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Vážení přátelé,

květen má mnoho přívlastků. Říká se mu nejkrásnější

měsíc a také měsíc lásky. V letošním roce je i měsícem

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ráda bych vás k těmto volbám srdečně pozvala. Žijeme

v demokratické zemi a je proto jen na nás, jakou podobu

bude mít. Rozhodnout o ni můžeme právě svým hlasem.

Každý je důležitý a každý rozhoduje! Vyjádřete svůj názor

a přání, kdo má příští volební období zasednout

v parlamentu a vládě a ovlivňovat naše životy. Volební

místnosti budou otevřené 28. května do 14 do 22 hodin

a 29. května od 8 do 14 hodin. Přijďte,

vaše

Andrea Vlásenková

starostka

Vložené přílohy:

Volební strany

Jízdní řády autobusů
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Informace ze 66. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
17. března 2010
SCHVALUJE
- přijetí věcného daru pro MŠ Slu-

níčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Po-
lesná 1690 v hodnotě 8.000,- Kč

- smlouvu o poskytování pečova-
telské služby, která je nedílnou
součástí originálu usnesení a zá-
roveň pověřuje starostku MČ
Praha 21 paní Andreu Vlásenko-
vou podpisem této smlouvy

- spolupráci mezi Městskou částí
Praha 21 a nájemci restaurace Le-
vel, která spočívá v pořádání hu-
debních koncertů Městskou čás-
tí Praha 21 v sále polyfunkčního
domu. Dohodnuté podmínky spo-
lupráce se zanesou do smlouvy
o spolupráci mezi Městskou čás-
tí Praha 21 a nájemci restaurace
Level. Dále ukládá kulturnímu re-
ferentovi p. Voříškovi předložit na
příští jednání rady návrh smlouvy
o spolupráci mezi MČ Praha 21
a nájemci restaurace Level

- uspořádání koncertu Vladimíra Mi-
šíka a Radima Hladíka v sále poly-
funkčního domu restaurace Level
dne 11. listopadu 2010 a dále schva-
luje poskytnutí finančních prostřed-
ků ve výši 25.000,-- Kč a vstupné ve
výši 200,- Kč. Finanční prostředky
budou uvolněny z VHČ.

- uspořádání Vánočního koncertu
Roberta Křesťana se skupinou
Druhá tráva v sále polyfunkčního
domu restaurace Level a dále
schvaluje poskytnutí finančních
prostředkůzVHČvevýši36.500,-Kč
a zároveň schvaluje vstupné
ve výši 280,- Kč

- zadat přezkoumání hospodaření
MČ Praha 21 za rok 2010 audi-
torské firmě ATLAS AUDIT s.r.o.,
K Bílému vrchu 1717, Čelákovice

- platový výměr na 2. čtvrtletí 2010
řediteli/kám Mgr.Miroslavu Kurkovi,
MZŠ, Polesná 1690; Janě Cen-
krové, 1. MŠ, Čentická 2222; Na-
děždě Kosanové, MŠ Sedmikrás-
ka, Lišická 1502; Bc. Miluši Be-
nátské, MŠ Rohožník, Žárovická
1653 a Ivaně Huttové, MŠ Sluníč-
ko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd
nad Lesy dle předloženého návrhu

a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem plato-
vých výměrů, které jsou nedílnou
součástí originálu usnesení

- dodatek č.1 nájemní smlouvy
č.9/10 o prodloužení doby pro-
nájmu části pozemku parc.
č. 4306/1 o výměře 400 m2

do 30.4.2010 a zároveň pověřu-
je starostku MČ Praha 21 paní An-
dreu Vlásenkovou podpisem do-
datku č.1 nájemní smlouvy č.9/10

- smlouvu o budoucí smlouvě ná-
jemní na pozemek č. parc. 1542/2
v k.ú. Újezd nad Lesy se Správou
železniční dopravní cesty s.o. pro
realizaci stavby "Modernizace tra-
ťového úseku Praha Běchovice -
Úvaly" a zároveň pověřuje sta-
rostku MČ Praha 21 pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.000,- Kč. Finanční pro-
středky na pohonné hmoty pro slu-
žební motocykl budou místnímu
okrskáři Městské policie hl. m.
Prahy vyplaceny v hotovosti v po-
kladně ÚMČ Praha 21 ze schvá-
leného rozpočtu na r. 2010 v ka-
pitole 07- Bezpečnost.

- prominutí jednorázové náhrady
za uložení kanalizačního řadu
do pozemku ve správě MČ Praha
21 parc. č. 1463/1 v k. ú. Újezd nad
Lesy pro Římskokatolickou farnost
u kostela Povýšení sv. Kříže Pra-
ha - Koloděje z důvodu realizace
výstavby chráněného bydlení jako
veřejně prospěšné akce a zároveň
ukládá ÚMČ - OMI informovat
žadatele v intencích jednání rady

- poskytnutí neinvestičního finanč-
ního příspěvku ve výši 25.000,- Kč
občanskému sdružení Školní spor-
tovní klub Újezd nad Lesy na ná-
kup pohárů a medailí pro vítěze na
akci "Běh o pohár starosty aneb
běh za újezdskou sovou" v kapi-
tole 06-Kultura, sport a cestovní
ruch z položky nespecifikované
rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa

- poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000,- Kč Tanečnímu stu-
diu Style (pí Helena Wojdylová)
na pořádání kulturní akce "1. re-
prezentační ples Masarykovy ZŠ"

v kapitole 06-Kultura, sport a cest.
ruch z položky nespecifikované re-
zervy v kapitole 10-Pokladní správa

- udělení odměny vedoucí odděle-
ní kanceláře starosty Marii Sníž-
kové dle přílohy, která je nedílnou
součástí usnesení

SOUHLASÍ
- s rozpočtovým opatřením č. 9 -

změna rozpočtu v roce 2010 - při-
jetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu na výkon státní
správy v oblasti sociálních služeb
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit "Rozpočtové
opatření č. 9 - změna rozpočtu
v roce 2010" ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 10 -
změnou rozpočtu v roce 2010 – tý-
kající se přijetí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu
na sociálně právní ochranu dětí
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit "Rozpočtové
opatření č. 10 - změna rozpočtu
v roce 2010" ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 11 -
změna rozpočtu v roce 2010 tý-
kající se přijetí účelové neinvestiční
dotace z Magistrátu hl. m. Prahy
ve výši 23 000,-Kč pro MZŠ Po-
lesná na podporu vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit "Rozpočtové opatření
č. 11 - změna rozpočtu v roce
2010" ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 12 -
změnou rozpočtu v roce 2010 tý-
kající se přijetí účelové neinvestiční
dotace z Magistrátu hl. m. Prahy ve
výši 245 400,-Kč na financování
sociálních služeb pro rok 2010
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit "Rozpočtové
opatření č. 12 - změna rozpočtu
v roce 2010" ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 13 -
změnou rozpočtu v roce 2010 tý-
kající se přijetí účelové neinvestiční
dotace z Magistrátu hl. m. Prahy
ve výši 3000,- Kč na poskytnutí
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daru osobám invalidním ve třetím
stupni invalidity, kteří od 1.1.2010
nemají nárok na invalidní důchod
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit "Rozpočtové
opatření č. 13 - změna rozpočtu
v roce 2010" ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 14 -
změnou rozpočtu v roce 2010 tý-
kající se přijetí účelové neinvestiční
dotace z Magistrátu hl. m. Prahy
ve výši 95 000,-Kč na protidrogo-
vou prevenci a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
"Rozpočtové opatření č. 14 - změ-
na rozpočtu v roce 2010"
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s projevením zájmu o úplatné zís-
kání pozemku parc.č.4356/46 pod
Skautskou klubovnou a části po-
zemku přilehlého dle předloženého
návrhu v rámci privatizaci od vla-
stníka SŽDC, s. o. a zároveň uklá-
dá starostce MČ Praha 21 pí Vlá-
senkové požádat Radu hl. m. Pra-
hy o udělení souhlasu, aby jedna-
la jménem hlavního města Prahy

- s odsvěřením pozemků parc.č.
4351/1, 4360/1 v k.ú. Újezd nad
Lesy ze správy MČ Praha 21
do správy hl.m. Prahy a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit k projednání na červno-
vé Zastupitelstvo MČ Praha 21

Informace ze 67. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
31. března 2010
BERE NA VĚDOMÍ
- zápis z jednání kontrolního výbo-

ru č. 19 ze dne 4.11.2009 a záro-
veň ukládá starostce pí. Vlásen-
kové předložit zápis na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- dopis "Zavřené mateřské školy,
stanovisko Ministerstva školství
ČR" a vyjádření referentky školství
k dané problematice a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové in-
formovat žadatelku v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

- postup oprav místních komuni-
kací po zimním období a zároveň
pověřuje vedoucí OMI RNDr. Soňu
Berouškovou podpisem objedná-

vek na lokální opravy místních ko-
munikací v Praze - Újezdě nad
Lesy do výše 300 tis. Kč vč. DPH

SCHVALUJE
- osazení dopravních značek B 28

na komunikaci Rohožnické, k.ú.
Újezd nad Lesy v úseku od kříže-
ní s komunikací Měšínskou po
křížení s komunikací Žíšovskou.
Dopravní úprava se dotkne cca 30
parkujících automobilů. Zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD, SSÚ) vyhotovit stanovení
dopravního značení a věc po-
stoupit spol. TSK HMP k realizaci

- navrženou změnu vyhl. HMP, kte-
rou se mění obecně závazná vyhl.
HMP č. 55/2000 Sb., kterou se vy-
dává Statut HMP v souvislosti se
změnou zák.č. 114/1992 Sb., tedy
s přenesením kompetencí v oblasti
ochrany přírody a krajiny pouze
na MČ Praha 1 - 22 s účinností
od 01.12.2010 a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) in-
formovat o stanovisku Rady MČ
Praha 21 Odbor ochrany prostře-
dí MHMP, paní Mgr. Ivetu Pražá-
kovou a v kopii MČ Praha - Bě-
chovice, MČ Praha - Koloděje
a MČ Praha – Klánovice

- přechod nájmu pozemku p.č. 2596
v k.ú. Újezd nad Lesy na dědice
paní Janečkové, Janu Kanisovou
a Drahomíru Jungovou a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem nájemní smlouvy

- povolení výjimky z počtu 24 na 28
dětí na třídu na šk. rok 2010/2011
mateřským školám v MČ Praha
21: 1. MŠ, Čentická 2222; MŠ Se-
dmikráska, Lišická 1502; MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653 a MŠ Slu-
níčko, Polesná 1690, Praha 9 -
Újezd nad Lesy dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon) a vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání
v platném znění

- Pravidla a podmínky grantového ří-
zení MČ Praha 21 v oblasti soci-
álních služeb pro rok 2010, vzor žá-
dosti poskytovatele sociální služby
o dotaci pro rok 2010 z rozpočtu
MČ Praha 21, kritéria hodnocení

žádostí a návrh smlouvy o po-
skytnutí účelové dotace.Výše uve-
dené materiály jsou nedílnou sou-
částí originálu usnesení.A zároveň
jmenuje grantovou komisi ve slo-
žení dle předloženého návrhu, kte-
rý je nedílnou součástí usnesení

- vypracované znění smlouvy o spo-
lupráci mezi Městskou částí Pra-
ha 21 a nájemcem L & V Gastro,
při pořádání kulturních akcí Měst-
skou částí Praha 21 ve společen-
ském sále polyfunkčního domu
a zároveň pověřuje starostku
pí Andreu Vlásenkovou podpisem
této smlouvy

- výzvu k předložení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výstavba kolumbárních schránek
na hřbitově v Újezdě nad Lesy".
Dále schvaluje seznam firem k pře-
dložení nabídky: 1) Kamenictví
Červenec, Vinohradská 2509/14,
100 00 Praha 10; 2) Kamenictví
Obelisk, Božanovská 1581,
193 00 Praha 9; 3) Kamenoso-
chařství Hausdorf, Hlavní 51,
250 90 Jirny. Současně schvaluje
hodnotící kritéria jejich váhy: cena
díla - 70 %, délka realizace - 20 %,
záruční lhůta - 10 % a ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (pí Mrázová) vy-
zvat firmy k předložení nabídky
a nabídky předložit na další jed-
nání Rady MČ Praha 21

SOUHLASÍ
- s návrhem darovací smlouvy, kte-

rou se poskytne jednorázový fi-
nanční dar ve výši 3000,- Kč
na zajištění obživy, a to jako kom-
penzaci za snížený příspěvek
na živobytí, ke kterému došlo
od 1.1.2010 v souvislosti se změ-
nou zákona o pomoci v hmotné
nouzi a zároveň ukládá starostce
pí.Vlásenkové předložit návrh da-
rovací smlouvy na nejbližší jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 21 -
změnou rozpočtu v roce 2010 tý-
kající se přijetí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu v cel-
kové výši 685 000,- na spolufi-
nancování provozu poskytování
sociálních služeb a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové před-
ložit rozpočtové opatření č. 21 -



změna rozpočtu v roce 2010
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 22 -
změnou rozpočtu v roce 2010 tý-
kající se poskytnutí finančních pro-
středků MŠ Polesná, MŠ Lišická
a MŠ Rohožník v souvislosti s roz-
šířením kapacity MŠ a odstraňování
závad z revize v celkové výši
133 000,-Kč a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit roz-
počtové opatření č.22 - změna roz-
počtu v roce 2010 ke schválení na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
a dále pověřuje Odbor majetku a in-
vestic MČ Praha 21 k zabezpeče-
ní rozpočtového opatření č. 22
v souladu s rekapitulací přiložené
žádosti z OMI

- s odpisovými plány dlouhodobého
majetku zřízených příspěvkových or-
ganizací na rok 2010 dle předlože-
ného materiálu - odpisové plány, kte-
ré jsou součástí originálu usnesení

REVOKUJE
- usnesení RMČ65/1217/10 ze dne

4. 3. 2010 v celém rozsahu a zá-
roveň souhlasí s rozpočtovým
opatřením č. 20 - změna rozpoč-
tu v roce 2010 dle předloženého
návrhu - tabulky, která je nedílnou

součástí usnesení a dále ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
rozpočtové opatření č. 20 - změ-
nu rozpočtu v roce 2010 týkající se
zakoupení souboru movitých věcí
na osvětlení a ozvučení spole-
čenského sálu v polyfunkčním
domě ve výši 150 000,- Kč
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21. Dále pově-
řuje Odbor majetku a investic MČ
Praha 21 k zakoupení souboru
movitých věcí na osvětlení a ozvu-
čení společenského sálu v poly-
funkčním domě ve výši 150 000,- Kč
v souladu s předkládaným roz-
počtovým opatřením č. 20 - změ-
na rozpočtu v roce 2010

Informace z 15. schůze
Zastupitelstva MČ Praha 21
ze dne 22. března 2010
SCHVALUJE
- program 15. zasedání Zastupitel-

stva MČ Praha 21
- rozpočtová opatření č. 1 a 2 -

změny rozpočtu v roce 2010 v sou-
ladu s předloženými tabulkami,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení. Jedná se o přijetí nein-
vestičních účelových dotací ze stát-
ního rozpočtu MPSV na výplatu dá-

vek sociální péče pro těžce zdra-
votně postižené a dávek pomoci
v hmotné nouzi a příspěvek na péči.

- plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok
2009. Předložené materiály (ko-
mentáře, tabulky a sestavy) jsou ne-
dílnou součástí originálu usnesení.

- rozpočtová opatření č. 9 až č. 14 -
změny rozpočtu v roce 2010 v sou-
ladu s předloženými tabulkami, kte-
ré jsou nedílnou součástí usnesení.

