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Milí sousedé,

když jsem přemýšlel, čím začít dnešní úvodník, 
vzpomněl jsem si na sloupky zastupitelů v ÚZ, které 
se místo sdělení zastupitele, jak pracuje pro Újezd 
a co dobrého se mu podařilo, staly místem osobní-
ho napadání, nesmyslných obvinění, polopravd či 
rovnou lží. Mrzí mě, že tomu tak je, ale každý zastu-
pitel si utváří svoji vizitku sám a laskavý čtenář si 
jistě svůj názor utvoří sledováním dění u nás. Čtení 
totiž mnohdy připomínají scénář ke katastrofické-

mu béčkovému filmu, navíc velmi špatně obsazenému.
Pojďme ale k tomu, na co jste zvyklí v mém úvodníku. Shrneme si uplynulý 
měsíc a podíváme se i do blízké budoucnosti.
Když jsme začátkem roku 2020 úspěšně dokončili dostavbu naší 
hasičárny, nikdo netušil, že bude trvat rok a půl, než ji oficiálně otevřeme. 
A byla to velmi důstojná oslava. Zúčastnilo se jí nejen vedení HZS a SDH, 
ale i zástupci sdružení dobrovolných hasičů z okolí. Akce byla spojena 
s otevřením zbrojnice pro veřejnost a každý tak mohl nahlédnout do 
nového a moderního druhého domova naší jednotky. Tak ať se vám tam 
pěkně slouží a děkujeme za vaši práci pro nás všechny. Naši hasiči zároveň 
oslavili 95. výročí a připravili pro nás velmi zajímavé odpoledne plné zábavy 
a soutěží. Vše odstartovala spanilá jízda napříč Újezdem, kterou jste mnozí 
komentovali na facebooku a která se líbila. Mám velkou radost, že naši 
hasiči po mnoha letech mají nejen důstojné zázemí, ale zároveň že to je 
správný tým, který to vše dělá dobrovolně a s velkou chutí.
Když jsme u těch oslav, náš oddíl taekwonda Kangsim Dojang slavil 20 let. 
Při této příležitosti jsme si mohli užít celé odpoledne na akci, kterou pro 
nás uspořádali. A bylo se na co dívat. Když jsem se s Markem Doxanským 
domlouval, co vše bude k vidění, netušil jsem, jaký bude mít vše velmi 
pozitivní dopad. Nábor mladých bojovníku musel být brzy ukončen 
a  zájem o členství v oddíle i nadále převyšuje kapacitu. Již víte, že jsem 
vždy rád součástí jejich akcí. I letos jsem mohl slavnostně uvést celou 
akci a štípnout si desku. Protože mám rád výzvy, příště to už asi bude 
muset být Ytong. V neposlední řadě ale děkuji celému oddílu za skvělou 
reprezentaci nejen na území ČR, ale i v zahraničí. S naší podporou můžete 
i nadále počítat.
Proběhl i týden zdraví, který vyvrcholil Dnem zdraví na multifunkčním 
hřišti a již velmi oblíbenou exhibicí Kangsim Dojang. Akci navštívila řada 
žáků naší ZŠ, ale i mnoho občanů, kteří se mohli nechat na místě vyšetřit 
a také získat cenné informace, jak lépe pečovat o své zdraví. Bohatý 
program celého týdne přilákal mnoho občanů k aktivnímu způsobu 
trávení odpočinku, a to je dobře. Zvláště v dnešní době. Děkuji všem, kteří 
akce připravili.
Zúčastnil jsem se i mnoha akcí našich seniorů a našich zahrádkářů. Děkuji 
za milé pozvání i vřelé přijetí. Probrali jsme mnoho témat a jsem rád, že 
jsem mohl všechny vaše dotazy zodpovědět. Jste úžasní. Velmi rád mezi 
vás chodím a těším se na další setkání. A snad i na nějakou tu akci, kterou 
pro vás, milí senioři, společně plánujeme. Snad nám to vyjde a nezhatí 
nám to různá opatření.
Blíží se nám volby, které rozhodnou o dalším směřování naší republiky. 
Zvu vás všechny do volebních místností 8. - 9. 10. Přijďte, prosím, volit!
Mějte krásný říjen, moji Újezďáci, všem přeji pevné zdraví bez podzimního 
nachlazení.

váš starosta
Milan Samec
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Projednání obchvatu
U stavebního úřadu MČ Praha 21 je vedeno územní řízení 

o umístění stavby 

„Přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly“.
Veřejné ústní jednání se bude konat

2. 11. 2021 od 10 hod.
v divadelním sále Masarykovy ZŠ, ul. Staroklánovická 230, (vstup z ulice Čentická)

Akce proběhne za dodržení aktuálně platných epidemických opatření.

ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Rada MČ Praha 21 na svých zářijo-
vých jednáních projednala násle-
dující body. Schválila rozpočtové 
opatření na pořízení dalších 
laviček k  pumptrackové dráze 
ve  výši 42 tis. Kč. Schválili jsme 
přesun finančních prostředků 
z kapitoly životního prostředí do 
kapitoly Místní agendy na akci 
Den zdravé země ve výši 110 tis. Kč. 

V listopadu nás čeká veřejné pro-
jednání přeložky silnice I/12. Pro-
tyto účely bude pořízena otoč-
ná kamera, která zajistí kvalitní 
a  spolehlivý videopřenos. Radní 
tedy schválili rozpočtové opatře-
ní na zajištění potřebné techniky 
ve výši 200 tis. Kč. Zakoupená 
technika pak bude využívána pro 
jednání zastupitelstva a další ak-
ce. Po schválení výsledků partici-
pativního rozpočtu jsme provedli 
rozpočtové opatření ve výši 200 
tis. Kč na zahájení prací na ví-
tězném projektu víceúčelové-
ho hřišti na Rohožníku. 

Na základě žádosti 1. MŠ jsme 
odsouhlasili zapojení školky do 
projektu Šablony III, čímž získá 
školka finance na asistenta, ško-
lení pedagogů a další potřebné 
aktivity.            

Sbor dobrovolných hasičů v  září 
oslavil 95. výročí založení míst-
ního sboru. Při této příležitosti 
se konaly oslavy, na kterých byl 
slavnostně odhalen prapor. Při-
pojujeme se také s poděkováním 
všem, kteří se zapojili do sbírky. 
Radní na zářijové schůzi ještě za-
koupení praporu dofinancovali 
a darovali 20 tis. Kč. Sbor také 
získal nového zástupce velitele 
JSDH, pana Lukáše Sadyho. 

Jak už jsme informovali v  minu-
lých číslech ÚZ, radní schválili 
zadání studie revitalizace sídliště 
Rohožník. Byl učiněn další krok 
a na základě poptávkového řízení 
se vítěznou firmou stala společ-
nost MCA atelier, s.r.o.                     

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Klubovna pro seniory 
V říjnu vás opět zvu do klubovny pro seniory ve dnech 13. 10. a 27. 10. 
od 9.30 hod, kdy již opustíme venkovní prostory a setkáme se v přízemí 
v Polyfunkčním domě.

Kristýna Kopecká 
místostarostka 
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2. října  Běh o pohár starosty  2. října  Běh o pohár starosty  
aneb Běh za újezdskou aneb Běh za újezdskou 
sovou,sovou,

   start/cíl u hájovny na    start/cíl u hájovny na 
Blatově,Blatově,

   od 9 hod.    od 9 hod. 

8. října  zahájení 8. října  zahájení 
   zahrádkářské výstavy,   zahrádkářské výstavy,
   areál ve Staroújezdské    areál ve Staroújezdské 
   od 13 hod.   od 13 hod.

13. října Klubovna pro seniory,13. října Klubovna pro seniory,
   přízemí Polyfunkčního    přízemí Polyfunkčního 

domu,domu,
   od 9:30 hod.   od 9:30 hod.

14. října Antarktida-přednáška, 14. října Antarktida-přednáška, 
      divadelní šál ZŠ, divadelní šál ZŠ, 
   od 16 hod.    od 16 hod. 

16. října16. října výlov Újezdského 
rybníka s prodejem 
ryb   
více info na str. 21 

16. října zájezd na Opočno 16. října zájezd na Opočno 
a  do Častolovic,a  do Častolovic,

   pořádá KAS, viz str. 25   pořádá KAS, viz str. 25

16. října  Újezd Fest 2021,16. října  Újezd Fest 2021,
   multifunkční hřiště,    multifunkční hřiště, 
   od 13 hod.,   od 13 hod.,
   program na str. 2   program na str. 2

23. října Dětské rybářské závody23. října Dětské rybářské závody
   Blatovský rybník,   Blatovský rybník,
   od 9 hod.   od 9 hod.

25. října vzpomínková akce 25. října vzpomínková akce 
k výročí vzniku k výročí vzniku 

   republiky,   republiky,
   park u ZŠ před    park u ZŠ před 
   pomníkem TGM,   pomníkem TGM,
   od 15 hod.   od 15 hod.

27. října Klubovna pro seniory,27. října Klubovna pro seniory,
   přízemí Polyfunkčního    přízemí Polyfunkčního 

domu,domu,
   od 9:30 hod.   od 9:30 hod.

2. 11.   veřejné projednání 2. 11.   veřejné projednání 
přeložky I/12,přeložky I/12,

   divadelní sál ZŠ,    divadelní sál ZŠ, 
   od 10 hod.    od 10 hod. 

6. 11   6. Újezdský Strašiles,6. 11   6. Újezdský Strašiles,
   pozvánka na str. 21   pozvánka na str. 21

Sledujte, prosím, aktuální opatře-Sledujte, prosím, aktuální opatře-
ní v souvislosti s nemocí covid-19.ní v souvislosti s nemocí covid-19.

Kalendárium na říjenKalendárium na říjen

Za deštivého počasí proběhlo 16. 9. veřejné projednání k výhernímu projektu našeho 
participativního rozpočtu „Víceúčelové hřiště na Rohožníku“. Všem, kteří se akce i přes 
nepřízeň počasí zúčastnili, děkujeme. Vážíme si každého názoru.
Výstavba hřiště přináší pozitivní i negativní reakce. Věříme, že právě na veřejném pro-
jednání jsme vyslyšeli všechny hlasy a do realizace hřiště vnesli vzájemnou shodu a 
kompromis.
O dalším postupu ohledně realizace hřiště vás budeme informovat prostřednictvím 
webu a Facebooku městské části Praha 21.

Helena Gryčová,
koordinátorka participativního plánování a MA21

Společně o hřišti na Rohožníku

Ve čtvrtek 16. září měl pan starosta MČ Praha 21 Milan Samec tu čest přivítat nové 
občánky naší městské části. Již se stalo tradicí, že vítání občánků probíhá v krásném 
prostředí parku před základní školou. Ani v tento den jsme se mraků nezalekli a slav-
nost proběhla v příjemné a milé atmosféře pod širým nebem.
Tentokrát pan starosta přivítal 25 dětí narozených v  období od 1. 1. 2021 
do 30. 6. 2021, 12 holčiček a třináct chlapečků!
Přejeme všem našim novým miminkům a jejich rodinám mnoho zdraví, lásky a spokoje-
nosti. Děkujeme za krásné vystoupení dětem z MŠ Sedmikráska.

Lenka Drdlová,
odbor občansko správní

Vítání občánků
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Vzpomínáte si na staré dobré časy, kdy nás nic neomezova-
lo v  provozu na našich místních komunikacích? Když jsem 
se zpětně díval, kolik zde bylo dopravních nehod před zave-
dením jednosměrek v  různých částech Újezda, tak bych to 
spočítal na prstech jedné ruky. 
Jednosměrky byly instalovány na základě rozhodnutí minulého 
vedení městské části, za paní starostky Karly Jakob Čechové. 
Nepovažuji toto plošné zavedení jednosměrek za šťastné. 
Dnes je dokonce v ulicích po zavedení jednosměrného provo-
zu nehod o něco víc. 
Vedení městské části tato problematika velmi trápí a inten-
zivně se tomu věnujeme. Paradoxní je, že v  lokalitách, kde 
minulé vedení radnice bydlí, žádné jednosměrky nebyly pro-
vedeny.
Jednosměrky v  naší zástavbě ve většině případů komplikují 
dopravu a průjezd, i když mohu říct, že v některých lokalitách 
jsou určitě na místě. Intenzivně řešíme zrušení jednosměrného 
provozu v místech, kde není nezbytně nutné. Naším cílem je 
zrušit nesmyslné „kroužení“ po Újezdě. 

Připravili jsme podklady pro úpravu dopravy, tyto podklady 
pro nás dělal odborník na dopravu. Provedení úpravy na ko-
munikaci vždy vyžaduje souhlas Krajského ředitelství Policie 
ČR, odbor služby dopravní policie. Za městskou část jsme 
požadovali zobousměrnění některých komunikací, proběh-
lo několik jednání. Obdrželi jsme však k našemu návrhu od 
policie záporné stanovisko. Přitom jsem přesvědčen, že tech-
nické normy to umožňují. Projednali jsme s Policií ČR i žádost 
umožnění obousměrné jízdy cyklistů v  jednosměrkách. Bo-
hužel i k tomu nám bylo sděleno zamítavé stanovisko.
Mohu vás ujistit, že věc ale nevzdáváme, protože toto nesmys-
lné plošné opatření je třeba napravit. Když už má být jednos-
měrný provoz, tak ať je celá ulice jedním směrem, což může 
trochu přispět k  lepšímu životnímu prostředí. Nejvíce emisí 
totiž automobil produkuje právě při rozjížděníí v klikaté změti 
jednosměrek. Nevzdáme to a budeme i nadále v této záleži-
tosti aktivní.

