DEN BEZ AUT
Městská část Praha-Újezd bude
v sobotu 18. září 2021 bez aut!
V sobotu 18. září 2021 městská část na jeden den omezí průjezd
motorovým vozidlům ulicí Formanská. Touto akcí se již třetím rokem připojí k mezinárodní akci „Evropský týden mobility“, která
podporuje omezování městského automobilismu. Sloganem letošního ročníku je Cestovat zdravě = cestovat udržitelně.
Cílem akce je nejen obrátit pozornost k cestování bezpečně
a zdravě udržitelnou dopravou, ale i snaha o zdůraznění výhod aktivní mobility pro naše tělesné a duševní zdraví a pohodu.
Upozorňujeme obyvatele městské části a její návštěvníky, že
v souvislosti s konáním akce nebude možné projet městskou částí,
neboť bude pro motorová vozidla uzavřena celá ulice Formanská.
Všechny tři příjezdy do ulice Formanská (směr z Jižního Města,
z Křeslic i z Průhonic) budou v sobotu 18. září od 8.00 do 18.00 hodin uzavřeny a označeny značkou zákaz vjezdu všech motorových
vozidel.

Program na jednotlivých stanovištích:
Areál fotbal golfu
Turnaj ve fotbalgolfu – od 10.00 do 17.00 hodin
Po celý den bude probíhat sportovní turnaj ve fotbalgolfu. Jedná
se o hru, jejímž cílem je překonat fotbalovým míčem 18 jamek zahrnujících přírodní i umělé překážky na co nejméně kopů. Přijďte
si zdarma vyzkoušet tuto sportovní aktivitu.
Zumba – několikrát v průběhu programu od 11.00 do 17.00 hodin
Už jste někdy tančili zumbu? Přijďte si zatančit na latinsko-americkou hudbu s lektorkou zumby Terezií Kašákovou a nabít se energií
Loutková pohádka – od 15.00 do 16.00 hodin
Odpoledne bude pro všechny děti připravena loutková pohádka,
začínáme hrát v 15.00 hodin.
Zpěv – 15.30 hodin
Přijďte se odpoledne podívat a poslechnout si nebo si zatančit
u vystoupení zpěvačku Maky.
Malování na obličej a třpytivé tetování – od 13.00 do 17.00 hodin
Nejen děti si budou moci nechat udělat třpytivé tetování nebo si
na obličej nechat namalovat vybraný motiv a proměnit se v oblíbeného hrdinu nebo třeba zvířátko.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme občanům, aby v případě plánovaného odjezdu na víkend vyjeli z městské části
v dostatečném předstihu. Průjezd bude umožněn pouze městské
hromadné dopravě, složkám integrovaného záchranného systému
a místním obyvatelům ze zdravotních důvodů, z důvodu lékařského ošetření či naléhavé rodinné péče.
Na čtyřech místech v městské části, u ulice Formanská, se budou
konat od 10.00 hodin kulturní a sportovní akce pro děti i dospělé.
Svou činnost představí nejen příspěvkové organizace a spolky sídlící v městské části. Chybět nebude ani vzdělávací program zaměřený na první pomoc či dopravní bezpečnost. Mezi jednotlivými
stanovišti se návštěvníci budou moci bezpečně pohybovat na kole
či pěšky.
Vaši cestu městskou částí doporučujeme začít v areálu fotbalgolfu nebo újezdském náměstí, kde budou umístěny infostánky. Příchozí zde dostanou mapku se stanovišti a přesným rozpisem konání jednotlivých akcí. Poté, co projdete všechna stanoviště, získáte
v infostánku na památku upomínkový předmět.
Stanoviště budou umístěna v areálu fotbalgolfu, u mateřské a základní školy Formanská, na újezdském náměstí a u hasičské zbrojnice. Na každém z nich bude možnost občerstvení.
Věříme, že v sobotu 18. září si s námi přijdete na vlastní kůži
zažít, jak může vypadat páteřní ulice městské části, když utichne
hluk od projíždějících aut a ulice patří lidem.