VOLÍ
- mandátovou komisi ve složení:před-

seda p. Ivan Přikryl, členové p. Pa-
vel Janda a pí Barbora Diepoltová

- návrhovou komisi ve složení: před-
seda p. Jan Slezák, členové pí Vla-
dimíra Juřenová a p. Miloslav Hod

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění usnesení z minulého zase-

dání Zastupitelstva MČ Praha 21
- rozpočtové opatření č. 98 - změ-

nu rozpočtu v roce 2009 týkající
se přijetí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu
MPSV ve výši 191 400,- Kč
na spolufinancování provozu po-
skytování sociálních služeb dle
předložené tabulky,která je ne-
dílnou součástí usnesení
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Z ÚŘADU

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech
pátek 28. května 2010 od 14:00 – 22:00 hod
sobotu 29. května 2010 od 8:00 – 14:00 hod

Hlasování v katastrálním území Újezd nad Lesy bude probíhat v těchto volebních okrscích:
Okrsek 793 – jídelna základní školy – Polesná 1690
Okrsek 794 – jídelna základní školy – Polesná 1690
Okrsek 795 – zasedací síň ÚMČ Praha 21 – Staroklánovická 260
Okrsek 796 – Polyfunkční dům – Staroújezdská ul. čp. 2300
Okrsek 797 – Mateřská školka – Lišická ul. 1502
Okrsek 798 – Mateřská školka – Žárovická ul. 1653
Okrsek 799 – Středisko osobní hygieny – Živonínská 1630

Volby budou probíhat na stejných místech, jako v loňském roce. Každý volič dostane v obálce do schránky
hlasovací lístky a na obálce bude mít uvedenou adresu volebního okrsku, ve kterém může volit.

KDO JE VOLIČEM
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území České
republiky za předpokladu, že
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• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo

zbavení způsobilosti k právním úkonům)
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, popřípadě hlasuje na vo-

ličský průkaz

V příštím čísle Újezdského zpravodaje budeme informovat voliče o způsobu hlasování a jaké ulice a čísla popisná
spadají do jednotlivých okrsků, včetně zákresu v mapě.

Rozdělení ulic v Újezdě nad Lesy dle volebních okrsků
Okrsek č. 793 – jídelna základní školy – Polesná čp. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Brzická, Budčická, Čankovská, Čekanovská, Čenovická čp. 138,
190, 1026, 1027, 1400, 1445, 1589, 2167, 2316, 2340, Čížovská čp. 382, 993, 1211, 1212, 1253, 1252, 1264,
1265, 1503, 1787, Načešická, Nadějovská, Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, Netušilská, Novolhotská, Pilovská
čp. 216, 322, 324, 325, 333, 359, 370, 374, 377, 408, 411, 511, 1256, 1359, 1364, 1405, 1511, 1557, 1578, 1729,
1730, 1731, 2438, Polepká, Polesná čp. 181, 195, 197, 264, 265, 1283, Poličanská, Starokolínská čp. 302, 308,
309, 312, 313, 314, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403, 1078, 1143, 1144, 2230,

Okrsek č. 794 – jídelna základní školy – Polesná č.p. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čelkovická, Čenovická čp. 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2144,
2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2511, Čentická, Čížovská čp. 35, 145, 159, 199, 255, 990,
1042, 1074, 1352, 1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 2317, Dědická čp. 34, 205, 211, 212, 240, 243, 287, 293,
483, 987, 1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 233, 1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 82, 227, 253, 257, 258, 295,
435, 466, 485,486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547, Domanovická čp. 39, 71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205,
1206, 1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465, 2341, 2342, 2343, 2344, 2479,
2480, 2481, Ochozská, Okenská, Onšovecká, Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 2170, 2216, 2245,
2246, 2333, 2349, 2389, 2441,2245 Pilovská čp. 133,156, 194, 216, 254, 445, 1288, 1364, 1359, 1557, 2026,
Plhovská, Podlužanská, Polenská, Polesná čp. 1690, Polešovická, Políkenská, Poříčská, Račiněveská, Radimská,
Ranská, Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 1151, 2350, Ratajská čp. 89, 270,
1254, 1255, 1274, 1276, 1344, 1585, Starokolínská čp. 32, 40, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 238, 242,
292, 311, 315, 317, 407, 425, 1305, 1488, 1510, 1568

Okrsek č. 795 – zasedací síň úřadu MČ – Staroklánovická č.p. 260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, č.ev. 90, Holšická čp. 262, 288, 290,
477, 1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 1173, 1244, 1327,1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 1413, Hrádková čp.
530, 531, 532, 539, 547, 1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497, 1536, 1558,
1594, 1599, 1803, č.ev. 183, Hulická čp. 241, 271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374, 1449,
1468, 1469, 1535, 1576, 2393, č.ev. 194, Chabeřická, Chmelická čp. 510, 578, 579, 580, 581, 601, 613, 614, 615,
619, 630, 697, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 2345, Chotěnovská čp. 606, 607, 634, 680,
997, 999, 1054, 1154, 1155, 1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 1441, 1453, 1533, 1543, 1566, 1822, Chotou-
chovská, Chvalečská čp. 1258, Novosibřinská čp. 97, 100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140, 173, 206, 210,
459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 1296 , Polesná čp. 90, 2229, Soběšínská, Staroklánovická, Starokolínská
čp. 48, 84, 85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 189, 482, Sudějovická čp. 406, 1389, 1399, č.ev.
208, Toušická čp. 569, 572, 573, 574, 575, 1077, 1152, Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Velebného čp. 1034,
1035, 1036, 1037, 1142, 2306, Zaříčanská čp. 597, 640, 642, 643, 645, 646, 653, 1166

Okrsek č. 796 –polyfunkční dům, Staroújezdská 2300
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179, 1534, 1579, Dobrovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 55, Dobři-
chovská čp. 147, 148, Domanovická čp. 512, 513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122, 1125, 1126, 1732, 1733,
1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749,1889, č.ev. 405,
Donínská, Dražická, Druhanická, Dubinská, Hořejšího, Chmelická čp. 75, 92, 552, 553, 556, 1129, 2473, Chotě-
novská čp. 200, 215, 1484, 1485, 1546, Chvalečská čp. 1259, Chyjická, Ježovická, Na Božkovně, Oplanská čp. 278,
284, 2291, 2339, Rápošovská čp. 108, 979, 1884, 2311, Ratajská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 270, 464, 504, 505,
507, 1267, Ratbořská, Ročovská, Rohozecká, Roklova, Rozhovická, Rožmitálská, Starokolínská čp. 42, 54, 59, 66,
Staroújezdská, Šlitrova,Talmberská, Toušická čp. 546, 550, 557, 558, 560, 562, 564, 565, 566, 1310, 1452, 1473, č.ev.
0256, 0248, Velebného čp. 1961, 1962, 1963, 1964, Vobrubova, Weissova, Zaříčanská čp. 654
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Okrsek č. 797 – mateřská škola – Lišická č.p. 1502
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852, 1856,
2332, 2405 č.ev.81, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 1029, 1052, 1066, 1069,
1072, 1130, 1174, 1332, 1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542, 1551, 1552, 1593, 2154,
2155, 2176, 2220, 2224, 2233, č.ev. 0163 Hrádková čp. 248, 275, 294, 467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 1095, 1111,
1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 2169, 2174,
2179, 2247, 2299, 2303, 2362, č.ev. 181, Hulická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158,
1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415, 1537, 1814, 2360, č. ev., 190,
194, Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynická, Lánovská, Lišická, Lomecká, Lozická, Lstibořská, Lukovská, Lu-
níkovská, Lutínská, Novosibřinská čp. 102, 103, 105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 153, 665, 666, 667, 668, 669, 670,
671, 672, 673, 722, 728, 729, 733, 734, 735, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 875, 876,
877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 973, 978, 1014, 1104, 1107, 1199, 1229, 1236, 1245, 1277, 1315, 1318,
1320, 1380, 1383, 1467, 1475, 1501, 2236, 2266, 2361, Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803,804, 866, 867, 869,
870, 1257, 1260, 1270, Sudějovická čp. 251, 1162, 1428, 2226, 2353, 2380, Sulovická, Svojšická, Valdovská, Valská,
Vanická, Veletovská, Velimská, Veská, Vlkanovská, Vranická, Všeňská, Zalešanská, Zámělská, Zápolská, Zaříčanská
čp. 657, 659, 664, 693, 1819, 1866, 2354, 2397, 2446, Zbyslavská, Zbýšovská, Zbytinská, Zlivská

Okrsek č. 798 – mateřská škola – Žárovická č.p.1653
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská čp.972, Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská

Okrsek č. 799 – středisko osobní hygieny (SOH) – Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, Žíšovská, Živonínská,
Žiželická, Žlebská

Některé zásady hlasování
• Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
• Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným ces-

tovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem.

• Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu nebo, jde-li o ob-
čana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního před-
pisu, nebude mu hlasování umožněno.

• Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Parlamentu ČR, okrsková volební komise hla-
sování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

• Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a stát-
ního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby
do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.

• V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo ne-
může číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit
do úřední obálky.

• Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby
do Parlamentu ČR. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Voličský průkaz
• Žádost o vydání voličského průkazu se podává v místě trvalého a to do 21. května 2010. Žádost se podává

písemně nebo se zašle s úředně ověřeným podpisem na příslušný úřad v místě trvalého bydliště.
• Obecní úřad 15 dní před dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí

s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu.

• Držitel voličského průkazu může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na územé České republiky.
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SDĚLENÍ ÚŘADU PRÁCE HL. M. PRAHY PRACOVIŠTĚ SSP V PRAZE 21

Vážení žadatelé o dávky státní sociální podpory,

Úřad práce hl. m. Prahy rozhodl z úsporných důvodů,
že se nebudou nadále rozesílat formuláře pro řízení
o ročních dávkách SSP přídavek na dítě a pěstounské
dávky pro období (včetně potvrzení o studiu)

od 1. října 2010, resp. 1. 9. 2010.
K tomuto kroku přistoupil Úřad práce hl. m. Prahy

zejména vzhledem k tomu, že tyto formuláře jsou
dobře dostupné v úředních hodinách na kterémkoliv
pracovišti SSP, a to nejen v Praze. Formuláře lze také
získat na webových stránkách Ministerstva práce a so-
ciálních věcí www.mpsv.cz, odrážka Státní sociální
podpora, Elektronické formuláře.

Pražská pracoviště Vám již při osobním doručení
podkladů pro výplatu čtvrtletních dávek, případně
změn a podání dalších dávek, poskytnou potřebné
formuláře pro nadcházející období. Tím získáte do-
statečně dlouhou dobu pro jejich vyplnění a potvrzení.

Věříme, že tento úsporný krok Úřadu práce hl. m.
Prahy přijmete s pochopením a neovlivní tak nega-
tivně komfort námi poskytovaných služeb.

Děkujeme za pochopení.

V Praze 9. 3. 2010
Ing. Jindřich Kuda, v. r.

náměstek ředitele pro oblast SSP
Úřad práce hl. m. Prahy

Způsob hlasování
• Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasova-

cích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho po-
suzování vliv.

• Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasova-
cím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku
s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

• Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

Vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva
Dle zák. 328/1999Sb. §24 odst.3 písm.c) obecní úřad obcí s rozšířenou působností může vydat občanský průkaz

bez strojově čitelných údajů po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra jestliže :
• občané potřebují vydat OP ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva. OP vydané

podle odst. 3) písmeno c) jsou platné po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.Tyto OP se v souvislosti s výkonem
volebního práva začínají vydávat na ÚMČ Praha 21 na Odboru občanskosprávním tedy od 5. 5 2010 a do konce
voleb tedy do 29. 5. 2010.

K vydání je potřeba doložit: 2 foto, dosavadní OP, vyplněnou žádost o vydání OP, správní poplatek 100,- Kč.
V případě dotazů ohledně občanských průkazů se obracejte na pí Maczanovou tel. 281 012 923.

Martina Nejtková, redakce

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: - dne 10. 05. 10 od 9.00 do 11.30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.
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OMLUVA
V článku Granty schválené Radou MČ Praha 21 vznikla nedopatřením chyba v názvu organizace, správný

název – Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s.
Jmenovanému Občanskému sdružení se omlouvám.

Jitka Králová, grantové řízení

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
KVĚTEN 15. května Rohožnická

Valdovská x Hrádková

29. května Dědická x Ranská
Netušilská x Brzická
Žehušická x Měšínská

Předpokládaná hodina zavezení je kolem půl desáté hodiny a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo kolem druhé hodiny.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla, koberce, linolea, matrace, elektrotechnika
– pračky, myčky, videa, počítače, rádia, zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE:stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady,
odpad ze zahrady

Žádáme o dodržování pořádku v bezprostředním okolí kontejnerů. Případné dotazy zodpoví sl. M.Nejtková
na tel. č. 281 012 943, e-mailové adrese: martina.nejtkova@praha21.cz

Martina Nejtková, OŽPD

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOPŘÁNÍ
V květnu oslaví své životní jubileum 80 let
naše milá a starostlivá maminka
paní Jaroslava Wohlgemuthová.
Do dalších let hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví
v kruhu své rodiny a přátel přejí

děti Mirka, Jarda a Jana s rodinami
a sestry Zdenka a Alena s rodinami.

OHLÉDNUTÍ ZA ENGELBERTEM SVOBODOU
Vážení čtenáři a spoluobčané,

nikdy by mě nenapadlo, když jsem psal vloni článek do zpravodaje o tom, kdo je Engelbert Svoboda, že
zhruba za rok budu psát jeho nekrolog. Pan Svoboda nás opustil po dlouhé těžké nemoci dne 28.3. 2010 ve věku
84 let. Byl jedním z těch „otců budovatelů“, který se významnou měrou zasloužil o nebývalý rozvoj naší městské
části, kdy ještě byla samostatnou obcí, i když střediskovou, včleněnou do okresu Praha – východ. Léta zde pů-
sobil při tehdejším MNV, jako předseda komise výstavby a jeho největším počinem bylo zahájení akcí, které při-
spěly k tomu, že naše obec se začala rychle a všestranně rozvíjet, co se týče občanské vybavenosti a tím
se zkvalitnil a zpříjemnil život jejích obyvatel.
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ZA PANEM ENGELBERTEM SVOBODOU
Když jsem si, milý pane Svobodo, poslední březnový den přečetl oznámení o Vašem odchodu z to-

hoto slzavého světa, zastihlo mne svou neočekávaností.
A protože jsem, bohužel, neměl možnost poznat Vás osobně, překvapil mne i Váš věk. Z vyprávění na strán-

kách ÚZ jsem měl, nevím proč, dojem, že jejich autor je mladší než já a přestože již tolik zažil. Vaše články, kde
popisujete svou životní pouť se všemi úspěchy i zklamáními, pokládám za vzor neprofesionální literární tvorby.
Přečetl jsem si je všechny, včetně toho posledního v letošním březnovém čísle.

Proto mne Vaše smrt tak překvapila a připravila mne i ostatní čtenáře tohoto zpravodaje o další vzpomínky,
které pro většinu z nich jsou jen malou ukázkou ze života v dobách mládí jejich otců, či dokonce dědů.
Děkuji Vám za ně, pane Svobodo, a lituji, že jsem neměl to potěšení podat si s Vámi ruku a zavzpomínat si spo-
lečně na naše mladší léta někde u dvojky červeného. Pevně ale věřím, že se nám to povede jednou tam (i když
už asi bez toho vínka), kam jste v prvních jarních dnech musel odejít Vy.

Nakonec se Vám chci omluvit, že jsem se s Vámi nemohl přijít onen smutný dubnový den rozloučit, a tak mi
dovolte vyjádřit Vaší rodině svou upřímnou soustrast alespoň touto cestou.