Zdeněk Růžička, 
místostarosta

Jednosměrky: 
naše návrhy brzdí policie

Stavba MŠ 
Ačkoli se blíží čas podzimních plíska-
nic, v Újezdě roste Sluníčko doslova ze 
země. Jak jsme již avizovali v dřívějších 
číslech ÚZ, pro mateřskou školu Sluníč-
ko se v areálu Masarykovy ZŠ Polesná 
staví nová budova. Zhotovitel stavby 
pokračuje dle naplánovaného časové-
ho harmonogramu. V současné době 
je dokončena základová deska a téměř 
dokončené 1. nadzemní podlaží. Těší-
me se, že ve školním roce 2022/2023 
již děti nastoupí do zbrusu nové školky.

Ludmila Lambertová,
odbor majetku a investic

Lidl před dokončením
V první polovině října by se měl po několika týdnech otevřít supermar-
ket Lidl v  Novosibřinské ulici. Firma slibuje komfortnější nakupování 
a vylepšený interiér. „Zákazníci se mohou těšit na modernější prostory. 
Nově bude prodejna vybavena také příjemným a zároveň úsporným LED 
osvětlením, dojde také například k výměně dlažby, rozšíření vstupu, fa-
sáda prodejny získá novou malbu,“ popsal pro ÚZ úpravy Tomáš Myler, 
mluvčí společnosti Lidl. Parkoviště bude mít novou dlažbu, závory u pro-
dejny zůstávají. Přístup pro pěší a cyklisty se podle mluvčího moderni-
zovat nebude.

Blahoslav Hruška

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



Koronavirus odsunul konání mnoha akcí, žádná si ale 
nepočkala na lepší časy tak dlouho, jako otevírání nové 
hasičárny. Budova byla zkolaudována již v únoru 2020, 
slavnostní předání našim hasičům ale proběhlo až letos 
14. září, tedy o rok a půl později. 
Na zbrojnici se přišli podívat zástupci vedení a úřadu 
naší MČ a zhotovitele, dobrovolní hasiči z  okolí, 
hosté z  Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy 
a Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy. A samozřejmě 
také desítky Újezďáků. Nemohl chybět ani „ohnivý 
kohout“, který byl ale na rozdíl od hostů vyhozen z okna, 
aby nepřinesl smůlu. 

O čtyři dny později slavili naši dobrovolní hasiči na mul-
tifunkčním hřišti 95. narozeniny. A bylo to vydařená 
oslava. K vidění bylo vystříhávání osoby z havarovaného 
vozidla, dětský požární útok, děti si zasoutěžily o ceny, 
zaskákaly na hradě, nechyběla ani oblíbená pěnová 
party. Naši hasiči poprvé představili slavnostní prapor, 
který byl na místě vysvěcen. Ať našim dobrovolným 
hasičům připomíná, že technika se časem mění, ale to 
podstatné zůstává – nezištně chránit životy a majetek.

Blahoslav Hruška

Dvakrát sláva hasičům
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Rozšíření Starokolínské:
otázky a odpovědi
Rozšíření Starokolínské ul. o další jízdní pruh vyhrazený 
pro autobusy rezonuje Újezdem jako málokteré jiné téma. 
Protože se nejen na sociálních sítích objevuje řada nejas-
ných či zavádějících informacích, připravili jsme pro vás 
soubor otázek a odpovědí. Doufáme, že si čtenáři ÚZ na 
základě nich sami udělají obrázek o významu a potřeb-
nosti této stavby. 

Kdo celou akci připravuje? 
Jedná se o komunikaci ve vlastnictví hl. m. Prahy, kde vy-
konává správu TSK a. s. Připravovaná akce je tedy plně 
v kompetenci hl. m. Prahy.

Kde a jak nápad vznikl?
Již v únoru, březnu a dubnu 2016 byl na Dopravní komisi 
Rady MČ Praha 21 řešen návrh na zřízení třetího pruhu 
směrem do centra ve Starokolínské ul., který by sloužil 
jako buspruh – přesněji řečeno vyhrazený pruh pro auto-
busy MHD, vozidla IZS a taxi. 
Z návrhu ze strany MČ Praha 21 vzniklo následně zadání 
a v říjnu 2017 byla vypracovaná studie s propojením za-
stávky BUS MHD Blatov v Újezdě se zastávkou BUS MHD 
Na Vaňhově v Běchovicích souvislým jízdním pruhem (viz 
obrázek).
Na základě následného zadání byla v dubnu 2019 vypra-
cována projektová dokumentace, která byla v červnu 2020 
aktualizována, přičemž průběžný třetí jízdní pruh pro BUS 
MHD zůstal i nadále zachován (viz obrázek níže). 

Skutečně vznikne obrovská betonová zeď, místy až 
2 metry vysoká, k tomu zábradlí a svodidla?
Vzhledem k  výškovému rozdílu Starokolínské a  stávají-
cího terénu v oblasti parku na Blatově projektanti zvolili 
opěrnou zeď, která bude z důvodu bezpečnosti opatřena 

zábradlím. Obdobně je tomu například u  již provedené 
zastávky BUS MHD Rápošovské směr do centra (viz foto). 
Navržená opěrná zeď bude vysoká cca 1 m, toho bude 
docíleno snížením nivelety komunikace o asi 30 - 40 cm. 
Vzhledem k  výškovému rozdílu komunikace a terénu je 
plánované osazení zábradlí výšky 1,1 m. Pokud by nebyla 
navržena opěrná zeď, musel by zde být násep,  zásah do 
parku by byl tedy větší.

O kolik bude vozovka rozšířena?
Zásah do parku za rozšířením komunikace bude cca 
1,75 m, větší bude jen v místě autobusové zastávky (což 
je i nyní), neboť nástupiště má normou dané šířkové pa-
rametry a proti přístřešku snad také není možné protes-
tovat.

Je pravda, že kvůli rozšíření komunikace přijde Blatov 
o svůj parčík?
Nepřijde. Parčík má v  prostoru zastávky šířku zhruba 
20 metrů, stavba se dotkne jen pásu, který přiléhá k hlavní 
silnici. Pomník obětem II. světové války i historický křížek 
zůstanou na svém místě a nadále je bude obklopovat ze-
leň. 
Již v době předložení návrhu v roce 2016 bylo zřejmé, že 
dojde k propojení zastávek přímým jízdním pruhem, tu-
díž musí dojít k úpravě vzrostlých stromů, které se v místě 
rozšíření komunikace již v  roce 2016 nacházely. V rámci 
stavby dojde ke kácení stromů, nicméně se počítá s ná-
hradní výsadbou. 

Je pravda, že nevznikne žádný nový přechod?
Na základě požadavku MČ Praha 21 je projednáváno do-
plnění přechodu při ulici Ochozské, což bude řešeno sa-
mostatnou dokumentací.

Návrh z roku 2017

Návrh z roku 2020
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Jako politik MA21 a předseda komise „MA21 a zdravé 
městské části“ jsem na jejím jednání k buspruhu navrhl 
uspořádat kulatý stůl. Většinový zájem komise o jeho 
uspořádání však nezazněl. Možná proto, že část opo-
zice není zrovna vždy přátelská a konstruktivní a z každé 
chybky udělá destruktivní politické téma. A to odrazuje. 
S koalicí se také ne vždy shodnu, ale přesto jsem pro 
buspruh od zastávky Blatov, protože v případě kolony 
z Běchovic až k ní, jde o ¼ délky pruhu a úspora času 
pro MHD jen v této části činí až 5 minut. A zabrání „par-
ku“ nevidím tak opozičně tragicky. Ale všemi deseti do-
poručuji ve věci otevřené jednání. Není co skrývat.
Nemám jen úplně jasno, jak je to s bráněním průjezdu 
kamionů Újezdem kvůli mostku nad Blatovským potokem, 
neboť je už fakticky opravený (je tedy problém s tonáží 
kamionů, okraji mostku, jeho šíří?). Někde o tom asi budou 

vědět víc. Byl bych ale nerad, aby buspruh způsobil úplný 
návrat kamionů. Ale co když je jejich návrat na spadnutí, 
omezení průjezdnosti přes mostek už neudržitelné a pak 
je buspruh nevyhnutelnou nutností? Co tedy teď? Nemlžit, 
transparentně a věcně jednat. Všichni. Úřad, politici ze 
všech stran i sousedé. Bez zbytečného osočování a vrtání 
se v minulosti. Jinou cestu nyní opravdu nevidím. To, co 
dnes způsobíme, tu zůstane několik let. A já si nechci 
kazit svědomí vtíravou vzpomínkou, že jsme rozhodli 
v tak zásadní otázce pro budoucí generaci špatně. Chci 
mít nejen před svými voliči jistotu, že jsem jako politik 
MA 21 a zastupitel ve věci jednal a hlasoval tak, jak nejlépe 
v danou chvíli bylo možné. Protože kdy bude kolem Újezda 
ulevující rychlostní obchvat, neví snad ani Pán Bůh.

Petr Duchek,
politik MA 21

Kulatý stůl k buspruhu

Jak je to s kamiony? Až se opraví mostek přes potok, 
padne přeci poslední důvod, proč mají nákladní auta 
do Újezda zákaz vjezdu…
Nový pruh automaticky neznamená návrat kamionů. 
Omezení pro průjezd nákladních vozidel bylo vyvoláno 
špatným technickým stavem (nosností) mostku u rybní-
ka, nikoli jeho stávající šířkou. Oprava mostku proběhla 
již asi před pěti lety a od té doby nic nebrání návratu ka-
mionů přes Újezd. V současné době správce komunikace 
TSK Praha a.s., uvažuje o zrušení tohoto omezení. V tomto 
ohledu s TSK jednáme a děláme maximum pro zachování 
stavu, který panuje nyní. Kvalita návazné komunikace není 
jednoznačně uzpůsobena pro provoz kamionů.
Minimálně od začátku září tohoto roku všichni občané po-
užívající ráno autobus MHD při cestě do centra jistě zazna-
menali tvořící se kolony vozidel, které zpravidla dosahují 

až k ul. Nadějovské případně k ul. Novolhotské. Řada z vás 
si stěžuje, proč v Běchovicích mají komunikaci opravenou 
a Újezd nad Lesy pořád nic. Nyní, kdy je reálná možnost 
zahájit rekonstrukci komunikace v  Starokolínské ul. již 
v příštím roce, by byla chyba zhatit dobrý nápad, vloženou 
energii a úsilí. 
Zajisté jste sami postřehli značné rozdíly mezi šířícími se 
spekulacemi a uvedenými fakty. Věříme, že vybudováním 
třetího pruhu bude velkým přínosem pro všechny oby-
vatele Újezda a posune naši městkou část o kousek blíže 
k budování moderních komunikací.  Až někdy pojedete do 
centra MHD a budete stát v koloně, vzpomeňte si na to.

Zdeněk Růžička, 
místostarosta

Radek Ladman, 
odbor majetku a investic
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TÉMA

Máme za sebou Dny zdraví, které letos proběhly 8. 9.-11. 9. Věříme, že jste si je 
s námi pořádně užili! V průběhu několika dnů jste měli možnost se seznámit 
s různými sportovními aktivitami nebo se dovědět něco nového. Program byl 
nabitý akcemi a páteční den byl tím hlavním Dnem plným zdraví, dnem zábavy 
a vzdělávání. Počasí nám přálo a na multifukčním hřišti proběhl krásný osvěto-
vý den ve znamení zdraví lidí, přírody a Země.

Zdraví, sport i zábava
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Rádi bychom poděkovali všem vystavovatelům a spolkům, 
kteří se s námi do Dnů zdraví zapojili a pomohli nám vytvo-
řit nezapomenutelnou atmosféru. Velké díky patří TK Tola, 
SK  Joky, Vamos 66, Českému rybářskému svazu, Atletice 
Újezd nad Lesy, organizaci Neposeda či Rarášek, Sboru dob-
rovolných hasičů z Újezda, Domu dětí a mládeže a samozřej-
mě naší takzvané tečce na závěr, kterou byli taekwondisté 
z Kangsim Dojang.
Všem, kteří si přišli s námi Dny zdraví užít, děkujeme!