Bleší trh – od 10.00 do 17.00 hodin
Nic nevyhazujte a přijďte výhodně prodat či koupit! V době
od 10.00 do 17.00 hodin bude probíhat bleší trh. Každý příchozí si
může ve výše uvedené době prodat nepotřebné věci nebo si koupit
nějakou věc pro radost. Součástí trhu bude i stánek určený pro výměnu pokémonů.
Ukázka práce zdravotníků – od 10.00 do 18.00 hodin
V době od 10.00 do 18.00 hodin si budete moci prohlédnout plně
vybavený sanitní vůz. Toto stanoviště bude také zajišťovat případnou zdravotnickou pomoc.
Rocková skupina Rain – od 16.00 hodin do 21.00 hodin
V průběhu celého odpoledne až do večerních hodin bude hrát rocková skupina Rain.

Mateřská a základní škola –
ulice Na Vojtěšce
Prezentace plánované základní devítileté školy – od 10.00
do 17.00 hodin
Zájemci si budou moci prohlédnout vizualizaci plánované základní školy, její urbanistické a architektonické řešení. Získají zde základní informace o stavu této investiční akce.
Mateřská škola – od 10.00 do 17.00 hodin
Mateřská škola Formanská bude mít pro děti připravenou dílničku.

Základní škola – od 10.00 do 17.00 hodin
Základní škola Formanská bude na svém stanovišti informovat
o svém vzdělávacím programu a bude mít připravené soutěže pro
děti.

dobu konání akce budou k dispozici odborníci, na které se budete
moci obrátit se svými dotazy.

Areál hasičské zbrojnice
a Návesní rybník

Náměstí v Újezdu
Nanuková show – od 16.00 do 17.00 hodin
Od 16.00 do 17.30 hodin bude připravena vtipná a hudebně-zábavná show určená dětem bez rozdílu věku. Na všechny čeká skvělá zábava, tanec, písničky, soutěže, laskominky, legrace a především sladké nanuky.
Aerobik – 14.00 hodin
Ukázku sportovního aerobiku předvede slečna Nicky.
Horváth band – od 14.00 do 18.00 hodin
Po celý den bude hrát k tanci i poslechu skupina Horváth band.
Bezpečnost silničního provozu – od 10.00 do 17.00 hodin
V době od 10.00 do 17.00 hodin budou připraveny soutěže
podporující znalosti a dovednosti v oblasti silničního provozu. Například automobilový Logitech trenažér, písemné testy
bezpečnosti silničního provozu, alkobrýle – překážková dráha
s jednoduchými úkony nebo Road Show Bus s trenažéry (cyklistický, motocyklový, automobilový, Xbox, PC s interaktivními
besip hrami).
Prezentace elektrokol Mountfield – od 10.00 do 18.00 hodin
Přijďte se podívat a vyzkoušet si jízdu na elektrokolech. Po celou

Nafukovací atrakce – od 10.00 do 17.00 hodin
Pro děti bude připravená nafukovací skluzavka.
Vodní záchranáři – od 10.00 do 17.00 hodin
Oblíbení vodní záchranáři z ČČK Prahy 15 připraví pro přítomné
projížďku na motorovém člunu po Návesním rybníku.
Dopravní výchova – od 10.00 do 18.00 hodin
Policie České republiky bude mít pro děti připraveno stanoviště se
vzděláváním v dopravní bezpečnosti.
Lezecká stěna – od 10.00 do 17.00 hodin
Malí i velcí lezci si mohou vyzkoušet svou šikovnost a sílu na lezecké stěně.
Duhoví indiáni – od 10.00 do 18.00 hodin
Indiáni budou mít na svém stanovišti připraveno týpí, indiánské
malování na obličej nebo možnost opékání špekáčků.
Rocková kapela Jen Blbni – od 15.00 do 18.00 hodin
Den otevřených dveří SK Újezd – od 10.00 do 17.00 hodin
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu
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Areál fotbalgolfu
1. Areál fotbalgolfu

Turnaj ve fotbalgolfu
Bleší trh
Zdravotníci
Malování na obličej
Divadélko
Zumba
Zpěv
Kapela Rain

3. Náměstí Újezd

Kapela Horváth band
Aerobic
Nanuková show
Elektrokola
Road Show Bus, alkobrýle
Alkobrýle, auto trenažér
Dopravní hřiště

2
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Střelba ze vzduchovky
Lezecí stěna
Nafukovací atrakce
Vodní záchranáři
PČR dopravní výchova
Duhoví indiáni
Kapela Jen Blbni
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