Luděk Ťopka

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ JARA
Dne 27. března 2010 proběhlo na multifunkčním sportovišti

tradiční Vítání jara. K poslechu dopoledne hrála dechová skupina
Járinky, odpoledne kapela Ondry Nováka a skupina Brouci Band –
The Beatles Revival. Pro děti byla připravena divadelní předsta-
vení, dětské atrakce a jízda na ponících. Návštěvníci mohli
na slavnosti ochutnat zabijačkové speciality jako jsou jitrnice, jelita,
guláš atd. Přítomné na lidové slavnosti přivítala paní starostka
Andrea Vlásenková a paní místostarostka MUDr. Zuzana Dastychová.

Zmíním jenom telegraficky některé, které byly pro rozvoj obce nejdůležitější, jako výstavba dvou částí síd-
liště Rohožník, prvé pod záštitou Československých státních drah a druhé pod Federálním ministerstvem vnitra.
Pak to byly navazující stavby, které byly nutné pro jejich dokončení, jako je výstavba inženýrských sítí. Vodovod,
nejprve z jirenského vodovodu na „Úvalák“, posléze při nedostatku kvalitní pitné vody propojení na pražský vo-
dovodní řad Želivka, přípojka na velmi vysokotlaké vedení tranzitního plynovodu a tím ekologické vytápění síd-
liště v době, kdy se ještě stavěly kotelny na tuhá paliva, kompletní telefonizace obce v zemních kabelech, včetně
výstavby nové telefonní ústředny, uložení elektrorozvodné sítě o napětí 220/240 V do zemních kabelů a po-
stupné rozvádění všech síti do částí staré zástavby, včetně výstavby čistírny odpadních vod a navazující kana-
lizační sítě. Také nesmím zapomenout výstavbu širokoúhlého kina, které bylo nejhezčím kinem na okrese
Praha-východ. Posledním velkým počinem komise výstavby pod jeho vedením bylo opatření pozemku pro školu
v Polesné ulici a zahájení její výstavby. Do posledních chvil svého života byl pan Svoboda přispěvatelem článků
do Újezdského zpravodaje a dlouhá léta byl také členem jeho redakční rady. Je pro mě velkým zadostiučiněním,
že pan Svoboda našel důstojné pokračovatele ve svých budovatelských snahách ve starostech naši městské
části panu Janu Slezákovi a paní Andree Vlásenkové.

Jenom bych chtěl připomenout, že ne vždy byla snaha pana Svobody kladně hodnocena újezdskými ob-
čany a panovala zde řevnivost ohledně vedení inženýrských sítí. Někteří občané nebyli sto pochopit, že tak roz-
lehlá obec se nedá zasíťovat ráz na ráz. To, co pan Svoboda, a komise výstavby pod jeho vedením vykonala se
opravdu nedá přehlédnout a je to na jeden lidský život více než dost. Že byla za minulého režimu nepříznivá si-
tuace pro každou větší výstavbu a že byl naprostý nedostatek jakéhokoliv stavebního materiálu, svědčí o tom,
jakou mimořádnou odvahu a neústupnost museli mít ti, kteří se této činnosti věnovali. Jenom bych chtěl připo-
menout, že obec, potažmo městská část by na zásluhy svých bývalých spoluobčanů neměla zapomínat a nále-
žitě je odměnit za jejich zásluhy. Máme více takových občanů, kteří se zasloužili o naši obec nebo o náš stát
a máme také dvě nepojmenovaná nová náměstí u našich nových velkoprodejen. Jak by slušel „náměstí“ u Penny-
marketu název Náměstí generála Krause“? a „náměstí“ u Lidlu název náměstí Engelberta Svobody? (navíc je to
jen malý kousek od jeho bydliště). Je to jen momentální můj nápad, který jsem s nikým nekonzultoval, ale tito
dva naši bývalí spoluobčané si to oba od nás zaslouží, i když každý z jiného důvodu.

Pavel Švejnoha, redakce

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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Počasí slavnosti přálo, akce se zúčastnilo mnoho návštěvníků.
Těšíme se na příští rok, na který nechá MČ Praha 21 připravit ještě více pohoštění, než bylo letos v nabídce.

Martina Nejtková, redakce

V Újezdě nad Lesy již třetím rokem působí občanské
sdružení Rarášek, které spadá pod Českou asociaci Sport
pro všechny. Zpočátku se věnoval pouze cvičení rodičů s
dětmi, v současné době však chystá pro děti i jiné zábavné
akce. Jednou z nich byl i 1.újezdský karneval, který se konal
v neděli 21.března v sále nového polyfunkčního domu.

1.újezdský karneval bylo možno uskutečnit pouze díky fi-
nančnímu příspěvku městského úřadu Prahy 21 a díky patří
hlavně paní starostce Andree Vlásenkové, která je jakýmkoliv
akcím pro děti příznivě nakloněna.

Organizátorkám se podařilo pro téměř 60 dětí připravit velice
zábavný tříhodinový program, který odstartovalo vystoupení dět-
ského miniaerobiku holčiček od 4-6let pod vedením Ivany Šubr-
tové. Ta se pak spolu Ivou Taške také objevovala na podiu, aby
učila děti vtipné sestavy na různé ukazovací písničky a na závěr
tak roztančila spolu s dětmi i jejich rodiče.

1. ÚJEZDSKÝ KARNEVAL



DUBNOVÉ SÁZENÍ STROMŮ
Letošní duben je pokračováním velké výsadby 4 000

stromků v Klánovickém lese, kterou v loňském listopadu
zahájilo občanské sdružení Újezdský STROM ve spolu-
práci s Lesy ČR a sponzorskou firmou DHL.

Žádné sázení by se ale nekonalo nebýt pracovitých
brigádníků - místních i přespolních, všech věkových ka-
tegorií, kteří zareagovali na pozvánku ve Zpravodaji
a na našich webových stránkách www.ujezdskystrom.info.
Jim patří dík a přání, aby se po desítky let těšili ze
stromů, vysázených vlastníma rukama.

Na podzim jsme vysázeli ve dvou sobotních brigá-
dách 1 300 stromů a v první letošní ,,pracovní sobotě“
(10.4.) přibylo dalších 650 nově vysazených javorů
a dubů. Plocha, kterou letos osazujeme je v nejkrás-
nější a nejpřísněji chráněné oblasti našeho lesa, v části
NATURA 2000. Ještě v dobách, kdy ČSSR poroučela
větru a dešti, vypustila letadla nalétávající k přistání
přebytečné palivo přímo do lesa. Víc než třicet let pak
připomínaly mrtvé palouky, na kterých nevyrůstal žádný
nový porost a kde staré stromy ztratily plodnost, jak jed-
noduše lze zničit budoucnost velkého kusu lesa
na dobu jedné lidské generace. Ujmou-li se letos vy-

sazené stromky, bude to veliká radost a naděje, že
za dalších padesát let v těch místech poroste les, který
se bude již sám přirozeně obnovovat.

Druhá sázecí sobota 17.4. a tradiční jarní úklid lesa
v sobotu 24.4. je v době uzávěrky Zpravodaje ještě nez-
námou budoucností. O tom, jak všechno dopadlo, bu-
deme čtenáře Zpravodaje informovat v následujícím
čísle.

Kromě lesního sázení vyrostlo v úterý 13.4.naším
přičiněním nové stromořadí na Blatově. Z patnácti mla-
dých jeřabin a jasanů se mohou těšit obyvatelé ulice
Čankovské, v níž z původní staré aleje dodnes zbyly
pouhé dva stromy. Stromořadí vzniklo s finančním při-
spěním Magistrátu hl.m.Prahy, z grantu, který jsme
vloni pro tento projekt zpracovali a získali.Výsadba i ná-
sledná tříletá péče o mladé stromy je jakýmsi komu-
nitním modelem, na němž se podílí místní občanské
sdružení, místní firma a do jisté míry místní obyvatelé.
Život stromu se počítá na generace, desetiletí trvá než
zapustí kořeny a vyroste do své pravé podoby a do-
spělosti. Jeho skácení je dílem okamžiku.

Za Újezdský STROM o.s.
MUDr Zita Kazdová
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Samo sebou se také soutěžilo, nechyběla bohatá tom-
bola a také průvod masek. Dárek za krásnou masku do-
stal úplně každý, ale přeci jen si porota na podium
pozvala 6 masek a odměnila je a vlastně i jejich ma-
minky, které očividně doma věnovaly přípravě kostýmu
spousty času.
O skvělé oživení karnevalu se postaral dětský kou-

zelník Ríša (Richard Nedvěd), který si získal pozor-
nost všech dětí a bavil je svými zábavnými
kouzelnickými kousky. Nutno podotknout, že nad nimi
kroutil hlavou i nejeden rodič.
Program byl opravdu pestrý a zábavný - děti tančily,

soutěžily, učily se různé tanečky, smály se a 3 hodiny
utekly jako voda a mnohým se domů ještě vůbec
nechtělo.

Zkrátka 1. újezdský karneval se povedl na jedničku.
Škoda jen, že lístků nemohlo být kvůli omezené kapacitě
sálu prodáno víc. Ale nevěste hlavy, Rarášek pro vás
chystá další akce, kterých se bude moci zúčastnit
opravdu každý.

Děkujeme sponzorům – kadeřnictví Fontána, Kossuth,
El Bio, knihkupectví Nad Lesy, restaurace Level - všichni
Újezd nad Lesy, Kouzelný Hrad – Sibřina a cukrářka Anna
Kašpárková - Stupice.

Helena Gottwaldová
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Jak to všechno začalo?
Začínali jsme před dvanácti lety v "BOUDIČCE" -

malém prodejním stánku, který stál pod spořitelnou.
Zájem lidí byl nečekaně velký, takže jsme okamžitě začali
shánět větší prostory. K pronájmu nebylo nic, ale ke koupi
byl rohový dům v Újezdě nad Lesy.Sešla se rodinná rada
a šli jsme do toho.

Můj původní nápad - pořídit si malý butik s módními
oděvy a doplňky - byl hezký, ale velmi naivní. Lidé
přicházeli, ale nechtěli módní výstřelky, ale oblečení,
které mohou nosit, i když nemají dokonalou postavu,
i když jim už není dvacet. Ženy chtěly nejen oblečení
do zaměstnání, ale i na volný čas a na dovolenou.
Pro své muže potřebovaly džíny a košile, pro své děti
veškeré oblečení.Takže sortiment se vytvářel, dá se říci,
na přání zákazníků.

Dneska se zaměřujeme na tři linie – módní oděvy
pro ženy (bundy, kabáty, saka, sukně, kalhoty, šaty,
halenky, prádlo, punčochové zboží), jeans (oblečení
pro volný čas pro muže, ženy i děti - džíny, trička, mikiny
a módu pro děti (kompletní oblečení pro děti - pro miminka,
batolata, předškoláky i školáky - pro děti od 56 do 170 cm).
Vnímáte dopady krize, jako mnoho obchodníků
v různých oborech okolo?

Dopady krize, myslím, pociťuje každý, kdo podniká.
U nás se to projevuje tím, že ženy nenakupují a takovou
lehkostí a méně často si udělají "malou radost", protože
musí počítat.Ale tato krize zdaleka není první, kterou jsme
prošli. Vybudovali jsme si síť českých kvalitních
a spolehlivých dodavatelů - a český textilní průmysl téměř
zanikl. Zavedli jsme značku H.I.S. - a firma byla prodána.
Zavedli jsme značku William Delvin - a Prostějov se již
druhým rokem potýká s problémy. A jejich problémy jsou
částečně i problémy našimi.
Nedrtí vás konkurence velkých obchodů s nízkými
cenami?

Konkurenční prostředí je v České republice obrovské.
Zpočátku to bylo levné asijské zboží na tržnicích.
Pak začala vznikat nákupní centra. Dnes prodávají textil
a oděvy i potravinářské řetězce... My jsme si velice rychle
jsme uvědomili, že cenou konkurovat nemůžeme.Vsadili
jsme proto na kvalitu ve střední cenové relaci. Původně
převážně české zboží jsme nahradili hlavně zbožím
z Německa, protože zde je záruka kvalitních materiálů
i precizního zpracování. Zárukou kvality pro muže je
značka Wrangler. A u dětského zboží preferujeme stále
české výrobce, opět máme zboží z Německa a hlavně
vyžadujeme na všechno zdravotní atesty.
O jaké zboží je největší zájem?

V současné době jde dobře na odbyt spíše oblečení
sportovně laděné. Klasické kostýmy už dneska po nás

nikdo nechce. I když malou společenskou (na třídní
srazy, firemní večírky,oblečení pro hosty na svatbu)
dostanete i u nás. Od počátku také klademe velký důraz
na doplňky - šály, šátky, bižuterii.Dostanete u nás i malou
kabelku či batůžek. Největším hitem pro ženy v současné
době jsou takzvané džíny do kanceláře, protože klasické
"tesilky" už dneska téměř nikdo nenosí.

Lidé často přicházejí a chtějí poradit. Myslím, že
největší předností menšího obchodu je individuální péče
o zákazníky. Všechny prodavačky znají detailně zboží
a umíme poradit, co komu sluší, v čem zákazníci
vypadají mladší a štíhlejší.Vedeme menší i větší velikosti
(od 36 do 52). Jsme schopni zapůjčit oblečení domů
na vyzkoušení, jsme schopni některé zboží objednat.
I Vaše dítě vám pohlídáme ...
Z čeho máte ve svém podnikání největší radost?

Z toho, že jsme těch deset let vydrželi, že máme stálé
zákazníky a to, že se lidé vrací, snad svědčí o tom,
že jsou u nás spokojeni. A plán do budoucna? Ten je
jediný - vydržet a zachovat si stejnou úroveň.
Prozraďte, co se bude letos v létě nosit a měli
bychom si tedy pořídit?

Módní trendy nejsou v současnosti pro nikoho
závazné. Ale žádná žena nic nezkazí, pořídí-li si bílé
dlouhé nebo 7/8 kalhoty (bavlna s lycrou). Vždyť k nim
se dá obléci cokoli: stále módní proužkované tričko polo,
jednobarevná elastická halenku v jemných pastelových
barvách nebo kostkovaná tunika. A navrch třeba lehké
sako. Co se vrací - to jsou sukně a také šaty. A co frčí?
Letní šály. Tolik pro ženy. Muži to mají jednodušší - jaro
vyřeší plátěnými kalhotami džínového typu, které
vypadají dobře i ke sportovnějšímu saku. No a v teplém
létě si obléknou bermudy - kratší, delší, tmavé, světlé,
s kapsami i bez nich. No a děti - jejich móda kopíruje
módu dospělých, ale v barvách pro holčičky převládá
stále růžová a pro kluky modrá.

Klára Mandausová

VSÁZÍME NA KVALITNÍ OBLEČENÍ,
ŘÍKÁ MAJITELKA OBCHODU HARIETA

Oděvy Harieta slaví deset let úspěšné existence. Povídali jsme si s majitelkou obchodu paní Hanou
Rychnovskou mimo jiné o tom, co se jí za poslední roky povedlo a jaké novinky chystá.
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Nastupující jaro může v kaž-
dém vzbuzovat jiné pocity. Za-
hrádkáři se jistě vybaví něco ji-
ného než motorkáři, motoristovi
nebo turistovi. Pro zastánce po-
hybu vlastní silou na dvou kolech
především znamená dát svůj stroj
do pořádku, nejlépe prohlédnout
v odborné dílně a těšit se na první

výlety bez obav z přimrznutí na
sedle oblíbeného velocipédu.
Pro mnoho lidí znamená jízdní
kolo i významný přínos pro
zdraví, především pro pohybový
aparát a krevní oběh, obojí
značně trpící v současném civili-
zovaném světě, často preferují-
cím práci na počítači, případně

dlouhé cesty v omezeném pro-
storu osobního vozidla, což je bo-
hužel obojí i můj případ.