Helena Gryčová,
koordinátorka participativního plánování a MA 21



KULTURA

Jak jsme slavili 14. srpen
Při přípravě výstavy pro Újezd důležitého výročí jsem si opět uvědomi-
la důležitost a nenahraditelnost práce místních kronikářů, díky nimž 
se generace obyvatel dozvídají a budou dozvídat o historii místa, 
které se stalo jejich domovem. Právě obecní a školní kroniky, knihy 
Tomaidesových a Újezdské zpravodaje se staly nejcennějším zdrojem 
výstavy „100 let samostatnosti obce Újezd“, zpřístupněné veřejnosti 
v parku právě v den 100. výročí. Datum vzniku obce Újezd 14. 8. 1921 
se stalo i symbolem nedělních oslav 29. srpna. 
Po přivítání všech přítomných 23. újezdským panem starostou Mi-
lanem Samcem jsem Újezd „přiblížila“ právě díky Pamětní knize, 
ve které tehdejší zastupitel a člen letopisecké komise O. Rohlíček 
originálním způsobem popisuje polohu a význam obce. Důležité 
historické mezníky a zajímavosti pak doplnila paní kronikářka Marie 
Tomaidesová. Soví koncert odzpívalo jedenáct soviček tentokráte 
odzadu – od Újezdské hymny po Masarykovu oblíbenou píseň Ach 
synku. Do časů nejen pro naši zemi těžkých nás zavedla premiérová, 
v sólovém podání Julinky a Rozárky, píseň Jak hluboké je moře z filmu 
Všichni moji blízcí. Závěrečný potlesk byl zasloužený, vždyť kvůli koro-
navirovým opatřením nebylo možné se slétat a sovičky se sešly pouze 
dvakrát a vše doladily těsně před oslavou. Za přítomnosti újezdských 
hasičů byl zasazen v parku památný strom, a to červený buk ovázaný 
stuhami v barvách znaku Újezda a se třemi smrky. A proč právě 
buk? I zde je symbolika na místě – onoho památného nedělního dne 
14. 8. 1921 se přece sešly blatovská a újezdská komise.
Součástí oslav byl orientační běh Rodinné bloudění. Délky tras le-
tošního 5. ročníku pochodu Za loupežníkem Drholcem 5, 13 a 26 km 
vycházely z data vzniku obce a byly vedeny po významných přírod-
ních, stavebních a historických místech. Odměnou 80 běžcům a 170 
turistům byly diplomy, kontrolní razítka, výroční absolventské vizitky 
a zasloužené občerstvení. Charitativní sbírka pro Světlušku, která bývá 
každoročně drholeckou tradicí, se letos konala za přítomnosti ředitelky 
Nadačního fondu ČRo Gabriely Drastichové. 
Poděkování patří všem, kteří zakoupením světluščích předmětů přispěli 
k částce 10 050 Kč. Vybraná částka byla dobrovolným dárcem navýše-
na a na konto Světlušky odešla z Újezda symbolická částka 14 821 Kč.
Děkuji celému realizačnímu týmu, jmenovitě Daniele Janoušové, Radce 
Kohoutové, Markétě Slavíkové, Marii Tomaidesové, Kláře Zezulové, 
Vladimíru Saitzovi, Jiřímu Proseckému a Pavlíně Zemanové z tiskárny 
Betis za hodiny společné práce a dalším devatenácti lidem z řad kole-
gyň a kolegů, přátel turistů a našich rodinných příslušníků za pomoc 
a podporu při přípravě a realizaci samotných nedělních historických 
oslav, které jsou díky školní kameře zdokumentovány. A děkuji vám 
všem, kteří jste v neděli dopoledne přišli společně s námi zavzpomínat, 
zúčastnili se některé ze sportovních aktivit nebo stihli obojí.
Co napsat závěrem? Půl roku příprav, čtrnáct cedulí venkovní výstavy, 
jedno nedělní slavnostní dopoledne, dětmi vyzdobená škola a mís-
to oslav, soví koncert, památný strom, běh, pochod, charita, finanční 
a organizační podpora vedení městské části. „Oslavy po újezdsku“ 
připravované s láskou k místu a lidem, kteří v něm žijí, potkávají se 
a umí si napříč generacemi navzájem pomáhat, což je pro mě osobně 
hlavním důvodem, proč věnuji Újezdu vlastní volný čas. Jen si myslím, 
že s úctou, pokorou a respektem k práci a názorům druhých by se 
nám v našem Újezdě žilo občas radostněji.

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum

Venkovní výstava v parku před Masarykovou ZŠ 

100 let Újezda nad Lesy 

prodloužena  do odvolání.
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PRO DOSPĚLÉ
 Peter May – Muž bez tváře
 Sally Hepworth – Tchyně
 Jorn Horst – Kouřová clona
 Petr Sagitarius – Trujkunt 3.
 Michaela Klevisová – Prokletý kraj
 Jo Nesbö – Žárlivost a jiné povídky
 Louise Pennyová – Skleněné domy
 Martin Nesměrák – Každému jeho hřivnu
 Alison Weirová – Kateřina Howardová
 Rebecca Gablé – Úsměvy štěstěny
 Mieko Kawakami – Prsa a vajíčka
 Mirka Skočílková – Opuštěný dům
 Anne Jacobsová – Panský dům 4.
 Nora Robertsová – Hvězdy osudu
 Dominika Prejdová – Z čeho je den

 Rónán Hession – Leonard a Hladový Paul
 Jakuba Katalpa – Doupě
 Bianca Bellová - Mona
 Karel Pacner – Vyzvědačky bez závoje
 Pavel Taussig – V kolektivu oblíbená

PRO DĚTI
 Linda Coggin – Psí hvězda
 David Walliams – Bestie z Buckinghamského paláce
 Eric Luper – Lovci klíčů
 Sarah Mlynowski – Kouzla vzhůru nohama
 Vanessa Walder – Příběhy o mamutech
 Henriette Wich – Příhody pejska Chloupka
 Volker Gerner – Příhody tyranosaura Rexíka
 Ann-Katrin Heger – Pátrači ze stodoly
 Javier Ruescas – Příběhům o lásce věřit zakázáno

Nové knihy 

Pronájmy nebytových prostorů
Úřad MČ Praha 21 pronajme tyto nebytové prostory: 

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. 281 012 982
jaroslava.bendova@praha21.cz

INZERCE

mailto:jaroslava.bendova@praha21.cz
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Divadelní a filmový herec a obyvatel 
Újezda Radim Kalvoda (48) hraje 
ve filmu Spící město, který měl ne-
dávno premiéru v kinech. Současně 
ho můžete vidět v divadelních před-
staveních Diktátor, Posedlost a Petr 
Pan. V rozhovoru nám prozradil, 
proč si vybral právě Újezd a jak pro-
bíhala natáčení v posledních dvou 
letech.

Nedávno byla v kinech premié-
ra vašeho posledního filmu Spí-
cí dítě. Jakou roli tam hrajete? 
A máte nějaké vtipné historky?
Roli jsem tam hrál krásnou. Já jsem 
unášel a prodával malé děti. Tak to 
mě bavilo, protože záporáci se vždyc-
ky hrají hezky, co si budeme poví-
dat. Film je lehce sci-fi, katastrofická 
záležitost, ale spíše pro děti nebo 
pro teenagery. Jednoho dne všich-
ni lidi, co jsou rodiče, ne rozvedeni, 
ale všichni, co měli nějaké děti, tak 
všichni lidi usnou. Děti se najednou 
musí starat samy o sebe a  samo-
zřejmě to na světě způsobí paniku. 
Ve  filmu je to vykreslené jako celo-
světová záležitost. I když se to točilo 
minulý rok o prázdninách, najednou 
se to spojilo s tou situací, co tady 
máme nebo co jsme měli. 

Hrajete i v novém seriálu Co jste 
hasiči. Jak probíhalo natáčení, jak 
se vám spolupracovalo s kolegy?
To bylo fajn. Točilo se to přes prázd-
niny před dvěma roky, takže jsme 
měli všichni relativně dost času. 
Na place nebyl ani žádný spěch. To-
čilo se v Kamenici za Velkými Popo-
vicemi, takže jsem to neměl ani tak 
daleko. Veselých historek tam bylo 
spousta. Točili jsme, jak vytahujeme 
člověka z bažiny, kterého hrál Vlastík 
Zavřel. Opravdu se vykopala taková 
jámu, nalila se tam voda, bahno a on 
tam byl jakoby po pás v té vodě. Pak 
byla pauza, Vlastíka Zavřela vytáh-
li a když se šlo na pauzu, tak Petr 
Rychlý mylně udělal krok a do té ba-
žiny zahučel. A to se opakovalo ještě 
jednou.

Čtenáři si jistě vzpomenou, že jste 
hrál v úspěšném seriálu Zdivočelá 
země a ve filmech ze série Byl jed-
nou jeden polda. 
Chvíli jsem to točil souběžně, ono už 
je to hodně dávno, pětadvacet let. 

Člověk se dostal do prostředí, které 
neznal. V Poldovi jsme hráli policaj-
ty, točilo se to všechno na policejní 
škole, měli jsme pistole a pušky, pro-
váděli jsme tam nějaké zásahy. Jestli 
si to pamatuju dobře, muselo se to 
natočit velmi rychle, byl to soukro-
mý film a v tom roce 94, 95 ještě tak 
úplně mechanismy financování fil-
mů nefungovaly jako teďka, takže se 
docela šetřilo. Tedy i to tempo bylo 
trošku zběsilé, ale sranda byla taky. 

Ve Zdivočelé zemi to bylo hodně 
intenzivní, protože jsme byli dva-
cátníci, kromě Jirky Langmajera 
a  Martina Dejdara, kteří byli starší. 
Bydleli jsme v penzionu za Prahou, 
takže tam byla sranda veliká, tam 
ty mejdany probíhaly. Musím říct, 
abych to zas tak úplně nezlehčoval, 
že jsem si možná v té době ani ne-
uvědomoval, co vlastně točíme. Sa-
mozřejmě už se vědělo, co se v těch 
50. letech dělo. Jezdil za námi Jirka 
Stránský, který to všechno napsal, 
vykládal ještě mnoho historek, kte-
ré v seriálu nejsou. Většinou to byly 
smutné historky z lágru. Samotné 
natáčení bylo z pracovního hlediska 
dobrodružné, jezdili jsme na koních 
a večer se šlo na pivo a byla sranda. 
Možná až když jsem to viděl podru-
hé, tak mi tak pomalu začalo dochá-
zet, o čem jsme to jako vlastně točili, 
začal jsem doceňovat, co to vlastně 
bylo za dobu.

Co vy a divadlo? Jaká jsou vaše 
nejoblíbenější představení, ve 
kterých hrajete?
Hraju v Městských divadlech praž-
ských. Je to ABC, Rokoko a divadlo 
Komedie. My jsme dlouho nehráli, 
ale teď nedávno jsme měli premi-
éru s inscenací, kterou mám hod-
ně rád. Jmenuje se Diktátor“ Je to 
vlastně na jeviště převedený slav-
ný film s Charlie Chaplinem z roku 
1940. Chaplin v  té době spoustu 
věcí věděl nebo je předvídal. Já tam 
hraji postavu, jejíž předlohou byl 
Hermann Göring. To byl druhý nebo 
třetí muž Třetí říše. Já se v inscenaci 
jmenuji Puding. Jinak mám rád více 
scény kolegů než svoje. Například 
krásná je záležitost, kdy předsta-
vitel hlavního hrdiny Filip Březina 
tančí na jevišti s nafukovací velkou 
zeměkoulí, což je i v tom filmu. Je 

to taková velmi citovaná a ikonická 
scéna. Bál jsem se, jestli to bude 
fungovat v divadle a jestli to bude 
přenosné. Funguje to báječně. 
Přijďte se podívat. 

Na co byste čtenáře pozval? 
Diktátora už jsem zmiňoval. V Rokoku 
hrajeme i Posedlost. To je adapta-
ce, kterou lidé spíše znají pod ná-
zvem Pošťák zvoní vždycky dvakrát. 
Byl to slavný film, jednou natočen 
ve 30. letech a poté v 80. letech, kdy 
hlavní roli hrál Jack Nicholson. Je to 
trošku temná záležitost, ale mám ji 
rád. V  září jsme měli premiéru ro-
dinného muzikálu Petr Pan v ABC. 
Co bych rád ještě zmínil je Husitská 
trilogie v divadle Komedie. Pokusím 
se čtenáře navnadit, že to není žád-
né velké divadlo, žádný epos, pro-
tože to hrajeme v pěti lidech. Už jak 
je to napsané, hromada lidí a bitvy 
a podobně. My se pokoušíme to di-
vákům podat malinko jinak.

Narodil jste se ve Vsetíně, vyrůs-
tal v Olomouci, studoval v Brně 
a  v Praze. Jak jste se rozhodl pro 
bydlení v Újezdě?
Zpočátku to byly čistě ekonomické 
důvody. Předtím jsem dlouho byd-
lel ve Vysočanech. Chtěli jsme tam 
s partnerkou zůstat, ale tam ty ceny 
bytů pro nás nebyly a v Újezdě jsme 
našli pěkný byt za přijatelnou cenu. 
Teď už tady bydlím čtvrtým rokem, 
už tady mám i spoustu kamarádů 
a známých. Co mě nejvíc děsilo, byla 
doprava do Prahy, ale to naštěstí ře-
ším vlakem, když vyjdu z domu, tak 
jsem za hodinu v divadle. Takže tady 
ta jediná věc, která mě na tom troš-
ku děsila nebo vadila, se nakonec 
ukázala jako přijatelná.

