrat
společně na vlastní pěst? Pak jsou detektivní
hry pro vás jako stvořené! Úspěšné luštitele
čeká zasloužená odměna.
Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč, senior
40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč.
Chvalský zámek, Horní Počernice

31

INZERCE
KADEŘNICKÝ SERVIS PRO SENIORY

Kompletní úprava účesu v nižší cenové relaci. Střih do tvaru
účesu, barvení pro dámy i stříhání vlasů pro pány. Velkou
výhodou je, že PŘIJEDU ZA VÁMI!
Vaše přání a objednání domluvíte na tel. 775 957 080
Eva Jelínková - kadeřnice

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

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
32

OZVUČÍME a OSVĚTLÍME
M
vaše AKCE ALÉvE1šr
aparatura -1000 W, světla DMX

provozuje: Vamos66, tel.

602313840, 608340777

Soukromá
mateřská
školka
Andělská

Poskytujeme individuální výuku
vedenou profesionálními lektory
s mnohaletou praxí s důrazem na
laskavý přístup k rozvoji talentů
každého jednotlivce.

18. června oslavili manželé Kotenovi
66. výročí svatby.
Mnoho zdraví a společných let s námi
přeje vnučka Katka s rodinou.

Příjemné prosluněné prostory v rodinné
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického
lesa s velkou klidnou zahradou
a vlastním dětským hřištěm poskytují
harmonický rámec pro výuku v naší
Soukromé mateřské školce s prvky
výuky lesní školky.

Zápis na
nový školní
rok zahájen
www.skolka-andelska.cz
Email: info@skolka-andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Soukromá mateřská
školka Andělská

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ!

andelska inzerce 183x266.indd 1

LI KVI DACEVOJKOV
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

SERVIS LKW

30.09.2020 15:42

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

LKW Petr Urban Říčany, s.r.o., K Dálnici 329, 251 01 Světice

+420 602 318 312-1 +420 724 226 237

OPRAVY OSOBNÍCH, NÁKLADNÍCH A UŽITKOVÝCH
VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ, NÁVĚSŮ A AUTOBUSŮ
DIAGNOSTIKA SÉRIOVÁ I PARALELNÍ
OPRAVA A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ
PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK
PNEUSERVIS
VÝKOPOVÉ PRÁCE
inka

PŘIJMEME:

nov

AUTOMECHANIKA

- pro nákladní a osobní vozidla

OVĚŘOVÁNÍ
TACHOGRAFŮ
MĚŘÍME EMISE
BENZIN, NAFTA, LPG, CNG

ŘIDIČE C + CE

- regionální doprava

www.likvidace.vojkov.cz

605 238 887

AutocentrumVojkov s.�.o.
_
K Nemocnic, 50
251 62 Tehovec -Vojkov

+420 724 226 237

DOVOZ PITNÉ VODY

DO BAZÉNŮ, JEZÍREK, STUDNÍ, NÁDRŽÍ
MYTÍ VOZOVEK

+420 602 318 311

MOBILNÍ KONTEJNEROVÉ CISTERNY NA UŽITKOVOU VODU 1-7 m3

www.servis-lkw.cz
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cena 5.800.000,-Kč,-

zahradou
řadový rodinný dům se
Mimořádná nabídka –
ci, užitná
rea
rek
k
ní i
k trvalému bydle
a krytým bazénem
2 Lázeňská ul., Písek
,
2
383 m
plocha 220 m , pozemek

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 19.745.000,-Kč

Připravujeme

www.zdiradpekarek.cz
REZE

RVAC

E

prodej nových bytů
v Klánovicích
PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

PRODEJ – strategický stavební pozemek
o výměře 8.262 m2,
Revoluční ul., Šestajovice

cena 36.500,-Kč/měsíc + poplatky

16.500,-Kč/měsíc
+ poplatky 2.500,-Kč/měsíc

PRONÁJEM – nezateplená hala 565 m ,
Školská ul., Šestajovice
2

PRONÁJEM – samostatný byt 2+1
v rodinném domě, podlahová plocha 90 m2
+ dvojgaráž + zahrada, Borovská ul.,
Újezd nad Lesy

Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice
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DNY ZDRAVÍ V ZÁŘÍ
REÁLU KALSKÁ

A
SPORTOVNÍ DEN V
Od 16:00
Středa
8.9 2021

hodiny tenisu
TJ TOLA – ukázkové
hodiny volejbalu
stroje
SK JOKY – ukázkové
rávně používat cvičící
sp
k
ja
–
ě
išt
hř
é
ov
ut
– Worko
ukázka, jak správně lézt
–
ATLETIKA ÚJEZD
a
ěn
st
á
ck
ze
le
á
ěl
um
STĚNA –
BOULDERINGOVÁ
dospělé – start/cíl
i
ti
dě
o
pr
ák
nť
ie
or
ký
VAMOS 66 – Vidrholec
SPORTOVNÍ DEN V ÚJEZDĚ
Od 16:00
Čtvrtek
9.9.2021
ŠKOLA KOLA PEPY DRESSLERA – Pumptrack na Roho
žníku
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – Seznámení s rybařením u Blat
ovského rybníku
ATLETIKA ÚJEZD – Den otevřených dveří – atletický ovál
u 2. stupně ZŠ

Í
DEN PLNÝ ZDRAV
ntické
Multifunkční hřiště v Če
ZŠ
9.00 – 12.00 pro MŠ a
jnost
13:00 – 18:00 pro veře
Pátek
10.9.2021

Í
N
T
+LE INO!
K

stylu.
a zdravému životnímu
ví
ra
zd
,
dě
íro
př
ný
va
onda
Bohatý program věno
JANG – ukázka taekw
O
D
M
SI
G
N
A
K
ow
sh
Již tradiční závěrečná
DEN NA MULTIF
UNKČNÍM HŘIŠTI
Od 11:30
Sobota
11.9.2021
SKATEPARK OŽIJ
E s NEPOSEDOU!
– 11:30 – 19:00
BMX Jan, Graffiti Ja
m
,
Streetbasketball ….
RARÁŠEK Z ÚJEZ
DA – CESTA ZA PO
KLADEM SKŘÍTK
Ů – 14:00 – 16

:00

Detailní program najdete v zářijovém vydání Újezdského zpravodaje