Na výše uvedenou zdravotní
prospěšnost cyklistiky mohou
jistě pesimisté namítnout, že jde
i o aktivitu zdraví ohrožující – pád
z kola díky vlastní nepozornosti
s následkem fraktury, pád z dů-

MEZI LIDMI

CYKLISTIKA BUDIŽ POCHVÁLENA!

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

ZLEPŠENÍ DOPRAVY V ÚJEZDĚ NAD LESY A V KLÁNOVICÍCH
Od 30. dubna 2010 dojde z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti Újezda nad Lesy a Klánovic k následujícím

trvalým změnám v provozu autobusových linek PID. Stávající autobusová linka 251 v trase Nádraží Klánovice
– Sídliště Rohožník, která navazuje na vlaky linky S1 ve směru Masarykovo nádraží, bude nově v provozu
až do půlnoci a celodenně také v nepracovních dnech každých 30 minut. V zastávce Nádraží Klánovice
budou mít řidiči linky 251 povinnost vyčkat příjezdu vlaku od Prahy i v případě jeho zpoždění.

Rozšířením provozu linky 251 bude zajištěno spojení prakticky od všech a zároveň na všechny vlaky S1 v Klá-
novicích, odkud trvá cesta do centra Prahy pouhých 22 minut. Oblast Újezda nad Lesy a sídliště Rohožník tak
bude obohacena o plnohodnotné, rychlé a celotýdenní spojení s centrem města bez rizika uvíznutí v kolonách
na Českobrodské ulici. Zároveň bude upraven jízdní řád linky 261 pro lepší návaznost na vlaky a od vlaků také
pro obyvatele Klánovic.V současné době jsou na všechny vlaky linky S1 nasazeny pouze moderní klimatizované
elektrické jednotky CityElefant.

V souvislosti s posílením návazné dopravy na vlak dojde také k mírné úpravě provozu linek 109 a 250. Na linku
250 budou v pracovních dnech nově nasazeny kloubové autobusy. Z tohoto důvodu dojde k úpravě intervalů této
linky v přepravních špičkách pracovních dnů

K této změně připravila organizace ROPID informační leták s jízdními řády vlaků linky S1 a návazné auto-
busové dopravy. Tyto informační letáky najdou všichni oby-
vatelé Újezda nad Lesy a Klánovic ve svých poštovních
schránkách. Dále budou k dispozici na úřadech MČ Praha-
Újezd nad Lesy a Praha-Klánovice asamozřejmě také ke sta-
žení na webových stránkách www.ropid.cz. V den změny
30.4.2010 budou v terénu také naši informátoři, kteří cestu-
jícím poradí a nabídnou tyto a další informační materiály
o Pražské integrované dopravě.

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB DO CENTRA
PRAHY:

Start: zastávka Hulická / Újezd nad Lesy
Cíl: Náměstí Republiky
období: pracovní den ráno

1. možnost: autobus+vlak: 31 minut

2. možnost: autobus 250+metro: 40 minut (v cestovní době
navíc není započítáno zdržení v koloně)

3. možnost: autobus 109+metro: 43 minut (v cestovní době
navíc není započítáno zdržení v koloně)
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vodu materiálového defektu na bi-
cyklu, případně sražení cyklisty
motorovým vozidlem. Zažil jsem
na vlastní kůži všechny tři vari-
anty, nicméně na cyklistiku jsem
nezanevřel a velmi mě potěšilo,
že stejný pozitivní názor mají
i všeobecně uznávané osobnosti,
jako je např. známý popularizátor
astronomie Dr. Jiří Grygar a ne-
méně známý chirurg prof. Pavel
Pafko. Navíc řada lidí pochopila,
bohužel zatím spíše v zahraničí,
že bicykl není jen sportovní ná-
řadí, ale plnohodnotný dopravní
prostředek, dokonce z řady
aspektů nejvhodnější do měst-
ského prostoru. Bohužel je jeho
použitelnost dosti závislá na po-
časí, což je ale asi jediné negati-
vum. Ale i to se dá překonat –
před předminulými volbami bese-
doval s občany v Újezdě Petr Ště-
pánek, nyní už bývalý městský
radní, na besedu dorazil na kole
s náhradním oblečením v baťohu,
a protože vskutku lilo jak z konve,
musela mu moje kancelář poslou-
žit jako převlékárna a také su-
šárna cyklistického úboru.

Vše ostatní mluví pro plno-
hodnotné nasazení jízdního kola
do systému městské dopravy –
zabírá minimální prostor, neemi-
tuje žádné emise a ještě svému
provozovateli přináší výše uve-
dené zdravotní výhody. Slabinou
jízdního kola je bohužel malá od-
olnost vůči vandalismu a zlodě-
jům. Už mnohokrát jsem viděl
torzo bicyklu pevně zamknutého
ke sloupu nebo zábradlí, ale také

velmi aktivní přístup obcí v SRN,
které financují budování uzamy-
katelných minigaráží na jízdní
kola v blízkosti železničních za-
stávek. Tak mě napadá, jestli vů-
bec ještě existuje nějaká možnost
bezpečně u nás jízdní kolo na ná-
draží zaparkovat, např. v ús-
chovně na jízdní kola...

Z pohledu aktivního cykloturisty,
který měl možnost posoudit vztah,
jaký mají k cyklistice v několika ze-
mích, musím konstatovat, že na ce-
lostátní úrovni nám mohou i okolní
státy závidět. Propracovaný systém
dobře značených cyklotras s po-
třebnými mapovými podklady a od-
kazy na opravny, ubytování a pa-
mětihodnosti umocňuje zážitky z
naší nádherné a historií prodchnuté
krajiny. Jako cyklistické ráje bych
označil především ten Český, kdo
se chce vydat dále, toho určitě po-
těší Šumava a Vysočina, ale i blízké
Polabí se bude líbit těm, co neradi
šlapou do kopce a chtějí si např. při-
pomenout Hrabalovo Kersko a nym-
burský pivovar s jeho pamětní des-
kou umístěnou proklatě nízko (jak si
sám přál, t.j. pouze ve výšce, kam
čůrají psy). O dokonalosti Morav-
ských vinných cyklostezek nebudu
mluvit, to si každý musí vyzkoušet
na vlastní kůži a kraj na moravsko –
slovensko – rakouském pomezí ur-
čitě nabízí vynikající možnost po-
rovnat, čím se od sebe tyto jednot-
livé regiony liší.

Podívejme se, jak se daří cy-
klistice v nejbližším okolí. Klánovice
určitě nabízejí nejvíce, jsou tradiční
rekreační oblastí s návazností cy-

klotras na Horní Počernice, Rado-
nice, východní část Prahy. Směrem
do Újezda směřuje jediná cyklotrasa
8100, která Újezdem pouze pro-
chází, aniž by cykloturistovi o naší
obci něco pověděla, případně na-
bídla nějaké občerstvení – nově ote-
vřená restaurace Level sice má sto-
jany na bicykly, nicméně cykloturisty
spíše lákají zahrádky restaurací,
jako je tomu u No. 110 v Kolodějích.

Bohužel je pro náš region ty-
pický společný problém. Páteřní ko-
munikace Starokolínská – Novosi-
břinská je tak frekventovaná, že se
po ní na kole prakticky nedá jezdit.
Co zbývá? Jet po chodníku k neli-
bosti městské policie? Nebo si lze
vybrat některou z paralelních ulic –
avšak i tady je problém! Nedávno
zavedený systém zjednosměrnění
ulic netoleruje jízdu cyklistů v proti-
směru, což je v cyklisticky pokroči-
lejších městech naprosto běžné, jak
je vidět z obrázků, které jsem nafo-
til v Jeseníku.

Jediné východisko z této si-
tuace vidím v maximální ohle-
duplnosti a tolerantnosti všech
navzájem – chodců, cyklistů i au-
tomobilistů. Přimlouvám se
za jízdu cyklistů po chodníku, ov-
šem za maximální ohleduplnosti
k chodců, tím že cyklista uznává
chodce za pána chodníku a v pří-
padě potřeby ho včas upozorní
zvonkem, že ho bude míjet.
V SRN jsem viděl, že cyklistické
zvonky používají k tomuto účelu
i in-line bruslaři, koneckonců
svojí rychlostí se cyklistům dosti
přibližují.
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VÝZVA OBČANŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI ÚJEZD NAD LESY

Vzhledem k narůstající majetkové kriminalitě, zejména krádeží
jízdních kol z neuzamčených garáží, žádáme naše spoluobčany, aby si
důsledně zabezpečovali svůj majetek.

npor. Bc. Pavel Kroupa

zástupce vedoucí MOP Újezd nad Lesy

POLICIE INFORMUJE

DUBEN PATŘÍ V PRAZE 14 BEZPEČNOSTI
Zevrubnější kontroly vybavení cyklistů plánují strážníci z obvodního ředitelství Prahy 14 v rámci měsíce

dubna, který již tradičně patří bezpečnosti. Hlídky budou v pohotovosti v parcích i na silnicích.

„Kontrola cyklistů a zejména dětí na kolech je součástí každodenní práce strážníků. Cyklisté musí mít na svých
bicyklech povinnou výbavu a mládež do osmnácti let na hlavě navíc i přilbu,“ poznamenala obvodní ředitelka
Dana Hetzlová.

Cyklisté by neměli zapomínat na bezpečnostní pomůcky, tedy barevné odrazky či reflexní prvky na oblečení
a batohu. „Bruslaři nemají určenou povinnou výbavu. Určitě ale doporučujeme helmu a chrániče na lokty a ko-
lena,“ poznamenal Jiří Polomis z Útvaru prevence Městské policie hlavního města Prahy.

Zapotřebí je podle něj nejen znalost předpisů a pravidel, ale také takt.
Na cyklostezkách by se měli chodci pohybovat spíše na pravé straně a ostatním umožnit průjezd. Sportovci

by se naopak měli na kolech a bruslích pohybovat ohleduplně k ostatním.
Na malé cyklisty a bruslaře by měli více dohlížet jejich rodiče. Roz-

hodně proto platí, že než dospělí své potomky na kolo pustí samotné,
měli by si být jisti, že děti nejen ovládají základní pravidla silničního
provozu, ale kolo mají také technicky v pořádku a správně vybavené.
„Znalost dopravních předpisů je zvláště u dětí, které žijí v hlavním
městě, stejně důležitá, jako znalost adresy, kde bydlí. Na ulicích se
pohybují již od útlého věku a rodiče by měli dbát na to, aby věděly,
kde mají přecházet, co znamenají zásadní dopravní značky, a jak se
mají chovat na kole i bruslích,“ poznamenal první náměstek primá-
tora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli
spadá.

Pokud rodiče nevědí, jak dobře jejich dítě kolo ovládá, mají mož-
nost vyzkoušet od 6. dubna každé úterý a čtvrtek od dvou do šesti
hodin odpoledne dětské dopravní hřiště Městské policie v Jánoší-
kově ulici v Praze 4 Krči. Navštívit lze i druhé dopravní hřiště, které
má městská policie na starosti, a to na Proseku v Praze 9.

Tereza Čapková

Rozhodně je třeba dořešit po-
hyb cyklistů v jednosměrkách. Např.
Čentickou směrem na Blatov nelze
nikudy objet, pokud nechceme
na nebezpečnou Starokolínskou.
Jezdit v protisměru není z pohledu
úcty k předpisů a zákonům jistě
správné a vůči dětem výchovné.

Takže snad ty dodatkové tabulky na
obrázcích? Snad by se na ně pro-
středky našly, určitě nepůjde o mi-
liony, podle mého názoru zbytečně
investované do cyklostezky ve Vy-
sočanech a Hloubětíně...

Takže – všem cyklistům pří-
jemné zážitky v sedle jejich jednos-

topého přítele a snad se nám ča-
sem podaří i Újezd a okolí přeměnit
v cyklistický ráj a ideální prostředí
pro krátkodobou příměstskou re-
kreaci, což je trend současnosti
ve všech vyspělých státech.

Jiří Sikač
j.sikac@post.cz



Městská část Praha 21 srdečně zve

NA VZPOMÍNKOVOU OSLAVU
K UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

která se koná dne

8. května 2010 v 10:00 hod v parku před Masarykovou ZŠ.

PROGRAM:
• pokládka věnce před sochou T.G. Masaryka,
• projev starostky A. Vlásenkové, PhDr. M. Schmidta

a pozvaných hostů
• účast pamětníků 2. světové války
• vystoupení žáků Masarykovy ZŠ, atd.

Všichni jste srdečně zváni.
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Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy uvádí:

POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
PRO MALÉ I VELKÉ

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
v podání Divadla matky Vackové.

Dne 20. května 2010 od 18:00 hod
Společenský sál ZŠ Masarykova
boční vchod z ul. Čentická.
Vstupné 50,- Kč.

Předprodej vstupenek
podatelna úřadu Újezd nad Lesy.

Informace:
zdenek.vorisek@praha21.cz
777 811 331
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DEN MATEK PRO SENIORY
Komise sboru pro občanské záležitosti v Újezdě nad Lesy připravuje ke Dni matek
posezení pro všechny seniory. Den matek pořádáme

v sobotu dne 8. 5. 2010 od 14.00 hodin v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici
K posezení jsme Vám připravili kulturní program, v kterém se Vám představí děti a mládež naší
městské části a k tomu hudební program s občerstvením.

Těšíme se na příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti
Zdena Vodová. komise SPOZ

OSLAVY DNE ZEMĚ NA MČ PRAHA 21 V ROCE 2010
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí připravil
ve spolupráci s odborem životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 21

oslavy Dne Země,
které se budou konat dne 13. května 2010 (čtvrtek)
v době od 10.00 do 18.00 hod.
v parku u Základní školy Masarykova, Praha 9, Újezd nad Lesy.

Na místě bude přistaven informační stan, stojan s materiály, budou poskytovány
informace k třídění odpadů a k nakládání s nimi a budou připraveny soutěže pro děti.

PROGRAM:
- Svozová technika, ukázka sběrných nádob, využívání vytříděných komodit, nakládání

s nebezpečnými odpady
- Městská zeleň, chráněná území v Praze, informace o cyklostezkách
- K dispozici budou zdarma informační materiály, brožury, ročenky, plakáty, aj.
- Pro děti budou připraveny plastové mini popelničky, hry, aj.
- Uskuteční se informačně vzdělávací akce ekocentra Koniklec
- Proběhnou další vzdělávací programy a soutěže pro děti
- Uskuteční se prezentace společností Asekol, Elektrowin, Ekolamp a EKO-KOM.