Miroslava Siváková

LIDÉ

Záporáci se hrají hezky
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K HISTORII TŘETÍHO PRUHU 
Dovolím si reagovat jako autor a předkladatel návrhu na 
výstavbu třetího jízdního pruhu Blatov - Na Vaňhově. Jsem 
rád, že tento můj návrh nezapadl a žije dál. Když jsem ho jako 
člen dopravní komise (2011-2019) v r. 2017/2018 na členské 
schůzi navrhl, byli všichni členové při následném hlasování 
DK jednomyslně proti a myslím, že pouze P. Mach řekl, že by 
na tom něco mohlo být. Nicméně ve spolupráci s tehdejším 
místostarostou J. Slezákem jsme bádali dál. J. Slezák, který v té 
době byl zastupitelem na MHMP, zjistil, jak je to s okolními 
pozemky (větší část pozemků je totiž v katastru Běchovic). 
J. Slezák proto domluvil schůzku se starostou Běchovic 
O. Martanem, kterého jsme pak informovali o zamýšleném 
projektu, a p. starosta Martan nás v tomto projektu velmi 
podpořil. Pak už si tento projekt žil dál vlastním životem. DK je 
totiž pouze poradním výborem, ne výkonným, proto podpora 
naší MČ byla jen na ní. Prvotní můj návrh třetího jízdního 
pruhu byl od můstku na Blatově (za můstkem) po stanici Na 
Vaňhově (cca 900 m). Nový návrh rozšíření už od zastávky MHD 
Blatov mi, vzhledem k případnému vykácení stromů a zeleně, 
nepřipadá vhodný. Ale třeba by byl možný kompromis, a to 
začít s rozšířením až za Blatovským parkem. Sdílím ale obavy 
jako exstarosta P. Roušar, že jestli dojde ke zpevnění můstku 
na Blatově, může dojít k návratu kamionů, i když mám někdy 
pocit, že se už i přes nadále platící zákaz vrátily.

Ivan Birke,
člen DK v letech 2011-2019

LISTÁRNA

KE SRAZU VETERÁNŮ
Děkuji všem, co dorazili auty, na motorce i po vlastních 
nohou. Prosím přistupujte k budoucnosti, lidem, přírodě, 
politice, kultuře, schopnosti žasnout a k  tomu,  co zlaté 
české ručičky ještě stále umí, se stejnou péčí, nadějí a od-
povědností, jakou jste věnovali a doposud věnujete svým 
plechovým miláčkům.  Věřím, že se vám to vrátí a zhod-
notí víc než jakákoliv jiná materiální investice. P.S. příští 
rok  možná čekejte slet historických letadel. A možná 
z Újezda odstartuje i raketoplán.

Ivo Syřiště

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Mgr. Lucie Doležalová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)V
V posledním čísle ÚZ p. Lameš napa-
dl fungování kontrolního výboru (KV). 
Jeho tvrzení však odporují skutečnos-
ti, proto bych ráda aspoň některá 
uvedla na pravou míru. KV hraje dost 
významnou roli – náleží mu kontro-
lovat plnění usnesení zastupitelstva 
a Rady MČ a také např. dodržování 
právních předpisů úřadem MČ. Jde 
o  kolektivní orgán (5 členů) rozho-
dující prostou většinou. To, že jeho 
předsedkyně pí Kučerová přichází 
na jednání připravená, s  písemnými 

podklady a návrhy usnesení, není 
žádná manipulace, jak jí vyčetl p. La-
meš. Naopak je to standardní postup 
a důkaz, že svou práci vykonává zod-
povědně a šetří čas nás ostatních. 
Právo předložit cokoli k  projednání 
mají všichni členové. O  návrzích se 
diskutuje a jejich formulace se upra-
vuje tak, aby buď vyhovovaly většině, 
nebo zkrátka nejsou přijaty. Součas-
né obsazení KV čítá dva inženýry a tři 
právníky – všichni jsme tedy dispo-
nováni projednávané věci porozu-
mět, učinit si na ni názor a hlasovat 
svobodně dle svého přesvědčení. Ne-

přijatelná je naopak snaha p. Lameše 
vyloučit pí Kučerovou a mě pod smy-
šlenými záminkami z rozhodování KV. 
Jeho poslední pokus – námitku podja-
tosti – smetl magistrát jakožto nepří-
pustnou, o čemž se p. Lameš ve svém 
příspěvku nezmínil, ačkoliv mu tento 
fakt byl znám. Když nevyšla námitka 
podjatosti, přišel na řadu návrh p. Du-
chka na odvolání pí Kučerové z funk-
ce předsedkyně KV. Ačkoliv p. Duchek 
obvykle nachází podporu u koalice 
ODS/ANO, tentokrát neuspěl a pí Ku-
čerová nadále zůstává ve své funkci, 
což je pro naši MČ dobrá zpráva.

POHODOVÍ VETERÁNI 
V sobotu 11. 9. 2021 se konala již zavedená akce Vet-
eráni v Újezdě. Kromě přehlídky „vymazlených“ vet-
eránů, kde při pohledu na jejich zachovalost, krásu 
a kvalitu muselo srdce každého návštěvníka plesat, bylo 
možné se zastavit u petičních stánků a podepsat peti-
ci „Za zachování české koruny“, která se vymezuje proti 
snaze některých eurohujerů za každou cenu přijmout 
euro, a dále petici „Spalovací motory v našich autech 
chceme“,  která se zcela jasně vymezuje proti záměrům 
představitelů Evropské unie, kteří chtějí v rámci nebez-
pečného „Zeleného údělu (Green Deal)” klasická auta se 
spalovacím motorem v budoucnu zakázat. Tato petice 
nasbírala za dopoledne 129 podpisů a všem občanům, 
kteří tento ekofanatismus svým podpisem odmítli tím-
to velmi děkuji.  Ani mně, jako pravicově smýšlejícímu 
občanovi není jedno, že se díky nesmyslnému tlaku 
z Bruselu stále častěji prosazují myšlenky podporované 
levičáky všeho druhu, které budou ničit svobodný živ-
ot, tradiční  rodinu a kdy naše děti by  o   této pohodové 
a velmi zajímavé  výstavě automobilů z minulého sto-
letí mohly v budoucnu slýchávat pouze z vyprávění. 
Přejme si tedy ještě mnoho takových úspěšných a hojně 
navštěvovaných výstav krásně zrenovovaných automo-
bilových veteránů v Újezdě  a dále si přejme, aby i nadále 
platilo heslo: „Veteránům zdar, ekofanatikům zmar“.

Jiří Lameš

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěla bych poděkovat paní Lídě Maškové (TJ Sokol) za bla-
hopřání k mým 80. narozeninám. Její návštěva a pozvání na 
cvičení bylo pro mne velkým povzbuzením. Tehdy po těžké 
nemoci a smrti manžela jsem byla ve velmi špatném stavu.

Vlasta Drbalová

K mým narozeninám jsem dostala blahopřání a dárky od MČ 
Praha 21, SPCCH, KAS i ČZS. Potěšili jste mě a moc vám všem 
děkuji. 

Irena Krajzingrová

Tímto velice děkujeme za krásný orientační závod ve Vidrhol-
ci a velkou vstřícnost pořadatelů. Těšíme se na příští ročník. 
Zároveň oceňujeme možnost vyzkoušet si lezení na horoleze-
cké stěně při čekání na vyhlášení výsledků s velmi trpělivými 
instruktorkami. 

Janouškovi

VZPOMÍNKA
Dnes 19. 10. 2021 by oslavil sté narozeniny pan Vladimír 
Štěpánek. Těšil se, že je oslaví spolu se stým výročím 
Újezda nad Lesy. V březnu již cítil, že se ani jednoho 
nedožije, dne 14. 3. 2021 zemřel. Vzpomínají 

Tichá (dcera) s rodinami
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Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Podnět k vytvoření pruhu vyhraze-
ného pro MHD mezi Újezdem a Bě-
chovicemi směrem do centra vzešel 
z dopravní komise naší MČ v roce 
2016 a až do roku 2021 se o projek-
tu nemluvilo. Přípravu projektu za-
jišťovalo TSK. Nejpozději v polovině 
roku 2020 MČ měla k dispozici pro-
jektovou dokumentaci k územnímu 
řízení a mohla, resp. měla ji zveřejnit 
na webu úřadu, aby se s projektem 
seznámili občané a měli šanci uplat-
nit své připomínky a aby se případně 

uspořádalo veřejné projednání, jak se 
to děje například v Klánovicích. Do-
kumentace nebyla projednána v do-
pravní komisi ani v komisi pro územní 
rozvoj a s projektem nebyli seznáme-
ni ani zastupitelé.  Přesto úřad MČ 
pod vedením ODS/ANO vydal v červ-
nu 2020 souhlas s projektem, pouze 
s uvedením požadavku na rozšíření 
mostu přes potok (to zřejmě vrátí do 
Újezda kamiony) a snížení nivelety. 
Tvrzení pana starosty z minulého ÚZ, 
že se „dlouhodobě usiluje o přechod 
u ulice Ochozská“ není podložené fak-
tickými kroky, v územním rozhodnutí 

přechod není a MČ ho jako účastník 
řízení nežádala. Vlastníci okolních 
nemovitostí byli obejiti, územní roz-
hodnutí bylo „doručeno“ vyhláškou 
na úřední desce, takže nikdo z nich 
neměl šanci se s projektem včas se-
známit. Zastupitelé za PirSTAN budou 
žádat, aby vedení MČ navrhlo TSK 
úpravy projektu, aby tzv. buspruh za-
čínal až za mostem přes potok a úsek 
silnice od mostu k zastávce Blatov byl 
nadále součástí investiční akce Staro-
kolínská-Novosibřinská, jak je to do-
sud. Dokumentaci k územnímu roz-
hodnutí najdete na www.ujezdzije.cz.

Petr Duchek (PATRIOTI)
Buspruh od zastávky Blatov do Bě-
chovic rozhýbal prázdninami ospalé 
újezdské vody. Někdo jej vítá všemi 
deseti, u jiných vyvolal nevoli, proto-
že začíná před výjezdem z  městské 
části, nikoliv za ní. Zabere část údaj-
ného „parku“ na Blatově a způsobí 
vykácení několika stromů. Zkom-
plikuje přecházení, neboť nepočítá 
s  přechodem atd. Při srovnání s  in-
formacemi, které o stavbě mám, 
plyne, že odpůrci výstavby blatovské 
části mají tendenci vidět zabrání čás-
ti „parku“ jako jeho úplné zničení, 

zastánci zase vidí jen šíři pruhu, bez 
kořenových systémů stromů, které 
budou stavbou dotčeny. Odpůrci ale 
uvádějí tolik vykácených stromů, ko-
lik jich v místě snad ani neroste. Tedy 
pokud se nebavíme o každém náletu 
i v roští. Pravda bude asi někde mezi 
těmito tvrzeními a názory. S přecho-
dem je to tak, že ten tam není ani 
dnes a přecházení je už nyní nebez-
pečné. Pokud vím, návazný projekt 
rekonstrukce Nadějovské ulice měl 
být i s přechodem, ale kdoví.
V „parku“ jsou například schody ve 
svahu ústící mezi roštím přímo na 

silnici a vypadají spíše jako černá 
stavba vedoucí přímo do hospody. 
To není zrovna bezpečné. Nechoď-
me proto kolem horké kaše. Staveb-
ní úřad pochybil, opomněl „obeslat“ 
jednoho z dotčených majitelů sou-
sedních pozemků. Náhoda? Stane 
se. Ovšem stačilo to k hození vidlí 
do projektu. Nestaví se. Je však s po-
divem, když v  minulém ÚZ někteří 
zastupitelé psali, že nikdo o ničem 
nevěděl, vše bylo utajeno, že právě 
oni se o chybě a probíhajícím řízení 
dozvěděli. Nepřekvapujme se, ale 
jednejme.

Mgr. et Mgr. Marek Havrda Ph.D. 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Stanovisko k projektu buspruhu 
mezi Blatovem a Vaňhovem vydala 
naše městská část řízená tandemem 
ODS+ANO bez konzultace s občany. 
O této zásadní infrastrukturní akci 
aktivně neinformovala ani podnika-
tele, kterých se přímo dotkne (i když 
velká část by měla být realizována na 
katastru Běchovic). Projekt zajišťuje 
Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy (TSK). Projektanti pracující pro 
TSK projekty řeší především z tech-
nického hlediska. Nedá se očekávat, 
že mají detailní znalost každého mís-

ta v hlavním městě. MČ je účastní-
kem řízení a je právě jejím úkolem 
zajistit, aby byly co nejlépe zohledně-
ny potřeby místních.
Stanovisko naší MČ neobsahuje 
podmínku zřízení kriticky potřeb-
ného přechodu pro chodce navazu-
jícího na Ochozskou ul. u čínské re-
staurace. Oproti tomu ale obsahuje 
podmínku rozšíření mostku, a tedy 
vlastně požaduje vrácení těžké do-
pravy vč. kamionů do Újezdu. Tato 
podmínka možná dává smysl z eko-
nomického hlediska, ale již méně 
z pohledu života v Újezdě. MČ snad 
své stanovisko zveřejnění v ÚZ ales-

poň nyní, aby si občané mohli udě-
lat názor.
Újezd nepotřebuje vedení, které se 
vzájemně vychvaluje za mizerně od-
váděnou práci. Místo siláckých řečí 
na sociálních sítích, parafrázuji „za 
naším projektem buspruhu si sto-
jíme”, by vedení obce mělo zásadní 
věci konzultovat s občany a zajistit 
kvalitní expertní stanoviska. I přesto, 
že ODS+ANO prosadilo placeného 
místostarostu pro dopravu (ANO), 
tak se   to Újezdu vůbec nedaří. Ne-
jsme „Best in doprava”. Stejně jako 
v  případě covidu a ČR jsme spíše 
čtvrtí odzadu.

