
Ohlédnutí za 
Dny zdraví v Újezdě proběhly tradičně v první polovině září. Odstartoval je 
3. ročník turistického pochodu „Za loupežníkem Drholcem", který se konal 
v neděli 8. 9. 2019. Turisté vyrazili na tři různě dlouhé trasy. V cíli se mohli těšit 
na ochutnávku zeleninových a ovocných salátů. 
Letošní ročník vyvrcholil sobotním odpoledním programem plný sportu, zdra
ví a hlavně zábavy. Celým programem prováděl zkušený, nám již známý mo
derátor Tomáš Horák. Hlavní odpolední program byl věnován podpoře Klu
bu cystické fibrózy - jedná se o nemocnění, které postihuje zejména dýchací 
a trávicí ústrojí. Návštěvníci měli možnost podpořit klub například nákupem 
triček nebo náramků nebo samotným příspěvkem do sběrné kasičky. 
Program zahájila paní radní pro oblast školství a místní Agendu 21 Lucie Poni-
cová. Poté následovala ukázka výcviku záchranářských psů, kterou předved
li újezdští kynologové. V pozdních odpoledních hodinách mohli diváci vidět 
ukázku psích sportů od spolku Psisko - OB. Návštěvníci se mohli zúčastnit cyk
listického happeningu, kde mohli vidět, ale i zkusit kola pro handicapované. 
O hudební kulisu během odpoledne se postaral Tomáš Svoboda a o večerní 
hudební zážitek zase kapela Ambrožband. Pohyb zajišťovaly slečny ze studia 
Samadhi, které předvedly ukázku lekce jógy pro tělo i mysl. V našich Dnech 
zdraví nesměla chybět tradiční ukázka zeleniny od našich zahrádkářů. 
Návštěvníci, tak mohli ochutnat různé odrůdy rajčat, které měly i v letošním 
roce velký úspěch. 
Neochutnávaly se však jen plody zahrádky, ale i voda, o což se postaraly 
Pražské vodovody a kanalizace. V lékařském programu nemohla chybět zá
chranná služba, která demonstrovala ukázky resuscitace dospělého, dítěte i 
obvazové techniky při úrazech nebo poradenskou činnost první pomoci. Dá
le si návštěvníci mohli změřit hustotu kostí, vnitřní tuk nebo se poradit, jak 
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správně jíst či jak bojovat proti obe
zitě. V pozadí nezůstala ani jednotka 
dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy, 
která v rámci požární bezpečnosti ve 
svém infostánku nadšence seznamo
vala s požární prevencí. K Dnům zdraví 
neodmyslitelně patří exhibice našich 
taekwondistů z oddílu Kangsim Dojang, 
kteří opět předvedli skvělou show. Ten
tokrát byl zapojen i náš pan starosta 
Milan Samec, který si vyzkoušel, jaké 
to je být taekwondistou. 

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

D o m i n i k a Č e r v i n k o v á , 
k o o r d i n á t o r k a 

místn í A g e n d y 21 

Pronájem prostor 
pro skladování 

Městská část Praha 21 nabízí od května 2019 
k pronájmu prostory vhodné pro skladování 
nebo kancelář v 1. PP panel, domu čp. 1627 
o výměře 59 m2. V případě skladování po
travin je třeba počítat s tím, že rozvody ÚT 
a sousedící kotelna trvale prostor temperu
jí. Nájemce musí umožnit přístup k rozvodům 
vody a k uzávěru stoupačky ÚT výboru SV1627. 

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

Více informací: 
Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982 

e-mail: jaroslava.bendova@praha21.cz 

Pronájem prostor 
ve zdravotním středisku 

Městská část Praha 21 nabízí 

k pronájmu prostor v domě na adrese 

Živonínská 1630 - zdravotní středisko 

Rohožník. 

Prostory je možné využít nejen 

pro ordinace, ale i za účelem 

poskytování služeb, např. kosmetika, 

pedikúra, manikúra, masáže apod. 

Minim, nájemné 1 200,-Kč/m 2/rok, 

nájem na dobu určitou do 31.12. 2021. 

V případě zájmu bližší informace na 

e-mailu jaroslava.bendova@praha21.cz, 

tel. 281 012 982. 

9 

mailto:jaroslava.bendova@praha21.cz
mailto:jaroslava.bendova@praha21.cz