Těšíme se na vás.
JUDr.Vladimíra Kozáková, OŽPD ÚMČ

Praha 21 a Mgr.Ing.Petr Holý, MHMP, OOP

Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Újezd nad Lesy
Jarní vycházka, která se uskuteční ve čtvrtek 13. května 2010

ZAČNE JÍZDOU LANOVKOU NA PETŘÍN
A POKRAČUJE PŘES KINSKÉHO ZAHRADU NA SMÍCHOV

Sraz v 10 hodin u konečné stanice metra na Černém mostě pro pražské zájemce
v 10.40 u lanovky pod Petřínem

Srdečně zveme všechny příznivce chůze a poznávání
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KATEGORIE:
přípravka I - dívky 2003, 2004 300 m 9:00
přípravka I - chlapci 2003, 2004 300 m 9:10
přípravka II - dívky 2001, 2002 800 m 9:20
přípravka II - chlapci 2001, 2002 800 m 9:35
přípravka III dívky 1999, 2000 800 m 9:50
přípravka III chlapci 1999, 2000 800 m 10:05
berušky do 3 let 2007 a mladší 50 m 10:20
broučci do 3 let 2007 a mladší 50 m 10:30
berušky 4 - 5 let 2005, 2006 50 m 10:40
broučci 4 - 5 let 2005, 2006 50 m 10:50

vyhlášení I. bloku 11:00
mladší žákyně 1997, 1998 800 m 11:20
mladší žáci 1997, 1998 800 m 11:30
starší žákyně 1995, 1996 1600 m 11:40
starší žáci 1995, 1996 1600 m 11:40

vyhlášení II. bloku 12:00
dorostenci 1993, 1994 3300 m 12:15
dorostenky 1993, 1994 3300 m 12:15
ženy A do 34 let včetně 1992 - 1976 3300 m 12:15
ženy B 35 let a více 1975 a starší 3300 m 12:15

muži A do 39 let včetně 1992 - 1971 5500 m 12:45
muži B 40-49 let 1970 - 1961 5500 m 12:45
muži C 50-59 let 1960 - 1951 5500 m 12:45
Muži D 60 let a více 1950 a starší 5500 m 12:45

vyhlášení III. bloku po doběhnutí hlavního závodu

ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl lehké atletiky ve spolupráci
s Městskou částí Prahy 21 a sdružením Maminy z újezdské roviny

pořádá 5. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY
aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU

Datum: neděle 16. 5. 2010
Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově
Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261 do Újezda nad Lesy, zastávka Blatov, nebo

metro B stanice Palmovka a odtud autobus č. 109 do stejné zastávky Blatov nebo vlakem do Klánovic
a odtud pěšky cca 20 minut. Z autobusové zastávky bude značeno. Ze zastávky Blatov cca 100 m
ve směru jízdy autobusu, u Pizzerie přejít na druhou stranu vozovky k restauraci Stodola a odtud zna-
čeno cca 300 m ke startu.

Přihlášky: na místě startu od 8:00 hod. a končí nejpozději 15 minut před startem příslušné kategorie.
Startovné: 10,- Kč předžactvo a žactvo, 30,- Kč dorost a dospělí
Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou k závodu potvrzují svou zdravotní způsobilost.

Je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!
Závody jsou zařazeny do Pražského běžeckého poháru mládeže pro rok 2010

Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží medaile, poháry a ceny od sponzorů závodu,

Kategorie broučci a berušky nebude vyhlašována, závodníci obdrží drobné ceny ihned po doběhu
kategorie.

Sponzoři závodu: Městská část Praha 21, Pekařství Kollingerovi, Obchod se smíšeným zbožím na Blatově, HARIETA módní
oděvy Hana Rychnovská, Ovoce a zelenina Pickovi, MUDr. Ivana Stejskalová - kožní ordinace Praha 9
Běchovice, Petráň Sklo - sklářská dílna Úvaly, Ing. Aleš Olšan - montáž, měření, servis a údržba teleko-
munikačních zařízení, Vinotéka Blatov, NIKWAX CZ, s. r. o - impregnace sportovního oblečení a vyba-
vení, Spojstav s.r.o., JP - MOTO, s.r.o., Ivan Novák - maso uzeniny, Ráj lůžkovin na Blatově, Pracovní
oděvy a pomůcky Jan Gráf, Květinářství Michaela Malíšková, Romantika radost z dárků, Joky - sport.
oblečení, Eberspächer spol. s r. o., KOREK spol. s r. o., Sefa - Petr Janoušek

Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží drobné občerstvení.V místě startu bude možné zakoupit další občerstvení.
V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní sportovní oblečení fy Joky.

info: Zuzana Olšanová mail: Zuzana.Olsanova@cdt.cz, telefon 607 148 116
info: Barbora Blzenská mail: Plzenska@spojstav.cz, telefon 777 636 210
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KLÁNOVICKÉ MTBO, NEDĚLE 23. KVĚTNA 2010
V neděli 23. května se bude konat II. ročník Klánovického MTBO. Pod touto zvláštní zkratkou se vlastně

skrývá nabídka na pohodovou vyjížďku bez vyznačených koridorů a zároveň slušná šance na pěkný výsledek
pro kohokoli. Jedná se o orientační závod na horském kole, který bude probíhat v Klánovickém lese. Celá
akce začíná v 9 hodin v neděli 23.5. v Klánovicích na hřišti u základní školy. A je na co se těšit.

Podstatou závodu je během časového limitu (pro většinu kategorií jde o 90 minut) nasbírat co nejvíce bodů.
Organizátory budou po lese rozmístěny různě obodované kontroly a závodníci dostanou mapu, na níž budou
zobrazeny. Záleží tak nejen na fyzické kondici, ale i na orientaci v mapě a hlavně v samotném lese. Vyznáte-
li se tedy v Klánovickém lese, máte citelnou výhodu.

Nejedná se ale jen o závody pro dospělé. Pro starší děti bude připravena možnost vyzkoušet si orientační
závod, pro mladší zajímavé hry a soutěže. Ale i ostatní, kteří zrovna nebudou závodit, se rozhodně nebudou
nudit. Pro ně tady bude doprovodný program – lanové překážky od specialistů z lanového centra PROUD,

outdoorové aktivity od firmy top Consulting
a také akce týmu handicapovaných cyklistů
„Černí koně“. A nakonec pro všechny bohatá
tombola a biketrialová exhibice.

Závod je po Újezdském duatlonu, který pro-
běhl 18. 4., druhým pokračováním ÚJEZD.NET
„Seriálu tří závodů pro zdraví“, jenž se koná ve
Vašem regionu. Pokud se zúčastníte všech
třech závodů, máte možnost v závěrečném lo-
sování získat hodnotné ceny. Veškeré infor-
mace nejen o Klánovickém MTBO naleznete na
www.triprozdravi.cz.

Tři pro zdraví – pohodové závody pro celou
rodinu!

Marek Lejsek

ZVEME VÁS

Základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami

v Újezdě nad Lesy
organizuje celodenní

kondiční zájezd
DO ZÁPADNÍCH ČECH

ve středu 26. 5. 2010
Zájezd začíná v 6.30 hodin
na parkovišti u prodejny Lídl, odkud
pojedeme do Kladrub. Zde si
prohlédneme klášter a pokračujeme
do města Stříbra (zal.ve 13.století),
poté se vydáme do Plzně. Navštívíme
Meditační zahradu, historický střed
města, shlédneme Židovskou synagogu
(největší v ČR), případně pivovarské
muzeum.
Návrat domů kolem 20. hodiny.

Cena zájezdu:
doprava, vstupy a oběd Kč 250.

Zájemci hlaste se u svých důvěrnic

Všechny příznivce zveme na

TANEČNÍ ZÁBAVU
S rockovou skupinou

SPEKTRUM

pátek 7. května 2010

od 20:00 hod

Restaurace na Blatově

Starokolínská 311,

Újezd nad Lesy

vstupné 100,- Kč na místě

v předprodeji v restauraci 90,- Kč
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CVIČÍME PRO RADOST ( středa 9 – 10 hodin) – dramaticko pohybový kroužek pro rodiče a děti od 2 let. Cena za lekci – 50
Kč, zvýhodněná cena za 8 lekcí – 350 Kč. Termín – 4. 5. – 22. 6. Po cvičení s námi můžete zůstat v rámci středečního rodičovského
centra.

KLUB PRO RODIČE S DĚTMI (středa 10 - 12 hodin) Pravidelné středeční setkávání se s dětmi a rodiči. Hrajeme si, zpí-
váme si, kreslíme si a je nám spolu dobře. Zveme Vás, přijďte si také pohrát a popovídat.

YAMAHA CLASS - HUDEBNÍ ŠKOLA (čtvrtek) - pod vedením lektorky Dagmar Behenské
*9.00 ROBÁTKA / 4–18 m. *10.00 KRŮČKY / 18 m.–3 r. *11.00 KRŮČKY / 3–4 r.

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO NEJMENŠÍ (pátek) - pod vedením lektorky Andrey Janotové

MALOVÁNKY - děti s rodiči 10 - 11 hodin.

MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ Naše kurzy masáží jsou určeny všem dětem již od jejich narození. Cílem masáží je prohlou-
bit vazbu mezi rodiči a dětmi. Děti se učí relaxovat, soustředit se, lépe usínají, spolupracují, jsou odolnější vůči nemocem i škod-
livým vlivům prostředí. Zlepšují zdravotní stav astmatiků a alergiků. Všechny potřebné pomůcky a materiály jsou součástí
kurzu. Doba trvání jedné lekce je přibližně 1,5 hod., cena kurzu je 900 Kč.
Termíny kurzů: sobota 8. 5. 2010 a neděle 9. 5. od 10:00 hod.

sobota 12. 6. 2010 a neděle 13. 6. od 10:00hod.

o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí

Program RC Koloběžka na květen 2010
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“
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PROVOZ KLUBŮ AUTOBUS A TERÉNNÍHO PROGRAMU
občanského sdružení Neposeda
Přijďte si popovídat, poradit nebo se jen tak bavit.
Najdete nás na Českobrodské 1 v Běchovicích, v areálu Staré pošty.

TĚLOCVIČNA 5. 5. a 12. 5. v době 16:30 – 18:00
Přijďte si zadarmo zadovádět do tělocvičny v Běchovicích vedle skate parku. Na pro-
gramu jsou míčové hry, trampolína, závody, žonglování, akrobacie a další zábavička.
Vyrážíme vždy v 16:15 z klubu pro dospívající AUTOBUS nebo můžete přijít později
přímo tam. Vstup je zdarma.
Bližší informace naleznete na www.nzdmautobus.net.

PORSE je poradenský servis, který pomáhá radou, praktickou pomocí a podporou obyvatelům z Běchovic,
Újezda nad Lesy, Klánovic, Koloděj a blízkých obcí Prahy - východ. Tuto registrovanou sociální službu poskytují
konzultantky občanského sdružení Neposeda už od roku 2007. Poradna v běchovické základní škole
a ve zdravotním středisku v Újezdě nad Lesy pomáhá prostřednictvím osobní konzultace, e-mailu nebo telefonu.
Oblast pomoci a podpory je široká: mezilidské a rodinné vztahy, hledání zaměstnání, bytové otázky, pomoc
při jednání s úřady, ochrana spotřebitelů, právní otázky atd. Naše služby jsou bezplatné a anonymní.

Poradenský servisu PORSE najdete:
v PONDĚLÍ od 14.00 do 17.00 hodin
na adrese Mýtní 73, Praha – Běchovice (ZŠ Běchovice) tel. č.: 739 491 633, e-mail: porse@neposeda.org

v ÚTERÝ od 14.30 do 16.30 hodin
na adrese Mýtní 73, Praha – Běchovice (ZŠ Běchovice)
tel. č.: 739 491 633, e-mail: porse@neposeda.org

ve STŘEDU od 11.00 do 15.00 hodin na adrese
Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy, tel. č.: 733 765 615 (pobočka PORSE), e-mail: porse@neposeda.org

Je možno si i domluvit setkání v individuální dobu a to na tel. č. 739 491 633.

PORADENSKÝ SERVIS PORSE POMÁHÁ UŽ 4. ROKEM

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA PRO PÁRY
Předporodní kurz pro páry je určen nastávajícím rodičům, kteří se společně chtějí připravit na nastávající období porodu, ob-
dobí šestinedělí a péči o miminko. Přihlásit se můžete ve III. trimestru těhotenství a to v kterémkoli týdnu.
Pro nastávající tatínky je alespoň toto jedno setkání návodem a radou, jak být pro svou partnerku u porodu co nejužitečnější.
Cena kurzu je 500 Kč za oba rodiče, 250 Kč za jednotlivce
Termíny kurzů: sobota 8.5.2010 od 12:30hod. sobota 12.6.2010 od 12:30hod.
Veškeré dotazy a informace Vám zodpovíme na tel č. 733 182 520 vedoucí RC Koloběžka Martina Staňková
www.neposeda.org/kolobezka e-mail: kolobezka@neposeda.org, Rodičovské centrum Koloběžka zřizuje o. s. Neposeda. www.neposeda.org

KLUB PRO DĚTI 6 -15 LET:
PO, ST 12:30 – 16:00
ČT 13:30 – 17:00

KLUB PRO DOSPÍVAJÍCÍ
6. třída – 21 let:
PO, ÚT, ST 16:00 – 19:30

TERÉNNÍ PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Určen pro děti a dospívající od 6. Třídy do 26 let včetně

Út a Čt 15:30 – 19:30
Terénní pracovníci chodí v Běchovicích a Újezdě nad Lesy

Pá 17:00 – 19:00
Terénní pracovníci chodí v oblastech sídliště Jahodnice, Klánovice
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na KVĚTEN 2010
Sobota 1. 5. 2010 VÝSTAVA – DÍLA STUDENTŮ GYMNÁZIA NA PRAŽAČCE
Výstava potrvá do 16. 5. 2010

Neděle 2. 5. 2010, 17.00 KONCERT – LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ
Víte, že v Čechách žijí držitelé mužského i ženského neoficiálního světového rekordu v lukostřelbě nevidomých? Manžele Mojžíškovy jsme ale
pozvali kvůli tomu, že zároveň zpívají krásné vlastní písně a vyprávějí autentické příběhy, kterými přispěli i do povídkové knížky. Když řekneme,
že dalším hostem bude skupina Šantré, folkoví nadšenci zajásají. Tuto velice zajímavou a respektovanou kapelu jsme v Klánovicích ještě neměli,
tím více se na ně těšíme. Na náš jubilejní čaj jsme zároveň pozvali netradičního hosta - filmaře, který už získal nejednu domácí i zahraniční cenu
za své krátké filmy. Jmenuje se Paľo Piroha a je od slovenské Žiliny. V průběhu večera si některé promítneme. A tím vším vás provedou Lukáčovi
s tradičními úkoly pro účinkující. No řekněte, vyplatí se zůstat doma? Hrnečky se vám opět budou hodit... Vstupné: 50,- Kč

Pondělí 3. 5. 2010, 19.30 KINO – PROKLETÝ OSTROV
USA / 2010 / 137 min / thriller / titulky / od 15 let / Martin Scorsese. Hrají:Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer,
Max von Sydow . Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Přísně střežená psychiatrická léčebna a jedna pacientka, která zmizela. Prokletý ostrov
obsahuje ideální ingredience pro dobrý thriller. Připočteme-li tři důležitá jména – autora románové předlohy Dennise Lehanea, režiséra
Martina Scorseseho a Leonarda Di Capria v hlavní roli, je zřejmé

Středa 5. 5. 2010, 19.30 KONCERT – JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND
Kapela Eliščin Band existuje od roku 2004 (zhruba) a 24. 11. 08 jí vyšlo druhé album PROMĚNA. Koncertuje na všemožných scénách jak
tuzemských (Kolín, Jablonec nad Nisou, Brno, Praha, Štítná nad Vláří) tak i zahraničních (Paříž, New York, Wroclaw, Jeleni Gora).
Frontmanem kapely je herec a moderátor Jan Budař. Díky tomu bývá každý koncert velmi nečekaný. Vstupné: 200,- Kč

Čtvrtek 6. 5. 2010, 19.30 KINO – SMRT ČEKÁ VŠUDE
USA / 2009 / 145 min / thriller / titulky / od 15 let / Kathryn Bigelow.Hrají: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Guy Pearce
Napínavý příběh elitních vojáků, kteří mají jedno z nejnebezpečnějších povolání na světě – uprostřed bojové vřavy deaktivují bomby.
Vychází z přímých zkušeností novináře a scenáristy Marka Boala, jenž byl v rámci své práce přidělen k vojenské pyrotechnické jednotce.
Oscar 2010 – nejlepší film roku, nejlepší scénář, nejlepší režie, nejlepší střih..