Bc. Blanka Charvátová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Bus pruh na Blatově ano, ale až za 
blatovskou návsí! Taky máte rádi bla-
tovskou náves? Já ano. Pojďme si při-
pomenout něco málo z historie:
Nejstarší, neověřené zmínky připo-
mínají osadu Blatov v r. 1229. Jejími 
obyvatel byli dřevorubci pracující 
v  lese Vidrholci – dnešním Klánovic-
kém lese. Původně středověký, za 
třicetileté války vypálený a vylidněný 
Blatov, byl opět pozvolně osidlován 

a Müllerova mapa z r. 1764 jej zobra-
zuje jako osadu „Na Blatie“. Jako sa-
mostatná osada převážně zeměděl-
ského charakteru fungoval Blatov až 
do r. 1921, kdy byl připojen k Újezdu, 
společně s ním pak v r. 1974 k Praze.
Posledními připomínkami historie 
Blatova jsou pozůstatky bývalé návsi, 
která byla v r. 2008 upravena na park 
a byl sem od Masarykovy základ-
ní školy přemístěn pomník padlým 
II.  světové války. Najdeme zde zvo-
ničku a křížek.

Společně s  mými kolegy z uskupení 
PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD jsem pro 
rozšíření komunikace mezi Újezdem 
nad Lesy a Běchovicemi vybudováním 
takzvaného buspruhu, ale mimo za-
stavěné území obce, jak je teď v plánu. 
Nechci zasahovat do blatovské návsi 
a zničit ji. Chci řešení, které bude účin-
né a smysluplné, nechci obětovat bla-
tovské obyvatele a živnostníky, když 
existuje lepší řešení. Nechci zničit jed-
noho z posledních svědků minulosti, 
kterého v Újezdě máme.

https://www.facebook.com/ujezdzije/?__cft__%5b0%5d=AZVrlefvXWQuYu0yskfQ4XRC6snyzSCrf1-z_HOUu2BCsa2hO8yvRbKAmYB-kWVOnFhuwtz0eK3Aos8BuyAOI1_q8rVh43SI5fkjIWSDSg4dQsg9s0mkXgxUiR2KTWh_5bwr5hLzNqspgvh_Mi8hQaeZ&__tn__=kK-R
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RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Může se po volbách spojit ODS 
s  ANO? Ano, může! Předseda Fia-
la sice tvrdí že ne, ale podívejte se 
k nám do Újezda. Zde se lidé z ODS 
a ANO domluvili na první dobrou 
- rozdali si funkce v radě, k tomu 
zřídili dvě nové pozice uvolněných 
místostarostů a  vytvořili tak „stabil-
ní“ prostředí, které Újezd už dlouho 
nepamatuje. Stejně jako ony uvolně-
né a dobře placené funkce. Koalice 
je sice stabilní, ale je tato koalice pří-
nosem? Kauza buspruhu do Běcho-
vic odkrývá celou řadu stále se opa-

kujících chyb, které způsobí stejné 
škody, jako např. stavba kulturního 
domu Level. Tenkrát si ODS stejným 
způsobem prosadila stavbu, která 
se stala jejím náhrobkem. Pokud se 
tak zásadní investice do veřejného 
prostoru a  dopravní infrastruktury 
nebudou projednávat s veřejností, 
náměty a  připomínky občanů a za-
stupitelů se nebudou vypořádávat 
na úrovni projektantů, kteří stavby 
připravují, nevznikne nic dobrého.
Pane místostarosto Růžičko, oprav-
du se práci v dopravě věnujete na 
plný úvazek? Kolik času jste věnoval 

vy osobně přípravě buspruhu? Máte 
písemně potvrzeno, že po opravě 
a  rozšíření mostku zde nadále zů-
stane zákaz průjezdu kamionů? Je to 
součástí projektové dokumentace? 
Kamiony Újezdem dnes neprojíždě-
jí jen a jen proto, že oprava mostku 
je vedena jako provizorní! Jakmile 
toto změníte, máme přes veškeré 
Vaše sliby kamiony zpátky. Váš návrh 
jde proti všem, včetně automobilis-
tů z  Újezda a okolí! Je to ale odpo-
vědnost ODS, která si ANO vybrala 
za  svého koaličního partnera. Milí 
občané, volte s rozmyslem!

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
16. října Rohožnická – u prodejny Albert
 Toušická – u spořitelny

Doba přistavení: od 9 do 13 hod.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly 
od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumati-
ky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené 
elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mra-
záky).

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. 
Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat 
tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní 
chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťo-
vací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení 
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výboj-
ky. Informace o celoročním svozu najdete na našich stránkách 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad a také v infor-
mační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. 
Prahy v roce 2021“.

Praha 21 - trasa B -  úterý 23. října 
1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V neděli dne 24. října a 7. listopadu 2021 budou přistaveny 
od 9 – do 12 hod. velkoobjemové kontejnery na rostlinný 
odpad na níže uvedených stanovištích.

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

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

Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

Stáhněte si Mobilní rozhlas do svého telefonu

http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad
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Když chcete víc než
FITNESS
        KLUB

„Rozhodnutí udělat něco pro své zdraví a zapracovat
na zlepšení kondice nás přivedlo do klubu Park Holiday,

který se brzy stal pevnou součástí našeho života.

Oslovily nás zde široké možnosti sportovního vyžití,
ale zejména klidná klubová atmosféra, která je protipólem
všech masových zařízení. Klub je v tomto směru opravdu

výjimečný, protože do konce roku 2022 plánuje ukončit
přijímání nových členů, aby tuto exkluzivitu,

pro nás členy, zaručil.

Každá návštěva klubu nás neskutečně nabíjí pozitivní
energií. V rámci klubových akcí jsme zde potkali mnoho 

zajímavých lidí, kteří mají podobné zájmy a pohled
na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.

V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“

Proč jsme členy klubu

na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.
V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“

klubparkholiday.czBenice

FITNESS
        KLUB

„Rozhodnutí udělat něco pro své zdraví a zapracovat
na zlepšení kondice nás přivedlo do klubu Park Holiday,

který se brzy stal pevnou součástí našeho života.

Oslovily nás zde široké možnosti sportovního vyžití,
ale zejména klidná klubová atmosféra, která je protipólem
všech masových zařízení. Klub je v tomto směru opravdu

výjimečný, protože do konce roku 2022 plánuje ukončit
přijímání nových členů, aby tuto exkluzivitu,

Každá návštěva klubu nás neskutečně nabíjí pozitivní
energií. V rámci klubových akcí jsme zde potkali mnoho 

zajímavých lidí, kteří mají podobné zájmy a pohled
na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.

Proč jsme členy klubu

na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.
V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“

Vyzkoušejte!

3 MĚSÍCE
ZA CENU 2

PLATÍ DO
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Vzpomínáte na loňské zahájení školního roku za přítomnosti kamer České 
televize a ministra školství Roberta Plagy? Klasické zahájení v areálu školy 
v Polesné, pak tradiční uvítání prvňáčků ve Staroklánovické. To vše s mo-
derátory v  přímém vstupu do ranního Studia 6. Prostě zážitek pro nás 
všechny v Újezdě. To ten letošní začátek byl zcela odlišný. Děti se po prázd-
ninách scházely rovnou ve svých kmenových třídách, v Polesné a Čentické 
čekali na děti nově příchozí ze Staroklánovické a 6. třídy noví třídní páni 
učitelé a paní učitelky. Proběhlo povinné testování a po létech projevů ře-
ditelů školy a představitelů radnice před nastoupenými žáky, učiteli a ro-

ŠKOLY A ŠKOLKY

Zahájení školního roku:
naživo jen pro prvňáčky

Hlavním úklidovým dnem Ukliďme Česko byla letos sobota 
18. 9. Do úklidu areálu školy a přilehlého lesa se kromě tříd ve 
Staroklánovické a Polesné zapojila v týdnu od 13. do 17. září 
i školní družina. S vychovatelkami 4. a 6. oddělení školní dru-
žiny Evou Svatošovou a Marcelou Novákovou se děti při od-
poledním pobytu venku aktivně pustily do úklidu míst, která 
nejraději v lese s družinou navštěvují (viz fotografie). Bohužel 
zde nepořádek zůstává po neukázněných návštěvnících lesa…

Eva Danielová

Děti uklízely okolí školy

diči byly letošní projevy pana ředi-
tele Libora Skaly a starosty Milana 
Samce přenášeny do tříd školním 
rozhlasem. Prvňáčkům byl jejich 
první den ponechán – s  doprovo-
dem nastoupili před budovu školy 
a  jejich první školní kroky odstar-
tovala zvonečkem paní zástupkyně 
Jana Sieberová pod dohledem pana 
ředitele a pana starosty. 
Co si přát do nového školního roku? 
Slovy pana ředitele Skaly z jeho pro-
jevu: „Zkrátka úplně běžný školní rok 
bez větších problémů a omezení. Žá-
kům přeji, aby se do školy opět těšili, 
aby se nejen radovali ze svých škol-
ních úspěchů, ale i z času stráveného 
se svými spolužáky a kamarády. Rodi-
čům, aby se v tomto školním roce ne-
museli vžívat do role nás učitelů čas-
těji, než tomu dříve bývalo zvykem. 
A svým učitelům pak především přeji, 
aby se opět mohli plně soustředit na 
přípravu svých hodin a na výuku sa-
motnou a ne na studování mimořád-
ných opatření.“ Tak si držme společ-
ně pěsti, aby školní rok 2021/2022 byl 
opravdu „úplně běžný“ a abychom se 
online viděli maximálně už jen o tříd-
ních schůzkách, které se během ko-
ronaviru osvědčily jako jedna z mož-
ností společné komunikace.

Eva Danielová
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Místní organizace Českého rybářského svazu Újezd nad Lesy
vás zve

v sobotu 16. 10. 2021  dopoledne 

NA VÝLOV RYBNÍKA S PRODEJEM RYB  
u klubovny  MO ČRS na rohu ulic Dubinská a Staroújezdská

a
v sobotu 23. 10. 2021 od 9 do 14 hod. 

na TRADIČNÍ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
na revíru Rokytka 1, Blatovský rybník.

Podmínkou účasti na závodech je věk 6-15 let. 
Registrace od 8 hod., počet účastníků ca 40, 

občerstvení zajištěno.
Petrův zdar!

Více info na tel.  číslech: 776 601 010 Jan Franc  (předseda MO), 
602 947 507 Aleš  Hrubý (jednatel MO)

Děti 1. stupně ve Staroklánovické se 13. 9. zúčastnily programu Dny pro zá-
chranu života, který navazoval na předešlé Dny zdraví.  Moderní, zábavnou 
a interaktivní formou se děti naučily rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit 
drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a přivolat 
lékařskou pomoc. K dispozici byl také plně vybavený sanitní vůz. Dětem se 
program moc líbil. Interaktivní kurz pro žáky základních škol zajišťuje profesi-
onální tým záchranářů Zdravotníci s. r. o.

Mgr. Tereza Hrubá, 
tř. uč. 2. E

Dny pro záchranu života
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SPOLKY

16. října oslaví újezdští zahrádkáři 75. výročí. Spolek byl zalo-
žen pod názvem „Jednota zahrádkářů“, měl 22 zakládajících 
členů, ustavující schůze se konala v restauraci U Zvěřinů na 
Blatově – dnes pizzerie.  Prvním předsedou byl př. J. Kout, 
místopředsedou př. Sokolovský, pokladníkem př. Fiala, jed-
natelem př. Šuba a hospodářem př. Štípek. Spolek zajišťoval 
pro své členy semena, sadbu, školkařský materiál. Výbor se 
scházel každou první sobotu v měsíci U Zvěřinů. V roce 1948 
byl zvolen předsedou př. Šulc, členové výboru př. Kout, př. 
Sokolovský, př. Bouše, př. Lízner Bohumil, př. Uhlíř Jiří a př. 
Šátralová. V roce 1951 měl spolek přes 60 členů a stále se 
rozrůstal. Také výbor měl nové složení: předseda př. Šulc, 
místopředseda př. Kout, pokladník př. Fiala, hospodář př. 
Štípek, jednatel př. Jan Bouše, fytopatalog př. Schön a zapiso-
vatel př. Z. Vejšický. Nová Sibřina měla také svůj spolek, když 
byly obce sloučeny došlo i na sloučení spolků. Ale po roce 
byly opět rozděleny z důvodů různých zájmů. Po rozdělení 
zůstalo pouze 42 věrných členů. Byl zvolen i nový výbor ve 
složení: předseda př. Lízner Bohumil, př. Koula - pokladník, 
členové výboru : př. F. Musil, M. Schön, A. Ondřich, F. Barták 
a J. Bouše. Spolek ztratil veškeré skladovací prostory, neměl 
žádné zázemí, po uzavření hostince na Blatově se scházel 
u př. Musila - čalouníka v jeho dílně, který byl ve spolku hos-
podářem. 
Spolek zajišťoval postřik veškerých ovocných zahrad v celé 
obci, s každým majitelem jednal, byla to sisyfovská práce. 
Staral se o blatovskou náves se záhony růží, o ty pečovala př. 
Šátralová. Rovněž parku před školou byla věnována velká pé-
če. I tady byly záhony s růžemi a okrasné dřeviny byly na vr-
cholu své krásy. Nějaké peníze spolek měl a za přispění půjč-
kami věrných členů (100 Kčs bylo v té době dost peněz), kteří 
měli vytčený cíl získat společný objekt, na to již měli finanční 
základ.  Po delším jednání s majitelem zakoupil spolek v roce 
1966 dům č.p. 68, v té době v ulici Kolodějská. Spolek platil 
částečně hotově a na zbytek (prakticky ¾) měl půjčku u ČS. 
Byla to velká odvaha a za takto získaný majetek musíme po-
děkovat našim předchůdcům, a to př. F. Musilovi - předse-
dovi, př. J. Boušemu- jednateli, př. F. Bartákovi - hospodářovi 
a př. J. Koulovi - pokladníkovi. 
Po nařízení, že spolky nesmí vlastnit objekty s bytovými jed-
notkami byl nucen v roce 1969 obytnou část prodat, zůstal 
jim pouze zadní trakt se dvorem a vjezdem. Opět neměl žád-
né zázemí, a proto se v roce 1972 pustil do výstavby moštár-
ny a skladu, ale původní účel nebyl zcela dodržen. Na místo 
skladu byla zařízena společenská místnost, která je dnes klu-
bovnou. V té době se předsedování na jeden rok ujmul př. Jiří 
Uhlíř a po něm následoval př. A. Šlechta. Velkou pílí všech se 
podařilo nový objekt dokončit. Pak následovali předsedové 
př. Mojžíš, př. Jan Bouše.  Krátký přehled vypadá jako výčet 
jmen a funkcí, je vidět, jak jména zakládajících členů se vy-
trácí a ani jejich potomci stejného jména v obci až na malé 
výjimky nejsou. 
Stav, kdy jsme měli shodné číslo popisné 68 s rodinným do-
mem stojícím na pozemku č.k. 314 bylo pro naší organizaci 
nevyhovující, a to zejména pro identifikaci sídla naší orga-
nizace. Jsme majiteli prostoru - přístupu do našeho areálu 
a naše stavby nejsou s rodinným domem nijak stavebně pro-
pojeny. Proto jsme v roce 1997 zažádali o samostatné popis-
né číslo a bylo nám přiděleno číslo 495. Od té doby jsme zce-

Zahrádkáři slaví 75 let

Moštování jablek
od 18. září 2021 do odvolání
každou sobotu od 8-11 hod. 
Areál zahrádkářů, 
Staroújezdská 495 - 150 m od kři-
žovatky směrem na Koloděje

Kontakt: Ing. Dvořák, 281 971 928, 737 434 226 

UPOZORNĚNÍ
Jablka o průměru nad 8 cm rozkrojte, drtič je nepojme. 
Moštování nad 200 kg jablek je nutno předběžně do-
hodnout.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Praha 21 – Újezd nad Lesy

oslavuje 75. výročí od svého založení 
a pořádá tradiční výstavu 2021

OVOCE A ZELENINA
Srdečně zveme naše členy, občany a přátele k účasti 
i návštěvě naší podzimní výstavy letošních výpěstků. 

Těšíme a spoléháme se na vás.

Příjem exponátů 
ve čtvrtek 7. 10. od 14 -17 hod.

Každý je vítán

Výstava se koná v prostorách klubového „Areálu 
snů“ – Staroújezdská 495, 150 m od křižovatky směrem 

na Koloděje. 

PROGRAM:
pátek 8. 10., 8-13 hod. pro děti ze škol

pátek 8. 10., 13 -17 hod. 
zahájení a slavnostní odpoledne  

sobota 9. 10., 8-16 hod. 
sobota 9. 10., po 16. hod. výdej exponátů

ZŠ a MŠ z Újezda každoročně obohacují naši výstavu 
prezentací dětských prací, neboť ČZS vyhlašuje další 

ročník výtvarné soutěže na téma
OVOCE PLNÉ VITAMÍNŮ

Výstava se koná za podpory 
Úřadu MČ Praha 21 a Ministerstva zemědělství ČR.

la samostatní, ale to je jíž novodobější historie  s předsedou 
př. Petrem Machem a mojí osobou. To máme ještě v paměti.
Říjnová zahrádka výjimečně pouze na našich stránkách  htt-
ps://kvetyujezda.ic.cz, a v našich vývěsních skříňkách, více 
místa v ÚZ není, děkujeme za pochopení.
Srdečně zveme všechny členy a příznivce k oslavě našeho vý-
ročí a zahájení výstavy v pátek 8.10. 2021 ve 13,00 hodin do 
našeho areálu ve Staroújezdské.  Za zahrádkáře

Blanka Exnerová

https://kvetyujezda.ic.cz
https://kvetyujezda.ic.cz
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Veřejný zájem: 
je to na vás
Děkujeme vám za důvěru, se kterou se na nás už 
po desetiletí obracíte s podněty a dotazy k veřejné-
mu prostoru a životnímu prostředí. Poslední roky 
vám ale v drtivé většině nemůžeme pomoci, ani se 
postavit za vás a vaše oprávněné obavy a námitky, 
které se týkají zásahů do krajiny nebo veřejného 
prostoru v obci.
Novelou stavebního zákona jsou od roku 2018 
práva spolků, občanských uskupení a veřejnosti 
zásadně omezena. Spolek Újezdský STROM tak 
již není účastníkem správních řízení, v nichž se 
povolují stavby, ani kácení dřevin kvůli stavbám. 
Nemůžeme tedy za vás hájit veřejný zájem na udr-
žitelném životním prostředí tak, jak jste byli po léta 
zvyklí. Právo aktivně se účastnit správních řízení 
zůstalo jen sousedům a osobám, které se staveb-
ními záměry cítí být dotčeny a stavební úřad jejich 
nárok uzná. Naléhavě vám tedy doporučujeme, 
abyste se aktivně a  neustále zajímali o to, co se 
chystá pod vašimi okny a neváhali se sami bránit. 
Aktuálně se jedná například o devastaci zbytku his-
torické blatovské návsi kvůli rozšíření silnice. Nebo 
o vykácení veškeré vegetace a uzavření průchod-
nosti do lesa na stávající louce na rohu Čenovické 
a  Pilovské vedle fotbalového hřiště kvůli stavbě 
soukromé rezidence pro seniory.
Oklešťování práv veřejnosti nabralo v posledních 
letech obrátky a je to znepokojivá zpátečka do časů 
před rokem 1989. Než se podaří tento neblahý 
trend zvrátit, nezbývá, než postavit se stavební 
a  politické lobby a byrokratickému molochovi 
každý sám. A pomoc v hájení práva na zdravé 
prostředí k životu - aby nemizelo pod dalšími 
a dalšími vrstvami asfaltu a betonu - důsledně 
vyžadovat od politiků, které jste pověřili vedením 
státu, města nebo městské části. Za  spolek 
Újezdský STROM

Zita Kazdová

Pozn..: Informace o tom, nakolik rozšíření silnice sku-
tečně zasáhne blatovskou náves, najdete na str. 8-9.

V sobotu 18. září proběhla v Újezdě pouliční slavnost Zažít město jinak. 
Jejím cílem bylo představit známou část města jinak, z jiné perspektivy, 
tak jak ji neznáte. Hřiště Psí plácek a přilehlé ulice Hulická a Sudějovická 
se tento den staly dějištěm zábavy. 
Ze slepé ulice Sudějovické se stalo místo food festivalu. Mezinárodní po-
krmy jako boršč a čínské knedlíčky, guláš, palačinky, dortíky, slovácké bá-
leše a jiné dobroty se díky daru sousedů servírovaly bezplastově na por-
celánovém nádobí. K pití bylo pivo, víno, burčák, káva, domácí limonády. 
Nechyběla zmrzlina a zdobené perníčky. Klobásy a vuřty s  úsměvem 
griloval nejpopulárnější řezník z Újezda, Libor Nejezchleba. Návštěvníci 
hodovali u stolů s bílými ubrusy, krátká návštěva se v mnoha případech 
protáhla na několik hodin. 
Čas ubíhal i díky bohatému programu. Ulice Hulická se proměnila v mís-
to workshopů a prezentaci místních živnostníků, ženy se mohly nechat 
nalíčit, ochutnat domácí džemy a sirupy a obdivovat krásné šperky z mo-
týlích křídel. Děti ocenily roboty, kteří umí tancovat, i stánek s historický-
mi zbraněmi. Pro menší děti byly připraveny dětské dílny a dva skákací 
hrady. Křižovatka obou ulic se proměnila v  pódium, kde se stepovalo, 
následovalo hiphopové vystoupení a ukázky street dance, shuffle dan-
ce a dancehall. Šikovní tanečníci byli bouřlivě povzbuzováni publikem. 
Úspěch měla i výuková lekce charlestonu. Také se sportovalo s fotbalo-
vým klubem a cvičitelkou fitness. Nechyběl náš tradiční bazar oblečení, 
hraček a knih. V průběhu odpoledne probíhala hra o ceny, které nám 
věnovalo mnoho újezdských sponzorů. 
Pouliční festival Zažít město/Újezd JINAK se mohl konat díky podpoře or-
ganizace Auto*Mat. Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, účastníkům 
a MČ Praha 21 za finanční podporu. Velké poděkování také patří orga-
nizátorům, jmenovitě Valerii Stulíkové, Lence Danielové, a Míše Skalní-
kové a Pavlu Dufkovi, kteří realizaci této akci věnovali svůj čas a energii. 
Za spolek ÚJEZD.KOM

Hana Mertová
foto Pavel Dufek

Zažili jsme Újezd jinak

A N T A R K T I D A
Lodí z Jižní Ameriky 

k Antarktickému poloostrovu

to je téma vyprávění,
které nám zprostředkují i s fotografiemi

EVA a PETR DANIELOVI
Beseda se uskuteční 

ve čtvrtek 14. října 2021 
od 16 hodin

 v divadelním sále Masarykovy ZŠ

Všechny zájemce zve Svaz postižených 
civilizačními chorobami v Praze 21



Po koronavirové přestávce naše sdružení Rarášek z Újezda opět uspořáda-
lo jednu z našich tradičních akcí …  již 12. cestu za pokladem skřítků. Trochu 
s obavou, zda přijdou návštěvníci, jsme je očekávali na multifunkčním hřišti 
a v přilehlém lese. Obavy byly zbytečné a hojná účast téměř 250 dětí s dopro-
vodem toho byla důkazem. Na trase dlouhé 2 km děti plnily úkoly na stanovi-
štích 7 skřítků, pomáhaly zvířátkům nezabloudit v lese, poznávaly jedlé houby, 
třídily odpadky, zatloukaly hřebíky, nosily vajíčka, u skřítka Povídáčka poznáva-
ly pohádky a mohly si nechat něco namalovat na obličej, skřítkovi Jahodníčkovi 
pomáhaly posbírat červené jahůdky. Na konci cesty pak na ně čekala víla se 
skřetem u pokladu, ze kterého si mohly vzít odměnu. Skřítkové byli rádi, že se 
s dětmi mohli opět setkat. 
Letos se podařilo spojit síly s MČ Prahy 21 a naše akce se stala součástí zářijo-
vého programu Dny zdravé země. Za dobrovolníky velice děkujeme za spolu-
práci, naše akce je finančně podpořena MČ Praha 21.
Náš spolek zde v Újezdě pořádá akce již 13 let. Za tu dobu z našich dětí vyrostli 
náctiletí, kteří se již podílí na jejich organizování. Mohli jste některé z nich po-
tkat i na skřítkových stanovištích, které si vzaly samy do svých rukou. Doufáme, 
že jim nadšení a chuť vydrží a až my půjdeme do spolkového důchodu, budou 
zde pokračovat v naší tradici. Za Raráška z Újezda

Šárka Skřivanová
foto: Anna Vítkovská
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Spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život obdržel grant hl. m. Pra-
hy z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí na II. etapu projektu „Revitalizace izolační zeleně u síd-
liště Rohožník“. Bude navazovat na I. etapu revitalizace provede-
nou v letech 2019-2020. 