Neděle 9. 5. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 250 Kč. Lektorka Andrea Janotová.
Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 10. 5. 2010, 18.00 INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.

Úterý 11. 5. 2010, 19.30 KINO - KVĚT POUŠTĚ
Německo, Rakousko, Francie / 2009 / 130 min / drama / titulky / od 15 let / Sherry Hormann. Hrají:Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall,
Juliet Stevenson, Craig Parkinson. Dech beroucí životní příběh popisující neuvěřitelnou cestu somálské dívky od kočovného života v poušti
na nejznámější světová přehlídková mola. V New Yorku, na vrcholu své kariéry, Waris poprvé v rozhovoru otevřeně promluvila o problému
ženské obřízky, kterou sama vytrpěla, když jí bylo teprve 5 let...

Čtvrtek 13. 5. 2010, 19.30 KINO - NEW YORKU, MILUJI TĚ
USA, Francie / 2009 /krátké romantické příběhy / 103 min / titulky / Jiang Wen, Mira Nair, Natalie Portman a j.Hrají: Hayden Christensen,
Andy Garcia, Natalie Portman, Orlando Bloom, Christina Ricci. Lásku k New Yorku tímto filmem vyjadřuje skupina těch nejkreativnějších
současných režisérů i herců, jejichž příběhy se odehrávají v celkem pěti různých newyorských čtvrtích.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Pondělí 17. 5. 2010, 17.00 INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.

Středa 19. 5. 2010, 16.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉ DÍLNY T. MACHOLDOVÉ
Výstava věnovaná 10. výročí založení výtvarné dílny. Potrvá do konce měsíce

Středa 19. 5. 2010, 18.00 INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.

Čtvrtek 20. 5. 2010, 19.30 KINO - BRATŘI
USA / 2009 / 105 min / drama / titulky / přístupný / Jim Sheridan. Hrají: Natalie Portman, Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire
Strhující filmový příběh rodiny, kterou čeká tragédie, bolest a ostrý souboj dvou bratrů. Starší syn Sam, je sestřelen při misi v Afgánistánu.
Jeho okouzlující žena najde přítele v manželově bratrovi Tommym. Nečekané idyle udělá konec návrat Sama, který sice přežil, ale změnil se
k nepoznání….

Neděle 23. 5. 2010 14,00 - 17,00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
PLETENÍ Z PEDIGU - výroba podnosu nebo košíčku s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně
materiálu) 250 - 350 Kč, dle použitého materálu. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email:
andreajan@seznam.cz

Neděle 23. 5. 2010, 16.00 KINO - PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
USA / 2010 / 118 min / Fantasy / přístupný / Chris Columbus . Hrají: Logan Lerman, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson,
Alexandra Daddario. Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina. Fantastické dobrodružství natočil režisér
Chris Columbus (Harry Potter a kámen mudrců, Harry Potter a Tajemná komnata) podle stejnojmenné knižní série Ricka Riordana. která se
okamžitě stala bestsellerem. Vstupné: 65,-Kč

Pondělí 24. 5. 2010, 19.30 KINO - MILÝ JOHN
USA / 2009 / drama / 105 min / titulky / od 15 let / Lasse Hallström. Hrají: Channing Tatum, Amanda Seyfried, Henry Thomas
Tvůrce poetických hitů Pravidla moštárny a Čokoláda natočil příběh lásky, která musí neustále překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky.
Mladý voják potká mladou dívku a pro oba je z toho osudová láska. Svůj životní vztah žijí oba milenci hlavně prostřednictvím dopisů. Kdy
bude „Milý Johne“ napsáno naposledy?

Úterý 25. 5. 2010, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – NÁPAD MYŠKY TEREZKY, ANEB O ZLÉ KOZE ROZALINDĚ
Loutková pohádka o přátelství lesních zvířátek a o tom, jak jejich poklidný život změní příchod zlé a marnivé kozy Rozalindy.Uvádí Divadlo
Matěje Kopeckého, Praha. Vstupné: 45Kč/dítě, 50,-Kč dospělý

Čtvrtek 27. 5. 2010, 19.30 KINO - PEVNÉ POUTO
USA, VB / 2009 / DRAMA / 135 min / titulky / od 12 let / Peter Jackson. Hrají:Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon
„Ten film nejde jednoduše přiřadit k jednomu žánru. Obsahuje prvky klasické kriminálky, momenty jako vystřižené z fantasy, zároveň je to
vztahové drama a navzdory všudypřítomné pochmurnosti se u něj i zasmějete,“ říká režisér.

Pátek 28. 5. 2010, 19.30 KONCERT – SKUPINA HOUPAČKY
Liberecká kapela šifrující ve svém názvu oblíbené žánry otců zakladatelů Modrých houpaček (blues a swing). Skvěle zapracovanými prvky
obou jmenovaných stylů se ale Houpačky ubránily bezradnosti i uniformitě. Kapela se počátkem roku 2004 přejmenovala na Houpačky
s lakonickým vysvětlením:“ Modrých kapel je jako psů. Kdo se v tom má vyznat?“. Vstupné: do klobouku

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !

Rezervace a ceny vstupenek: Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplat-
nění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz). Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB během akcí, nebo telefonicky
na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena.
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PŮJČOVNÍ DOBY:
Pondělí 10.00 - 11.00 11.30 - 18.00 hod
Středa 10.00 - 11.00 11.30 - 17.00 hod
Pátek 10.00 - 11.00 11.30 - 16.00 hod

ADRESA:
Lomecká 656, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 281 973 864, e-mail: mlkpraha21@seznam.cz
www.mlkpraha21.knihovna.info

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
PRO DĚTI
autor dílo

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

Jitka Kašparová, knihovnice

Brezina 
Brown Rennie 
Cottrell Boyce 
Covey Sean 
Eislerová jana 
Eislerová Jana 
Fombelle 
Giménez 
Groening Matt
Groening Matt
Hardebusch 
Mead Richelle 
Meadows Daisy 
Meadows Daisy 
Scheffler Ursel 
Simon 
Von Ziegesar 

Klub Tygrů, Pirátský poklad 
Jak vycvičit draka 
Miliony 
7 návyků šťastných dětí 
Robinson Crusoe 
Gulliverovy cesty 
Tobiáš Lolness
Poslové temnoty 
Simpsonovi: Simpsoráma
Futurama. (P)ohyby
Trolové 1.
Vampýrská akademie 
Duhová kouzla 
Olivka, zelená víla 
Detektiv Klubko
Darebák David 
Bezstarostná 

Alten Steve 
Arnold Nick 
Bhaumik Mani 
Bonfiglioli Kyril 
Castová P.C. 
Cook Robin 
Coulter 
Černý Jiří 
Dams Carsten 
Dán Dominik 
Dibdin Michael 
Donkin Andrew 
Francis Dick
Franklin Ariana 
Frayn Michael 
Furnivall Kate 
Garwood Julie 
Gustainis 
Halada Andrej 
Higgins-Clark
Hill Susan 
Hislop Victoria 
Hoegh Peter 
Howard Robert 
Christie
Christie
Chudík 
Jesieur 
Kessler Leo 
Kludská 
Koontz Dean 
Koschorrek 
Kvapil Oldřich 
Lamschová 
Löwensteinová 
Lustig Arnošt 
Mawer Simon 
McMahon 
Mlynářová 
Orsáková 
Oxenhandler 
Poskočil Jiří 
Praschl-Bichler 
Roberts Nora 
Rollins James 
Sandford John 
Schache 
Šiklová Jiřina 
Šmíd Zdeněk 
Vaňková 
Vaughan-Hughe 
Verbeke 
Vitale Joe 
Žamboch

Černá brána krve 
Zapráskané zažívání 
Vesmírný detektiv 
Nemiř na mě tou věcí
Zrazená. Škola noci 2.
Agónie 
Vysněný dům 
Obrázky z českých dějin a pověstí 
Gestapo 
Kapitán smrt 
Krysí hnízdo 
Francis Drake a jeho husarské kousky 
Vyrovnaný účet 
Labyrintem smrti 
Po hlavě 
Rudý šál 
Oheň a led 
Žena černé magie 
Na kole křížem krážem po Česku 
Prokletá 
Temné mraky 
Návrat 
Tichá dívka 
Krok ze tmy 
Třináct záhad
Rané případy H. Poirota 
Ladislav Chudík 
Amelia Earhartová
Oheň na západě 
Elvíra 
Bezmoc 
Nezapomeň na zlé časy
Cesta bouří 
Jídlo jako životní styl 
V Koreji se korejcům nevyhnete 
Případ Marie Navarové 
Skleněný pokoj 
Alchymistova dcera 
Důchodkyně nestřílejte 
Kudy z nudy 
Rok přání 
Vzpoura klonů 
Naše milá Sisi
Ohnivý soumrak 
Klíč soudného dne 
Tajuplná oběť 
Tajemství sedmi závodů 
Matky po e-mailu 
Jan, černý proutník 
Cestou krále 
Malováno krví 3.
Spi!
Sedm ztracených, Tajemství úspěchu 
Dlouhý sprint s ozvěnou 
Guinness World 2010
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PŘÍRŮSTKY DO SBÍREK MUZEA
A MUZEJNÍ KNIHOVNY

Nejrozsáhlejším přírůstkem je více než 30 fotogra-
fií ze života pana Juraje Jakovleva. Ten se narodil v teh-
dejší Nové Sibině bělogvardějskému uprchlíkovi
Ing. Jakovlevovi a až do svých 18 let zde žil velmi ak-
tivním veřejným životem mladého studenta. Pak přesídlil
do tehdejšího Sovětského svazu, kde se stal redakto-
rem českého vysílání rádia Moskva. Po pádu komunizmu
pak ředitelem celého oblastného vysílání ruského roz-
hlasu. Součástí daru je i jeho podrobný vlastní životopis.

Malým, ale významným darem je věnování parte ta-
jemníka prezidenta Masaryka, jakož i fotografie prezi-
denta Masaryka s jeho vlastnoručním podpisem..
Náš velký dík patří paní RNDr. Heleně Erbertové. 

K rozšíření studijní knihovny přispěje určitě i dar,
který nám předal tajemník Ústředí Svazů PTP pan
Vojtěch. Jsou to knihy obsahující odborný studijní mate-
riál o organizaci jednotek PTP, životě v nich, jakož i or-
ganizování příslušníků PTP po převratu v r. 1989. Těší
nás, že naše malá studijní knihovna se stává zdrojem in-
formací pro zájemce, ale především studenty historie.

Výstava potrvá do 22. května t.r. Je otevřena vždy
ve středu od 14 do 18 hodin a v sobotu od 13 do 17 hodin.
Upozorňujeme, že v tu dobu je možno shlédnout i trvalou
expozici muzea nazvanou Proměny pražské periferie.
Vstup do obou částí muzea je bezplatný.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

SUDOKU

Pravidla SUDOKU
Vaším úkolem je umístit do tabulky číslice od 1 do 9
tak, aby byly splněny následující podmínky:
* žádná číslice se nesmí v jedné řádce opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat

dvakrát
* žádná číslice se nesmí ve čtverci 3×3 opakovat dvakrát

6 1 2 7

4 8 7 9 6

7 8

1 2 4 7 3

6 4 7

8 5 9 2 6

4 9 8 3 1 2 6

3 5 4 2 7 9

2 9 1 4

V sobotu dne 10. dubna 2010 proběhla v Újezdském
muzeu vernisáž další výstavy, kterou jsme nazvali „6. vý-
ročí vzniku PTP, aneb Černí baroni trochu jinak.
Výstavu otevřela starostka MČ Praha 21 paní Andrea
Vlásenková. Ve svém krátkém proslovu ocenila stále
vzrůstající význam našeho muzea v kulturním životě
obce. I svoji rodinnou sounáležitost s osudy odpůrců
komunistického režimu. Znovu jsme tak mohli ocenit,
jak je důležité, že v dobách doslova bouřlivého rozvoje
obce stojí v čele osobnost, která vedle materiálních
stránek potřeb, dovede podpořit a zajistit kulturní po-
třeby a kulturní prostředí pro život obce.

Po ní zahráli frekventanti hudebních kurzů při
místní knihovně slečna Müllerová, Žížalová a pan
Schmidt jun. ze tříd prof. Suchého a prof. Svatoňové.

Všichni tři účinkující prokázali v interpretaci rozdíl-
ných skladeb svůj individuální zájem i kvalitní vedení
svých pedagogů.

Potom předseda MRÚM Dr. Schmidt se snažil uká-
zat posluchačům na své osobní zkušenosti od založení
PTP v dubnu1950, aby si sami utvořili obrázek toho,
čím se liší fiktivní Černí baroni spisovatele Švandrlíka
(který sám nikdy pétépákem nebyl) od života a osudů
více než 20.000 „vojáků PTP“ ve věku 18 – 60 let v le-
tech 1950 – 1958. tehdy byly prapory PTP přeměněny

z „převýchovných jednotek“, řízených důstojníky OBZ
a DOZ na normální pracovní útvary.

Po nich promluvil jednatel Ústředí svazů PTP pan
Vojtěch. Seznámil hosty s koncepcí výstavy. Na 10 pa-
nelech se autoři snažili zachytit v obrazovém a texto-
vém materiálu život příslušníků PTP. Nakonec nastínili
činnost Svazu PTP, který usiluje zajišťovat pro dosud
žijící pétépáky možnosti setkávání se i určité materiální
a sociální zajišťování.

Bohužel se nedaří, aby široká veřejnost poznala
metody nastupujícího Gottwaldova režimu po únoru
1948, mnohdy téměř totožné se situací v Německu po
Hitlerově puči v roce 1933.

Poté si účastníci se zájmem prohlédli otevřenou vý-
stavu. Srdečnou společenskou náladu podpořilo
i podávané malé pohoštění.
Závěrem chci poděkovat Ústředí svazů PTP za bez-
platné zapůjčení celé výstavy, paní Soně Pilné za za-
jištění transportu panelů z depozitáře v Brandýském
zámku do muzea i paní Ing. Evě Danielové za příjemný
servis a pohoštění.

Náš velký dík patří i tajemníkovi Úřadu MČ panu
Vladimíru Saitzovi za to, že v rámci našeho rozpočtu
nám umožňuje realizovat všechny naše akce na důs-
tojné úrovni.
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ŠKOLA PRO UNICEF  30. 3. 2010
Již po čtvrté jsme se sešli, abychom podpořili projekty Unicef, které po-

máhají dětem po celém světě. Díky svolení pana ředitele a patronaci paní
učitelky Hegyové jsme se stali s vybranou částkou 48 560,-Kč. nejlepší
školou v České republice.

Mnohokrát děkuji všem paním učitelkám a družinářkám za přípravu vý-
robků a výzdobu celé školy. Děkuji skvělým dětem, které si připravily vý-
robky a přáníčka pro rodiče.

A hlavně děkuji za štědrost rodičů, kteří zakoupením výrobků rozsvítili svě-
týlko nejen v očích svého dítěte, ale pomohli tak zlepšit život osmdesáti dětem
v rozvojových zemích a to rozhodně není málo.