V březnu 2020 proběhlo v místě revitalizace setkání s občany, kde 
jsme představili provedené pročištění a plán pokračování. Přítom-
ní vznášeli návrhy na vytvoření cest a odpočinkových míst a po-
nechání některých ovocných dřevin a dosadbu nových ovocných 
stromů, což bude při pokračování revitalizace zohledněno. 
Dojde k odklizení skládky, odstranění napadených, nemocných 
a neperspektivních dřevin, ošetření kvalitních perspektivních dře-
vin a výsadbě nových původních druhů, zejména moruší, třešní 
a jedlých kaštanů. V rámci obnovení staré cesty dojde k prokles-
tění v šířce 2 metry v místě cesty. Konkrétní provedení proběhne 
v souladu s doporučeními odborníků z MHMP a bude dozorová-
no Odborem živ. prostředí a dopravy MČ Praha 21. 
Součástí projektu bude i výběr a realizace odpočinkových míst, 
k čemuž svoláme projednání v místě, kde se budete moci vyjádřit 
ke konečné podobě. 
V plánu máme také přidání ptačích krmítek, budek a pítek, které 
budou vyrobeny ve spolupráci s místní základní školou a doplně-
ny informační tabulí s obrázky a popisy ptáků, kteří se vyskytují 
v Újezdě. Na nákladech se podílí MČ Praha 21. 
Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život

Jitka Carbolová

Revitalizace zeleně na Rohožníku pokračuje

12. cesta za pokladem skřítků

Andělé si jej vzali k sobě
Mnozí z vás si určitě pamatují, že Spolek OKO před třemi roky 
pozastavil vydávání svého magazínu. Zlí jazykové v něm viděli 
kritiku s politikou a zcela přehlíželi větší část obsahu. Na něm 
se podílel svými kontroverzi budícími přípěvky i p. Pavel Ká-
brt. Týkaly se výkladu vzniku života na Zemi rukou Stvořitele. 
Ne se všemi jsme vždy byli v souladu, ale dali jsme prostor 
i menšinovému výkladu pro lepší tříbení názorů. Za něj byl 
Pavel v  roce 2010 i negativně „oceněn“ Bludným balvanem 
klubu skeptiků Sisyfos.
Pracoval u Armády spásy, dlouhou dobu provozoval web kreaci-
onismus.cz a vydal knihu „Jak se nezbláznit“ s nebetyčnými omy-
ly rozšířenými mezi lidmi. V roce 2005 spoluorganizoval konfe-
renci „Darwin and Design“ v Kongresovém centru v Praze, kde 
byl hlavní hostem americký biochemik Charles Thaxton, autor 
knihy „Tajemství vzniku života“. S Pavlem jsem se účastnil něko-
lika přednášek (školy, KD atd.) a domluvil mu hodinové debatní 

vystoupení v TV Nova. Na jeho úplně poslední přenášku jsem jej 
v roce 2017 přivedl i do našeho divadelního sálu v ZŠ.
Už za hluboké totality byl členem americké společnosti pro vý-
zkum stvoření Creation Research Society a pravidelně odebíral 
její odborný čtvrtletník. Zajímavé bylo, jak jsem Pavla poznal. 
Za totality existovala v pasážích ulice Vodičkova vývěsková služ-
ba s inzeráty a na jednom z nich stálo: „Pomohu najít smysl ži-
vota následováním Ježíše Krista. Teorie a praxe.“ V  té době to 
byl naprosto vymykající se a odvážný inzerát. Za jeho zveřejnění 
měla pak potíže pí vedoucí vývěskové služby, neb ji někdo udal. 
Nicméně já si řekl, že toho pána chci poznat. A tak jsme se setká-
vali a přeli nad Biblí a stvořením. A kdyby zůstalo jen u toho, asi 
bychom se více jak 40 let neznali. Ale byla tu ta praxe.
Nezištně pomohl mnoha lidem v nouzi či na ulici, neváhal je vzít 
i k sobě domů a dát jim klíč od dveří. Jen jeden host mu ukradl 
nářadí, které po týdnu vrátil. Hryzalo ho svědomí. Pavel byl prostě 
výjimečný. Bohužel opustil tento svět 14. 9. 2021. Za Spolek OKO

Petr Duchek



Veteráni v Újezdě se tradičně vydařily. I počasí nám 
přálo. Poděkování patří sponzorům, všem účastníkům 
se svými stroji a velkému počtu návštěvníků.  Za rok opět 
na shledanou!

Ladislav Marek
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Sedíme v autobusu, jedeme na výlet a vzdor předpovědi je nádherné po-
časí. To jsou důvody k dobré náladě. Čekali jsme na to celý rok. Po 100 ki-
lometrech zastavujeme u ranně barokního zámku Lnáře. Dal ho postavit 
roku 1666 Aleš Vratislav – hrabě z Mitrovic. Návštěvník tu uvidí honosný 
nábytek, drahé nádobí, obrazy, zbraně. Lnáře jsou unikátním souborem 
nástěnných maleb s výjevy antické mytologie, v kapli pak s výjevy bib-
lickými. Nástropní freska ve velkém sále zobrazuje celé antické božstvo. 
Čas naší návštěvy nám odměřoval středověký hodinový stroj. Po zastávce 
v „Kočičím muzeu“ jsme šli do zámeckého parku k malé mešitě se dvěma 
minarety.
Klasicistní sochy antických bohů od Ignáce Michala Platzera už jsme si 
z  časových důvodů nestačili prohlédnout. Čekal nás vynikající oběd 
v místní restauraci.
Posíleni jsme odjeli na vodní zámek Blatná, který patří stavebně k nejvý-
znamnějším památkám svého druhu v republice. Tvrz z 13. stol. se časem 
měnila na gotický hrad a v 15. stol. za majitele Zdeňka Lva z Rožmitálu, 
vysokého úředníka na královském dvoře, na reprezentativní sídlo. Práce 
vedl architekt Benedikt Rejt. Po smrti Zdeňka Lva přešla Blatná do majet-
ku Šternberků. Současnými majiteli je šlechtický rod Hildprantů.
Zvolili jsme si okruh z nejstarší historie. Po jeho absolvování jsme přešli 
do parku, který je spojen s oborou – v 17. stol. patřila k největším v Če-
chách. Potěšili jsme se u ochočených a přátelských daňků a celý výlet 
zakončili v místní cukrárně. Hlavní organizátorkou zájezdu byla paní Eva 
Suderová. Díky Evo, tenhle výlet se opravdu povedl.

Irena Krajzingrová

Zářijový výlet KAS

Areál zámku Strážovice, kde jsme byli 
ubytovaní, nás přivítal svojí rozlohou, 
čistotou, a hlavně záplavou zeleně. Po 
ubytování v prostorných pokojích s vel-
kým sociálním zázemím, jsme byli se-
známeni s denním programem.
Účelem rekondičního pobytu je pro-
hloubit základy správného cvičení, dý-
chání, stravování i trénování paměti. 
Pohybu jsme měli opravdu hodně. Raní 
rozcvička, několikrát denně do kopečka 
do jídelny, cvičení pro kardiaky a spo-
lečné vycházky. Bylo i osobní volno, kdy 
jsme poznávali nejbližší okolí. Společné 

vycházky byly náročnější – Mitrovice, 
rodiště M. Alše, a muzeum Matěje Ko-
peckého, Cerhonice, rodiště L. Strou-
pěžnického a cestou krásně vyzdobené 
kapličky, vycházka kolem hradu Zvíkov, 
poznávání zámků Chanovice a Lnáře 
a  jejich krásného okolí- skanzen, roz-
hledna, tvrz. Procházka Blatnou a i Pís-
kem a výhled od kostela sv. Jakuba v Čí-
žové na celé velké panorama…
Po večeři jsme se setkávali v klubovně, 
kde probíhalo hodnocení dne a odbor-
né přednášky. Například o hypertenzi 
a měření tlaku krve, používání holí Nor-

dic Walking, význam trénování paměti. 
Ostatně paměť jsme trénovali denně 
formou her se slovy.
Počasí nám přálo, personál byl milý 
a  ochotný, strava dílem dietní, ale do-
mácí kuchyně.
Závěrečný večer s tombolou a tancem 
byl krásnou tečkou za tímto vydařeným 
pobytem.
Děkujeme Evě, Růžence a Janě za dobře 
zorganizovaný pobyt, na kterém jsme 
mimo jiné poznali i další historická mís-
ta jižních Čech.

Alena Mařencová a Zdena Nyklová

Šest dnů v jižních Čechách

Pozvánka na zájezd
Klub aktivních seniorů zve 16. 10. 2021 

na zájezd Opočno a Častolovice
Odjezd z Blatova a od prodejny Lidl v 7:00 hod.
Cena 250 Kč. Přihlášky u I. Krajzingrové

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
NEJEN PRO SENIORY 

podzim 2021
pravidelně 2. a 4. pondělí v měsíci, 

jako vždy od 14 hodin 
v přízemí Polyfunkčního domu

Zájemci, nezapomeňte si papír a tužku
a hlavně chuť něco pro sebe udělat.

Na setkání se těší lektorka E. Štrasmajrová

CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY A PLAVÁNÍ

CVIČENÍ PRO KARDIAKY – tělocvična ZŠ  parku 
pondělí 18 hod. – od 6. 9. do 1. 11. 2021, tj. 9x

tělocvična ZŠ v Polesné ul. 
středa 16 hod. – od 8. 9. do 3. 11. 2021, tj. 9x

CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH – sál v Polyfunkčním domě 
úterý od 10 hod. – od 7. 9. do 2. 11. 2021, tj. 9x

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ v bazénu Wellness Kossuth 
úterý - plavání 7. 9. - 2. 11. 2021 
pátek - plavání a cvičení  – od 10. 9. do 5. 11. 2021 

Termíny cvičení i plavání jsou zatím počítány za zapla-
cené a neuskutečněné z důvodu karantény. Pokud ne-
dojde k dalším zákazům, bude se normálně pokračovat. 

Tyto akce finančně podporuje MČ Praha 21
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Kangsim Dojang oslavil letos v září 20 let existence klubu, 
což nemohlo zůstat bez povšimnutí. První zářijovou so-
botu se tedy konaly na multifunkčním hřišti v Újezdě nad 
Lesy bujaré oslavy, které probíhaly celé odpoledne. Ke 
slavnostnímu zahájení došlo již krátce po poledni úvod-
ní exhibicí za přítomnosti starosty MČ Praha 21 Milana 
Samce. V průběhu celého odpoledne si pak nejen děti 
mohly vyzkoušet, jaké to je být taekwondistou.
Připraveno bylo deset stanovišť, na kterých museli soutě-
žící plnit různé úkoly: některé byly spíše kreativní, jiné za-
se testovaly fyzickou zdatnost. Na jednom stanovišti bylo 
dokonce možné vyzkoušet si kouzla s Lukášem Kudláč-
kem. Po absolvování všech těchto stanovišť následovala 
štědrá výhra. Celým odpolednem prováděla moderátor-
ka Petra Novotná za pomoci trenérů Marka Doxanského, 
Pavla Pospíška a Martina Horáka. Díky nim jsme se mohli 
přenést zpět v čase a poslechnout si o historii klubu nebo 
zavzpomínat na jeho významné události. Prostor dostalo 
také oficiální představení našeho nového loga a nových 
reklamních předmětů.
Mimo stanoviště se o zábavu starala i zpěvačka Marti-
na Černá, se kterou si mohly děti zatančit či zazpívat. 
Jakmile odbila pátá, přišel nejočekávanější bod celého 
programu: velkolepá exhibice Kangsim Dojang. Kromě 
propracovaných sekvencí taekwonda se v ní našla i ukáz-
ka japonského bojového umění chanbara, svým vystou-
pením přispěla i taneční skupina HDC a došlo i na před-
stavení freestyle taekwonda v podání Tomáše Markova. 
Třešničkou na dortu byla po ukončení oficiální části kul-
turní vložka, o kterou se postarali hudebně zdatní Kang-
simáci, konkrétně Pavel Pospíšek, Štěpán Nepraš, Martin 
Pfrogner a Matyáš Zíka.
Velký dík patří našim partnerům, především generálnímu 
partnerovi společnosti Abak, provozovateli sítě Újezd.net 
a našemu hlavnímu partnerovi, Obchodní akademii Pra-

Kangsim oslavil dvacáté výročí

SPORT

Do KVĚTINÁŘSTVÍ 
v Újezdě nad Lesy 

PŘIJMEME 
prodavačku-floristku 
Nejlépe s min. dvouletou praxí v oboru, 
anebo zaučíme vážné zájemce o práci.

Nejlépe na poloviční úvazek, dle domluvy 
je možná brigáda nebo plný úvazek. 

Nástup možný ihned!
Platové podmínky dle praxe a dovedností 
v oboru anebo dle zručnosti po zaučení.

Prosím volejte na tel. č. 608 982 711
www.kvetiny-jasmin.cz

ha. Poděkování také patří partnerům MČ Praha 21 a Ma-
gistrátu hl. m.  Prahy, kteří akci finančně podpořili.

Kateřina Malechová,
Kangsim DojangINZERCE

Koupím originální filmové a hudební nosiče 

(VHS, CD, DVD, MC-kazety, LP desky) 

a jiné sběratelské předměty.

E-mail: vhscddvd@seznam.cz , tel.: 704 142 317



Marek Holeček je jedním z  nejúspěšnějších a nejzkuše-
nějších českých lezců. A také člověk, kterého není snad-
né zastihnout. Nicméně přislíbil, že si 9. 11. od 19 hodin 
udělá nejen pro Újezďáky čas a přijede na besedu do 
divadelního sálu Masarykovy ZŠ. Pro organizátory akce 
si Mára čas udělal již teď, a tak mohl odpovědět i na otázky 
ÚZ. Vzhledem k  tomu, že si oba pánové se zpovídaným 
tykají, necháváme rozhovor v autentické podobě. 

Sám jsi začínal ve čtyřech letech. Je pro lezení klíčové 
získat dovednosti už v tak útlém věku? Nebo se dá za-
čít později?
Omezení je jen v  nás, začít se dá kdykoliv. Musíš si jen 
správně nastavit své ambice. Když si ve čtyřiceti vzpome-
neš, že bys chtěl bourat rekordy, tak asi narazíš. Nejen fy-
zicky. Mladí mají samozřejmě výhodu v tom, že jejich tělo 
je ohebnější a méně se „rozbije“, když už se něco stane, 
tak se to zahojí. S přibývajícími léty to už jde toporněji a le-
dacos nás brzdí. Věku neporučíš, takže se snažit vývojové 
stupně nějak přeskočit, je nesmysl. 
Jinak u dětí je důležité, jak jim to nastaví rodiče. Já začal ve 
čtyřech, protože tatínek vyhodnotil, že pořád někde lítám 
a jsem už nebezpečný. Dal tomu zkrátka směr. Já jsem si 
k  tomu později přidal cíl. Díkybohu mě to dodnes baví. 
A to je součást šťastného žití.

V Újezdě máme v tělocvičně velkou lezeckou stěnu. Je 
tohle lezení dobrá průprava do hor, nebo spíš sport do 
tělocvičny?
Lezeckou stěnu sám často využívám. Důvod je jednodu-
chý – není vždy čas zajet do hor, někdy není ani počasí na 
skály. Mně dokonce ani nevadí, že je tady sklon vychovat 
lezce, který se ochudí o tu krásu a romantiku hor. Vůbec 
nechci kritizovat názory a životní postoje lidí, kteří jsou 
městskými typy. 