Mnohokrát děkuji všem zúčastněným a za rok nashledanou.
Markéta Pazourková a děti Unicef

VÁŽENÍ V ÚJEZDĚ
„Každá z prodaných panenek má úžasnou moc zachránit život jednoho

dítěte v té méně šťastné části světa. Výtěžek z jejich prodeje totiž UNICEF
používá pro zajištění očkování dětí proti hlavním smrtelným nemocem,
a i všude tam, kde došlo k přírodní katastrofě například na Haiti, ozbroje-
nému konfliktu nebo v oblasti kde nefunguje zdravotní péče, pro nás zcela běžná. Navíc věřím, že panenky při-
nášejí radost také všem „adoptivním rodičům“.  Moc si proto této iniciativy Újezdské školy vážíme!“

Budu se těšit na setkání během příštího ročníku a přeji vše dobré! Srdečně zdraví
Pavla Gomba

ŠKOLA PRO UNICEF
Ráda bych se na stránkách Újezdského zpravodaje vrátila k již proběhnuté akci Škola pro UNICEF. V pořadí

IV.ročník tohoto charitativního projektu se uskutečnil 30.března t.r. v budově I.stupně naší ZŠ. V letošním roce
bylo za výrobky žáků utrženo cca 44.000,00 Kč, za tyto prostředky bylo následně adoptováno jednotlivými
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třídami celkem 74 panenek. Na tomto místě je třeba po-
děkovat jak rodičům a přátelům ZŠ, kteří nakoupili vý-
robky a svými příspěvky tak umožnili adopci panenek, tak
především celému pedagogickému sboru, který  se pří-
pravě a zajištění celé akce věnoval. Málokdo z nás si uvě-
domuje, že příprava akce není otázkou jednoho dne, ale
několika týdnů, že zabere nemálo volného času, bez ná-
roku na honorář. Proto dvojnásob potěší osobní podě-
kování celému pedagogickému sboru vyslovené
ředitelkou českého Výboru pro UNICEF s tím,že se
sama osobně zúčastní  příštího ročníku. Podle jejího
vyjádření se naše škola v letošním roce v adopci pa-
nenek umístila suverénně na I.místě v celé České re-
publice. Toto je ta nejlepší vizitka naší školy!

Michaela Kořenková, Klub rodičů ZŠ

KLUB RODIČŮ
Jako matka žáka ZŠ se za rodiče žáků  5.C zúčastňuji pravidelných schůzek Klubu rodičů, který pracuje při Ma-
sarykově ZŠ. Díky tomu mám možnost řešit dotazy, stížnosti a připomínky přímo s vedením ZŠ. Na základě
vlastní zkušenosti  tak mohu potvrdit, že přístup ze strany vedení ZŠ i jednotlivých pedagogů byl vždy vstřícný
a pružný. Proto je politováníhodné, že činnost vedení školy i pedagogického sboru je někdy „ulicí“ hodnocena ne-
gativně. Úroveň školy by se měla hodnotit podle výsledků, kterých v „konkurenci“ dosahují její žáci (různé vě-
domostní soutěže), podle volnočasových aktivit (viz např. akce Škola pro UNICEF ) apod. Bohužel v dnešní době
je zvykem hodnotit školu podle dodržování termínů často spojených s různým více či méně účelným papírování,
které pedagogy mnohdy zbytečně zatěžuje a zabírá čas, který by pak s úspěchem mohli využít pro produktiv-
nější výchovnou činnost. Přitom se zde nabízí možnost svou aktivní účastí na činnosti KR mnohé ovlivnit
a k užitku všech zúčastněných vyřešit. V této souvislosti připomínám, že se pravidelně sházíme každou 1.středu
v měsíci v 19 hod v budově II.stupně v Polesné ulici.

Michaela Kořenková, Klub rodičů ZŠ

ČÁRY, MÁRY JARO
Byla jedna zahrada a vůbec nebyla obyčejná, ale

byla kouzelná. V kouzelné zahradě bydlela zvířátka
a tam žil vrabčák, který se jmenoval Simon. Protože po
zimě byla zahrada smutná, celá šedá a bez barevných
kytiček, rozhodl se Simon, že se poradí se svou ka-
marádkou čarodějnicí Simonkou a něco s tím udělají.
Radili se, radili a domluvili se na kouzlu, které do za-
hrady přičaruje kytky, trávu, stromy a také velkou, ko-
šatou vrbu. Čarovali dlouho, samá tajná a velká

zaklínadla, ale nakonec se jim to povedlo a zahrada se
probudila k životu. Všichni se z toho radovali. Tančili,
zpívali a ostatní ptáci zaštěbetali jarní básničku.

Vedle kouzelné zahrady, jen malý kousek, než bys
řekl švec, stál velký zlatý zámek se spoustou věží i zá-
meckým parkem. Avšak zámecký park nebyl vůbec pro-
buzený k jarnímu životu. Spal jako by byla stále ještě
zima. On totiž spal celý rok, protože tam žila zlá stra-
šidla, ta stále něco ničila a rozbíjela. I Rákosníček, který
občas do zámecké zahrady zašel, se na to nemohl dívat
a začal navštěvovat zvířátka v kouzelné zahradě.



A zpátky k zlatému zámku. V něm žila spanilá, ale
smutná princezna. Jednoho dne jí strašidla unesla. Od-
nesla jí daleko, předaleko, až do dračí sluje. Drak pri-
nceznu zajal a uvěznil ve svém doupěti.

A to by mohl být konec pohádky, ale protože každý
ví, že v pohádkách je konec vždy dobrý, tak budeme
pokračovat.

Naštěstí tu byl Simon a Simonka a vše viděli. Nemohli
dopustit, aby princeznu potkal tak smutný osud a tak
dali hlavy dohromady a vymysleli plán. Létajícím kouz-
lem se přenesli k dračímu doupěti a začali jednat. Scho-
vali se a čekali, až drak vyleze ven ze své skrýše a pak
abraka dabra a v mžiku byl z draka mravenec. Simon
od snídaně nic nejedl a měl veliký hlad. Udělal tři skoky
a zob, mravenec zmizel v jeho bříšku. Princeznu vzali
zpátky na její zlatý zámek a použili malé kouzlo k pro-
buzení zámecké zahrady. Tak krásnou zahradu, plnou

barevných květin a zelené trávy snad ještě nikdy nikdo
neviděl. Díky tomu se na tváři smutné princezny vy-
kouzlil úsměv, který už nikdy z její tváře nezmizel.

A tak, jak to má v pohádkách být dopadlo vše dobře
a protože je jaro a zahrady se probouzí, máte velký
důvod vykouzlit na vašich tvářích úsměv. A každé malé
dítě přece ví, že s úsměvem jde všechno líp!! Zazvonil
zvonec a pohádky je konec.   

Začaly jsme dnes netradičně, to proto, že volné
chvilky trávíme občas i netradičně. Tento příběh vymy-
slely naše děti /inspirací pro ně určitě byla návštěva
v Místní knihovně pár dní předtím/ spolu s paní učitel-
kou co by zapisovatelkou. 

Letošní počátek jara jsme přivítaly ve skanzenu
v Přerově nad Labem, děti viděly, jak se slavil příchod
jara a velikonoce dříve, jen zamračená obloha
a kapky aprílového deště nás dospělé zaskočily,
dětem to však vůbec nevadilo. Ve školce jsme měli
ukázku výcviku asistenčních a canisterapeutických
psů, děti si sami vyzkoušely na fence „Borůvce“ jed-
noduché povely. Den Země si připomeneme v Kláno-
vickém lese. Členové „ Střediska ekologické výchovy
lesů hl.m.Prahy“ mají pro děti připravené výchovně-
vzdělávací dopoledne.

A pak se už budeme připravovat a těšit na den, kdy
k nám přijdou maminky a společně oslavíme jejich
svátek. Čekají nás tradiční výlety, MDD, Den otců,
rozloučení s našimi předškoláčky. O těchto a dalších
akcích, které nás čekají zase někdy příště. 

Hodně krásných, jarních slunečných dní přejí 
děti a kolektiv MŠ Rohožník
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ÚJEZDSKÝ DUATLON 18. 4. 2010
Za parádního počasí v Újezdě nad Lesy uspořádalo občanské sdru-

žení Tři pro zdraví ve spolupráci s MČ Praha 21 druhý ročník Újezdského
duatlonu, úvodního závodu ÚJEZD.NET „Seriálu tří závodů pro zdraví“.
Ten se v průběhu roku koná ve Vašem regionu a snaží se nabídnout mož-
nost aktivního trávení volného času.
Již zmíněné krásné počasí bylo v neděli 18. kulisou pro vydařenou akci.
Samotných závodů se v dětských i dospělých kategoriích zúčastnilo přes
200 závodníků, podívat se či pobavit se na atrakcích, které byly připra-
veny v rámci doprovodného programu, přišly desítky dalších.
Nejdůležitější částí akce však byly samozřejmě závody. Duatlon se
skládá z běhu a jízdy na kole. V tomto případě byly délky i terén jednot-
livých částí stanoveny relativně mírně. Přeci jen, sportovní sezóna po
dlouhé zimě pro mnohé teprve začíná. A jde o závody „pro zdraví“ a tak
není nutné začátek „přepálit“. 

V duatlonu závodníci po startu první část běží, například v mužské ka-
tegorii se jedná o tři kilometry. Poté si v depu vyzvednou kola a začíná tak
cyklistická část celého závodu. Muži zde musí ujet přibližně 25 kilometrů,
slečny polovinu. A nakonec všichni musí překonat ještě jednu běžeckou
část, dlouhou necelé dva kilometry. Takže nic závratného.
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I přesto padaly po celý den skvělé výkony. Ať již šlo o to, že se jednomu ze závodníků v hlavní mužské ka-
tegorii podařilo pokořit metu jedné hodiny a trasu 3 – 25 – 2 překonal za těžko uvěřitelných 59:50 nebo o to,
že někteří závodníci, například z týmu handicapovaných cyklistů Černí koně, dorazili do cíle na pěkných po-
zicích.
Na své si samozřejmě přišly i děti. Ty starší měli nejprve možnost zazávodit si v dětských kategoriích a pak
například procvičit své umění v bikové školce nebo na některé z dalších necyklistických atrakcí, které pro ně
byly připraveny. Na závěr byl ještě připraven miniduatlon pro nejmenší – asi 30 dětí do 6 let se tak vrhlo na trať
a po krátkém čase si spokojeně odnášeli diplomy a sladkosti.   
Z atmosféry, která panovala v průběhu celého dne, bylo znát, že na akci jezdí spíše sportovní nadšenci než
profíci. Doprovodný program navíc poskytoval nespočet různých možností, jak strávit aktivní neděli i pro ne-
závodníky. Lanové centrum, outdoorové aktivity a stánky partnerů celého seriálu (jako např. Warmpeace nebo
C.K. S.E.N.) jsou toho příkladem. Těsně před předáním hodnotných cen mohli všichni zhlédnout dokonce i bi-
ketrialovou exhibici.
Jak již bylo řečeno na začátku, závody jsou součástí „Seriálu tří závodů pro zdraví“. Dokonce jej otevírají a tak
pokud jste promeškali duatlon, tak se neváhejte podívat na www.triprozdravi.cz, kde najdete veškeré infor-
mace o pokračováních a také fotky a výsledky z akcí již proběhlých. 

Tři pro zdraví – závody pro každého!
Marek Lejsek 

SPORT

KVĚTNOVÁ ZAHRÁDKA

Na zahradě všechno kvete a raší
a hlavně rostou i plevele. Snažíme
se je udržet v co nejmenší míře pil-
ným okopáváním a pletím.

Všechny důležité jarní práce mu-
síme stihnout do horkých a suchých
letních dnů. 

V květnu končí výsadba keřů.
Kontejnerované rostliny můžeme vy-
sazovat po celý rok.

Začínáme sklízet první jarní zele-
ninu, jako je třeba salát a ředkvičky.

Ostatní výsadbu okopáváme a vy-
datně zaléváme, když to za nás ne-
udělá příroda ve formě deště, který
je pro to nejlepší.

Po zmrzlých, v polovině května, vy-
sazujeme rajčata a vyséváme okurky.

Ovoce spolu se zeleninou jsou dů-
ležité ve správné výživě. 80 – 100 kg
by měl ročně sníst každý z nás.

Tak třeba rybíz bílý, červený nebo
černý je vysoce hodnotné ovoce spo-
třebované v čerstvém stavu nebo
konzervované. Rybízy mají mnoho vi-
tamínů a minerálních látek. Stromko-
vé rybízy a angrešty představují
šlechtu před keřovými, jsou i ozdobou
zahrady. Při vysazování je vážeme ke
kůlům. Obvykle po podzimní výsadbě
hned příští rok máme úrodu.

V květnu můžeme vysévat fazole
zahradní. Pocházejí z Nového světa
stejně jako brambory. U nás nejsou
moc oblíbenou zeleninou, zato v Itá-
lii a Francii jsou běžné a často kon-

zumované v různé úpravě. Fazole
mají příznivý vliv v léčbě cukrovky, ob-
sahují vitamíny A, B, C, vápník, fosfor
a železo. Za zeleninu považujeme
mladé lusky s nevyvinutými semeny.
Konzumují se tepelně upravené, v sy-
rové obsahují nežádoucí látky. Fazo-
le jsou teplomilnou a vodomilnou ro-
stlinou. Jsou ve formě keříčkové, kte-
ré dříve plodí,nebo popínavé, které po-
třebují méně místa. Mohou utvořit
neprůhlednou kulisu na balkoně, tře-
ba ve větším kořenáči  s množstvím
půvabných květů a chutných plodů.
Pro domácnost stačí několik rostlin
v hnízdové výsadbě. Vyzrálé fazole
jsou luštěnina neméně zdravá.

Jaro, zejména květen, je doba
kvetoucích stromů. Strom obsy-

KVĚTEN JE MĚSÍC MLÁDÍ A LÁSKY



paný květy si musí s úrodou poradit
sám, aby měl kvalitní ovoce a při tom
sám nestrádal. Po odkvětu vidíme
plůdky, které se vyvíjejí, ale většina
zůstává drobná a opadává. Zdánlivě
malé množství zbylých plodů zaru-
čuje kvalitní ovoce.

Jednou z nejkrásnějších popína-
vých dřevin je vistárie. Je jich mno-
ho druhů, u nás pěstované pocházejí
z Japonska. Vistárie je pravotočivá
liána, která dokáže za několik let ob-

růst různé altány a stavby mnoha
metry dlouhými výhony. Nádhernými
hroznovitými květy až 50 cm dlou-
hými nás těší v květnu až začátkem
června.Tato dřevina potřebuje do-
statek prostoru, slunné místo chrá-
něné před větrem a dostatek vody.
Na jaře  je vděčná pohnojením fos-
forečno-draselným  hnojivem. Po od-
květu v létě   letorosty zkracujeme na
několik pupenů, právě na  kratších vě-
tvičkách příští rok vistárie pokvete.

Z venku se podíváme do bytů, kde
pěstujeme pokojové květiny, které
by neměly chybět ani v ložnici. Při
výběru květin do ložnice se vyhne-
me příliš aromatickým jedovatým
a chlupatým druhům jako je difen-
bachie a pryšec – vánoční hvězda.
Zeleň ložnici, zkrášluje zvyšuje
vlhkost, snižuje koncentraci jedů a mi-
krobů. V noci nespotřebují květiny
mnoho kyslíku, takže spáčům ne-
chybí. Vhodné květiny do ložnice
jsou fíkusy benjaminy, lipěnky africké,

zelenec chocholatý, kořenokvětka
vyšší, kamélie a další.

Mnoho úspěchů v květnovém
zahradničení přeje 

ČZS a Z. Nohejlová
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KVĚTNOVÁ ZAHRÁDKA

DOTAZ:
Vzhledem k tomu, že se letos vyskytla plíseň sně-
hová na trávníku, tak bych ráda věděla, zda se
může první posekaná tráva dát do kompostu. 