Letos poprvé bylo sportovní lezení na olympiádě. Za-
jímá tě to?
Podobnosti s  lezením v přírodě se určitě najdou – zákla-
dem pořád zůstává naučit se vertikálně stoupat. To je 
lezecká alfa a omega. Když má člověk natrénované tyto 
gymnasticko-sportovních dovednosti, může odškrtnout 
jednu kolonku ze seznamu. Ale tak jednu z deseti. Proto-
že v horách se k tomu přidává psychická odolnost, lezení 
v ledu, orientace a – co si budeme povídat – i schopnost 
přežít. Hory jsou mnohačetný boj. Všechny schopnosti 
a dovednosti se skládají v jeden koktejl. 
A velký rozdíl je samozřejmě v tom, že olympiáda je pořád 
soutěž, kde můžeš vyhořet. Jako Adam Ondra, který je ji-
nak skvělý lezec. Když ale vyhoříte v horách, můžete fatál-
ně ohrozit i svého spolulezce. Takže i když nemáte zrovna 
svůj den, musíte podat alespoň průměrný výkon. Když to 
řeknu natvrdo – alespoň přežít. 

Vysněný vrchol Baruntse jste s kolegou Radkem Gro-
hem letos v létě pokořili. Co tě láká dál?
Mám několik vyhlédnutých kopců v Pákistánu. Třeba Ma-
šerbrum, špičák, co má těsně pod 8 tisíc metrů. Nádherná 
hora, kde třicet let nikdo nebyl. A na lezení hodně těžká. 

A co dělá „Maroušek blázen“, jak se jako spisovatel ti-
tuluješ? Chystáš něco?
Titul Zápisky Marouška blázna jsem zvolil schválně. 
To jsou opravdu mé zápisky, není to ucelený příběh. Ale 
dávat o každé výpravě nějaké povídání, to by mě nebavilo. 
Čtenářům chci přiblížit nejen zážitky z hor, ale i kus té ži-

votní šedi. I to je součást žití. Z toho vyplývá, že letos žádná 
moje autorská knížka nebude, snad napřesrok. Zas takový 
frmol můj život není. Chystám ale s Markétou Bidlasovou 
knížku rozhovorů. Těším se na ten ženský pohled na svět, 
který jsem upřímně nikdy nepochopil.
A pak jsou tu filmy. Stříhá se dokument z  Nepálu, Mar-
kéta Ekrt Válková, další výborná žena, finišuje dokument 
o mně. Chtěl jsem, aby se to jmenovalo Já, jájínek, ale ne-
prošlo to. Nakonec to bude Mára jde do nebe. 

A obrazně? Máš nějaký vysněný vrchol, kterého do-
sáhnout?
Konkrétní určitě ne. Teď se mi daří, takže kdyby to ještě 
chvilku šlo takhle dál, tak bych to označil za vrchol. Vrcho-
lem je, když si člověk užije každý krásný sluneční den.

Jan Veselý
Jaroslav Zajpt

Blahoslav Hruška

Marek Holeček (46) – pražský rodák, lezec a „pískař“, píše, 
fotí a přednáší. Baví ho hledání nových výstupových směrů. 
Jako první Čech v historii získal hlavní cenu prestižního oce-
nění Piolet d‘Or (Zlatý cepín) za prvovýstup alpským stylem 
jihozápadní stěnou 11. nejvyšší hory světa - Gašebrum I. Je-
ho posledním „úlovkem“ je prvovýstup západní stěnou na 
Baruntse (7162 m. n. m., společně s Radkem Grohem).
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V soutěži vyhořet můžeš. Na horách ne

Atelier4M
interiérový design

Ing. Marek Trešèák
+420 608 202 179

marek@atelier4m.cz
www.atelier4m.cz

Atelier4M
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Novou sezonu oddíl SK Joky zahájil v  předposledním 
týdnu prázdnin volejbalovým kempem, který byl určen 
pro přípravku, začínající hráčky i pro nově příchozí děti. 
Kemp proběhl na antukovém hřišti za krásného počasí 
ve sportovním areálu „Kácovská“. Na něj navázalo poby-
tové soustředění děvčat hrajících soutěže. Konalo se na 
novém místě, objevili jsme krásnou lokalitu v srdci Jizer-
ských hor - v  malebném městečku Hejnice. Ubytováni 
jsme byli ve Ferdinandově v údolí pod Oldřichovským 
sedlem v pěkném penzionu Chalupa pod Ořešníkem.
Trénovat jsme chodili do areálu hejnické základní školy, 
kde jsme mohli využít krásnou novou sportovní halu. 
V neděli jsme děvčatům připravili kruhový trénink a vy-
cházku po okolí. Od pondělí jsme se již  dvakrát denně 
věnovali dopoledním a odpolední tréninkům. Ve středu 
se konala večerní bojovka s hledáním indicií na sepsání 
básničky či povídky, kterou měla děvčata sama vymyslet 
a přednést. Trénování probíhalo ve veselém duchu, hol-
ky se rozcvičovaly s hudbou a dobrá nálada jim vydržela 
i v tvrdém tréninku. 
Doufáme, že se nám během soustředění povedlo utvo-
řit dobrý tým, a tréninkové nasazení zúročíme v letoš-
ních soutěžích, které nám začaly již v září. 
Tréninky přípravky a nových zájemkyň probíhají ve stře-
du od 16-17 hod. a v pátek od 15-16 hod. v hale v Bě-
chovicích (Richterova ul). Pro „závodní hráčky“ (kadet-
ky/žákyně) jsou určeny tréninky ve středu od 19 hod. 
a v pátek od 18 hod. v tělocvičně ZŠ Polesná v Újezdě. 
Do oddílu rádi přivítáme nové zájemkyně (od ročníku 
2011 a starší) s dobrým pohybovým základem na do-
plnění soutěžních družstev žákyň a kadetek. Sportovní 
klub je finančně podporován v  rámci grantového pro-
gramu MČ Praha 21 a MČ Praha - Běchovice. Bližší info 

Volejbalistky opět v akci

Nábor do volejbalového 
oddílu SK JOKY

Přijímáme děvčata ročníku 2011 
a starší do přípravky a na doplnění 

soutěžních družstev žákyň a kadetek
Přípravka trénuje ve středu od 16:00-17:00 

a v pátek od 15:00-16:00 hodin 
ve sportovní hale v Běchovicích, Richterova 536.

www.joky.cz
Kontakt: Petr Plzenský; Barbora Plzenská; 

     tel: 720 953 240; 777 636 210   
    email:plzenskyp@seznam.cz; plzenskab@seznam.cz
Činnost sportovního klubu je finančně podporována v rámci 

grantového systému MČ Praha 21 a Praha Běchovice                                                                                                    

poskytne Petr Plzenský (tel. 720  953  240, email: 
plzenskyp@seznam.cz) Za SK Joky, oddíl volejbalu

Petr Plzenský

mailto:plzenskyp@seznam.cz
mailto:plzenskyp@seznam.cz
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Sousední Úvaly mají nové místo, odkud je možné kochat se 
dalekými výhledy a ještě se něčemu přiučit. Umístit na nej-
vyšší místo na Vinici nad Úvaly zvané „Na Vyhlídce“ naučnou 
ceduli zvanou Observatorio byl nápad členů spolku Zachraň-
me koupaliště. Na tomto místě totiž již před dvěma roky 
vysázeli stromořadí třešní, které k Úvalům patří a na Vinici 
historicky rostly.
K čemu Observatorio slouží? Je to vlastně pomůcka k identi-
fikaci hor na severním panoramatu od Vinice. Při příznivém 
počasí a dobré viditelnosti je zde překrásný výhled do oko-
lí a na česká pohoří. Místo na Vinici je unikátní tím, že do-
hlédnete až na hranice země České, a to od Krušných hor, 
Lužických a Jizerských hor až po Krkonoše a při viditelnosti 
nad 100 km možná i hor Orlických. Takových míst v republice 
mnoho není. Observatorio vám pomůže určit, co vidíte na 
obzoru, jak je místo od vás daleko, určit azimut i nadmoř-
skou výšku. Zde si potvrdíte, na co všechno se díváte. Odbor-
nou gesci nad výrobou Observatoria převzal certifikovaný 

Úvaly mají novou vyhlídku

PROGRAM
BESEDA

vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu  Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

říjen 21
 12/10 sobota  KINO 19.00     Zátopek režie: David Ondříček

 15/10 úterý  POKEC v BESEDĚ 19.00   Petr Vizina a jeho host: Tatiana le Moigne

 16/10 středa BIO SENIOR 14.00   Dámský klub režie: Bill Holderman

 17/10 čtvrtek KINO 19.30    KAREL režie: Olga Malířová-Špátová

 18/10 pátek  KINO filmový klub 19.30   CHYBY režie: Jan Prušinovský

 19/10 sobota Jazzová kavárna, koncert 19.00  LIBOR ŠMOLDAS ORGAN TRIO

10/10 neděle KINO pro děti 16.00   Myši patří do nebe režie: Denisa Abrhámová, Jan Bubeníček

12/10 úterý vědomostní týmy 19.00   Na Kvíz Poskládejte tým 2–6 přátel a poměřte síly s dalšími! 

13/10 středa  hudebně-zábavný pořad 19.30  Klánovický svařák  Jan Nejedlý a hosté

14/10 čtvrtek  KINO 19.30    Atlas ptáků režie: Olmo Omerzu

15/10 pátek  KONCERT 19.30   MARKÉTA FOUKALOVÁ (zpěv) a Martin Brunner (klavír)

17/10 neděle  Kouzelník 16.00   kouzelnické představení MAGISTRA KELLYHO pro malé i velké
              KINO 19.00    James Bond – Není čas zemřít režie: Cary Fukunaga

19/10 úterý vědomostní týmy 19.00   Na Kvíz Poskládejte tým 2–6 přátel a poměřte síly s dalšími! 

20/10 středa BIO SENIOR  14.00   Šarlatán režie: Agnieszka Hollandová

21/10 čtvrtek KINO 19.30    Deníček moderního fotra režie: Jan Haluza

24/10 neděle KINO pro děti 14.00   Tlapková patrola ve filmu režie: Cal Brunker

26/10 úterý NA STOJÁKA 19.30   Ester Kočičková a Karel Hynek stand up

28/10 čtvrtek KINO 19.30    Festival pana Rifkina režie: Woody Allen

29/10 pátek KINO filmový klub 19.30   Okupace režie: Michal Nohejl

9/105/10

A4 program beseda rijen 21.indd   1A4 program beseda rijen 21.indd   1 14.09.21   23:1314.09.21   23:13

SOUSEDÉ

inženýr zeměměřič Jaroslav Rydlo, který je také kartograf.
A jestli jste si nestačili zapamatovat všechna pohoří a kopce, 
která jsou z Úval vidět, nezoufejte. Na webu uvaly.cz najde-
te k vytištění ve formátu pdf celé panorama.

Převzato z webu uvaly.cz, kráceno

INZERCE

SS RRTT TT EE RR AA PP II EE
MMááttee ssttrraacchhyy,, oobbaavvyy zz

bbuuddoouuccnnoossttii,, nnáávvaallyy ppaanniikkyy,,

ppaarrttnneerrsskkéé pprroobblléémmyy,, eekkzzéémmyy

nneebboo ooppaakkuujjííccíí ssee oonneemmooccnněěnníí??

Kamila Živnůstková

tel:773 298 122

NNeebboojjttee ssee aa kkoonnttaakkttuujjttee mměě ..

www.srtkamila.cz
www.srt.kamila.webnode.cz

http://www.srtkamila.cz
http://kamila.webnode.cz
http://www.srtkamila.cz
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SPORT

                                                tel.: 606 900 600

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00           Křemínská 153                                         
SO:        09.00–13.00                                   282 01 PŘIŠIMASY

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT              
Likvidace autovraků všech značek                              
Pneuservis bez čekání

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

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

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

INZERCE

Soukromá mateřská  
školka Andělská

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

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

www.skolka-andelska.cz
Email: info@skolka-andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085  
Praha 9 - Újezd nad Lesy

andelska_89x132.indd   1 20.02.2021   18:24

mailto:flaskova@akjp.eu
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 PRONÁJEM - nově zrekonstruovaný, zaří-
zený byt 1+kk, 67 m2, terasa 23 m2, snížené 

přízemí RD, Bendlova ul., Praha 9 - Miškovice

30 let zkušeností  
v realitách

PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah, 
podlahová plocha 578 m2, pozemek  

1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha 
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul., 

Květnice, okr. Praha-východ

Doporučitelská  
provize  
až 1%  

z prodejní ceny 

Pro naše VIP klienty  
hledáme nemovitosti  
k prodeji i pronájmu  

v Újezdě nad Lesy,  
Klánovicích, Šestajovicích  

a okolí.

PRODEJ  
nových bytů  
v Klánovicích 

ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

Informace k jednotlivým parcelám    
pro rodinné domy u makléře

    PRODEJ – stavební pozemky na dostavbu 
    OC Šestajovice a výstavbu rodinných 
    domů o celkové výměře 61.579 m2,  
    Šestajovice

cena 9.500,-Kč/měsíc  
+ poplatky 1.500,-Kč/měsíc

P R O D Á N O