Eva Novotná 

ODPOVĚĎ
na dotaz je složitější, než se prvý pohled zdá. 
Kompost je nejstarší a nejpřirozenějším prostředkem ke zlep-
šování půdy a ke hnojení, který známe. Připravuje se z or-
ganických odpadů z domácnosti  a ze zahrádky. Když
zakládáme kompost měli bychom počítat se šířkou u země
1,5 až 2,0 m,  výškou hromady 1,2 až 1,5 m, délka neomezená.  Při těchto parametrech a správném obsahu do-
chází v hromadě k procesu tlení,  kdy teplota uvnitř je až 70°C. Obsah nesmí být jednostranný a pokud přidáváme
zelenou hmotu musíme jí promíchat se slamnatou, vlhkou se suchou, vláknitou s mazlavou. Tím se vyrovnají ne-
příznivé vlastnosti jednotlivých látek a vytvoří se dobré podmínky pro kompostování. Na počátku tlení – prvý týden,
kdy je přítomno ještě hodně rozložitelných látek, probíhá proces rozkladu velmi rychle. Navrstvíme-li čerstvý ma-
teriál ve větším množství najednou  na hromadu, tak se rychle zahřeje, protože mikroorganizmy rychle rozkládají
snadno rozložitelné látky a přitom vznikající teplo nemůže uniknout do okolí – izolační efekt. Zahřátí materiálu pro
tlení je žádoucí, protože při teplotách nad 50o C se usmrtí původci chorob a semena plevelů.  Pokud se ukládá ma-
teriál postupně ve slabých vrstvách, tak probíhá mikrobiální proces rozkladu méně intenzivně a vznikající teplo
utíká do okolí- chladné tlení. Také tuto metodu lze použít, ovšem nedochází přitom k zahřátí, takže není dosaženo
hygienizace. Zásadně se vyvarujeme následujících rostlinných odpadů: nádorovitost košťálovin, bakteriální spála
růžových rostlin či monílii. Právě tyto choroby jsou obzvlášť odolné a v kompostu přetrvají. Některé jiné choroby do-
káže samotný proces kompostování zneškodnit, ale opět záleží na tom, jaký způsob kompostování využijeme, zda
teplé nebo chladné tlení.        

Blanka Exnerová

Aspidistra
Kořenokvětka
Domácí štěstí 

Ševcovská palma

Sparmannia africana
Lipěnka africká
Pokojová lipka 

Ficus benjamina 
Fíkovník malolistý
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Když panstvo konečně
od hambáčů a pití vstalo, ukazo-
valy moje hodinky už půl desáté. 

Do Plzně jsme vjeli teprve
za padesát minut, protože madam
si musela jednou, a on dvakrát,
jak říkali „odskočit do keřů“, kte-

rých je tam u silnice naštěstí poskrovnu, jinak by těch od-
skoků bylo jistě víc. „Vašík ́ “ se přitom bezostyšně a na-
hlas přiznal ke svým prostatickým potížím. S tím, myslím,
souvisela i zastávka v plzeňské restauraci na oběd.
Nu, poobědvali jsme všichni, každý za své, po hodině
najeli na E-padesátku a za Rozvadovem konečně pře-
jeli pomyslnou hraniční čáru a byli v Německu. 

Tady si Vašík liboval, že už nejsou na hranici žádní
celníci a může si vozit co chce. Jenže jsme neujeli ani tři
kilometry, když nás předjel policejní vůz a přikázal za-
stavit. Vystoupili dva uniformovaní, jeden z nich se psem.
Prohlásili, že jde o rutinní namátkovou kontrolu proti do-
vozu drog, a požádali nás o vystoupení z vozu a otevření
zavazadlového prostoru. Čiperný malý knírač prošmej-
dil kufr, zavrtěl pahýlkem ocásku a naskočil do vozu.
Vzadu nic, ale na sedadle na pravé straně se rozštěkal
a čenichem dorážel na přihrádku na rukavice, jak se
tomu šupleti odborně říká, ačkoliv tam obyčejně místo
rukavic bývá spíše plno všemožných krámů a věcí, které
tam ani nepatří.

A hle, když byl Vašík vyzván aby ten prostor otevřel
a vyprázdnil, bylo v té směsici skutečně něco, co tam ne-
patřilo - malá plastová krabička se sušenou marjánkou.
Bylo jí sice sotva tak na dva jointy, ale způsobila, že mi-
lostivá musela přestoupit do policejního vozu, na její
místo usedl policista a skončili jsme na dvoře Polizeidi-
ensstelle Weidhaus, kde musel být vůz zcela vyprázd-
něn, všechna zavazadla otevřena, a za asistence toho
chytrého psiska zkontrolována.

Protože šlo jen o „malé množství měkké drogy pro
vlastní potřebu a její držitel ji na místě zlikvidoval“, byl
pouze sepsán protokol, a my po dvouhodinovém zdržení
směli pokračovat. Policejnímu pejskovi se jistě dostalo
pochvaly a odměny, ale čeho se od milostpaní dostalo
Vašíkovi to jme my dva vzadu zírali.

„Kdes koupil to svinstvo, mizero!? Nestačí, že chlas-
táš a teď budeš eště drógista! Dyť nás mohli zavřít, la-
zare jeden lazarská!“

„Ale Hedvičko, já si ubalil jen jednu, na vochutnání
a ......!“, pokusil se mizera a lazar o obranu.

„Kuš, nestydo, nebo se neznám a ubalim ti taky
jednu, že .....“

Hedvička tu vyhrůžku nedokončila a ani neprovedla,
protože můj soused náhle kýchl a ona si teprve teď ve-
svém rozhořčení uvědomila, že nejsou ve voze sami. Její
zlostný jazyk za hradbou zubní protézy unaveně ulehl,
a patrně stočen do klubíčka na chvíli usnul.

To Vašíka trochu povzbudilo, přidal na rychlosti, a tak
jsme bez dalšího zdržování (vynechám-li obligátní urin-

pauzy) dojeli do Norimberka. Tady ale dostali naši tlouš-
tíci zase hlad a stopli u jakési luxusní restaurace na před-
časnou večeři. Připojili jsme se tedy taky, co se dalo dě-
lat, ale stálo nás to, tedy alespoň mne, malý majlant. 

Vyjeli jsme za více než hodinu, ale zakrátko už Vašík
prohlásil, že je „utahanej jako prase“, a rozhodl najít
nejbližší „zimmerfrei“ a strávit tam noc. My jsme s tím ov-
šem původně nepočítali, měli jsme zato, že dojedeme
do cíle ještě týž den večer, jenže jsme museli akcepto-
vat, že řidiči se dál nechce. Na nebližším exitu jsme sjeli
do jakési obce, kde se podařilo najít ve dvou domcích
ve stejné ulici pokoje k pronájmu na jednu noc. Dohodli
jsme na odjezdu v sedm hodin následujícího dne, a ro-
zešli se do svých dočasných útulků.

Následující den, byla už neděle, jsme v sedm hodin
ráno postávali před vilkou na jehož dvorku stál náš au-
ťák, sami. Po zazvonění vyšla majitelka domu a sdělila
nám šeptem, že „die Herrschaft noch schläft“, ale slíbila,
že je vzbudí. Vzkázali jsme, že přijdeme zase za půl ho-
diny a posadili se na lavičku v nedalekém parčíku, od-
kud jsme na místo dobře viděli.

Vašík vystrčil z vrat čumák vozu teprve po padesáti
minutách, a několikrát ryčně a táhle zatroubil, aby nám
oznámil, že odjíždíme. Jenže to současně rozhlásil také
celému okolí a hlavně věřícím, kteří se právě scházeli
do kostela. Obdivoval jsem ty dobré křesťany, že se
omezili jen na zamračené pohledy. Doma by se na Va-
šíka snesl déšť nadávek a možná i něčeho jiného. 

Bylo už po osmé, když jsme najeli na naši dálnici
a zamířili k dalšímu postupnému cíli, Heilbronnu.
Ten jsme po krátkém bloudění městem projeli, a Vašík
opět přišlápl plyn, zdvihl rychlost na sto padesát a ve-
sele předjížděl pomalejší vozy bez ohledu na dopravní
pruhy. Takže se muselo nevyhnutelně stát, co se stalo:
opět nás předjel a zastavil policejní vůz. 

Protože jsem byl jediný, kdo mluvil německy, bylo
na mně, abych celý ten dialog, a hlavně protesty
ze strany madam, tlumočil. Policejní verdikt byl ale krátký:
řidič předjížděl několikrát zprava a navíc při tom nedá-
val znamení o změně směru. Výsledkem byla pokuta 50,
kterou Vašík se skřípějícími zuby zaplatil.

Pobavila mne milostivá paní, která celý ten incident
neustála, a mlela pantem ještě po mnoho kilometrů.
Patřičně znectila policajty, a své jsem dostal i já, že
jsem určitě špatně tlumočil Vašíkovy a její argumenty.
To jsem ovšem musel v duchu přiznat. Kdybych byl vyřkl
v němčině, co ječela česky, bylo by je to stálo mnohem víc.

Pak se, ku podivu, nepřihodilo po dlouhou dobu nic
mimořádného. Projeli jsme Saarbrücken a asi po deseti
kilometrech zastavili na odpočívadle. Když jsme se pak
chystali k odjezdu, přistoupila k vozu asi dvacetiletá
dívka a ptala se, zda jedeme do Paříže. Jmenuje
se Astrid, je studentka z Norimberka, a potřebuje si tam
vyjednat práci na dobu na prázdnin. Už už otvíral Vašík
pusu, že to odmítne, protože od takového pasažéra
nelze čekat žádný příspěvek, ale vložila se do toho

ČTENÍ PRO RADOST

VÝLET DO PAŘÍŽE                                pokračování 
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milostivá a obrátila se ke mně: „Zeptejte se tý holky,
jestli umí francouzsky!“

I uposlechl jsem příkazu a vyslovil zdvořilou otázku. Od-
pověď byla kladná a tak se té holčině dostalo od „Hedvičky“
němého pokynu buclatou rukou, aby nastoupila. Stalo se,
dívenka přisedla k mému sousedovi, a Vašík se rozjel. 

Pod koly našeho Medáka postupně proběhly ulice
Metz a Verdunu, když se Vašík dopustil dalšího kousku
– ignoroval výběrčí místo silničního poplatku a nebýt
duchapřítomné Astrid, která ho zastavila, mohli jsme
zažít pěknou policejní stíhačku.Vašík zacouval těch asi
osmdesát metrů zpět, a naše stopařka nám poskytla
svou první službu: omluvila řidiče, který je ve Francii po-
prvé a o silničním mýtném nevěděl. Omluva byla přijata
a z Vašíkovy peněženky vypochodovala další řádka eur.
Tentokrát vzalo panstvo poplatek na vědomí bez protestů,
a naše výprava se opět pohnula směrem na Paříž. 

Projeli jsme Reims a k cíli nám zbývalo už jen asi sto
dvacet kilometrů, které přerušila jen přestávka na oběd v
Château.Thierry. My jsme ho tentokrát vyřešili hot-dogem,
na který jsme galantně pozvali i studentku, ale naši do-
pravci, teď už zase jak dva holoubci, dali přednost ho-
nosnému restaurantu na malém náměstí. Trvalo jim to ce-
lou hodinu, zatímco my tři jsme čekali na lavičce pod
košatým stromem a hodnotili kolemjdoucí místní krásky. 
To hezké město jsme opustili kolem druhé, a já se při
této poslední etapě cesty konečně dověděl jméno cílo-
vého hotelu. Zavolal jsem příteli do Melunu a dohodl s
ním, že si mne tam v pět odpoledne vyzvedne. Po půl-
hodině jsme skutečně dorazili na okraj Paříže, kde
Astrid cestu ukončila. Vašíkovi tím ale vznikl problém,
jak najít hotel Briand ve čtvrti Levallois Perret, když
nikdo z nás francouzsky nemluví, a místní občané od-
mítají němčině a angličtině rozumět. A tady dostal Va-
šík nápad, který později vyústil v jeho poslední a nej-
ostudnější exhibici: zavolat taxi, aby nás k hotelu dovedl. 

A tady mu Astrid posloužila podruhé. Mávla na ko-
lemjedoucí taxi a celou transakci s jeho snědým řidičem
dohodla. Nebylo to snadné, chlapík chtěl, aby někdo
z nás přisedl do jeho vozu, ale nakonec souhlasil, vyjel,
a my za ním. Ohlédl jsem se, a zahlédl ještě na okamžik
blonďatou hlavičku, jak nám na rozloučenou zamávala. 

Cestu městem komplikovaly trochu semafory. Vedoucí
vůz několikrát přejel křižovatky dříve, a musel na nás če-
kat, z čehož se Vašík smrtelně potil při hrůzné představě,
že nám ujede a my sami a němí bloudíme obrovským nez-
námým městem. Nakonec jsme ale šťastně zaparkovali
před tříhvězdičkovým hotýlkem v Rue Aristide Briand. 

Vystoupili jsme, a současně s námi i taxíkář. Sklonil
se k pootevřenému okénku Mercedesu a oslovil zdvořile
našeho řidiče, podávaje mu účtenku z taxametru.

„Co chce?“, obrátil se na mne Vašík?“, a soukal po-
malu své metrákové tělo z vozu.

„Patrně zaplatit, pane Kroužile, co jiného!“
„Cože? Řekněte mu, že mu nic nedám, protože jsem

si nic nevobjednal a ani s nim nikdo z nás nejel!“
„Ale to nemůžete, pane, přece to zařídila ta Němka

a vy jste s tím souhlasil“, odpovídám překvapeně.

„No, právě! Ať ukáže, kdo ho vobjednával? Nikdo ta-
kovej tu neni a já vod něj nic nechtěl a ani nevim, co mu
ta holka řekla. Držel jsem se za nim jenom náhodou
a proto, že jel do centra města, kerý neznám, a tak mu
dám prd, řekněte mu to!“.

Stál jsem tam po té odpovědi jako pitomec, nevěda co
dál, protože ten dobrý Pařížan na žádný z obou cizích ja-
zyků, kterými vládnu, nereagoval. Pochopil ale zcela
jistě, že jde o zádrhel ohrožující jeho zaslouženou od-
měnu, a tak mne zasypal lavinou již méně zdvořile zně-
jící pařížštiny plné arabských nadávek (těm jsem, díky
pár letům v Bagdádu, rozuměl).

Od vchodu do hotelu tu scénu pozoroval portýr
v pestré livreji a náhle se k nám rozběhl. „Promiňte, ale
slyším češtinu a soudím, že máte nějaký problém. Mohu
vám nějak pomoct?“

„Krucinál, chlape, to ste nemoh přijít dřív?, osopila se na
něho místo díků milostpaní, „Ste Čech a necháte nás tady
handrkovat s tim černochem. Řekněte mu, že nic nedos-
tane a doneste naše věci do hotelu. Budem tady bydlet!“

„Zajisté, milostivá“, odpověděl s úsměvem ten deus ex
machina, „jen tady urovnám ten spor s taxikářem. A není
to černoch, madam, ale alžírský Arab a francouzský ob-
čan!“ Uklonil se jí, a já jsem mu bleskově stačil pošeptat
fakta. Poděkoval a obešel auto k rozčílenému taxikáři:
„Un probléme, mon ami?"

Následovala scéna, ze které jsem nemohl spustit oči.
Obě strany sporu si za řidičovy divoké gestikulace, ob-
racení očí k nebesům, a dovolávání Alláha, vysvětlovali
své argumenty. Po pěti minutách, které s končily strašnou
arabskou kletbou, vskočil taxikář do svého auta, práskl
dveřmi, div že se z nich nevysypalo okénko, a se za-
skřípěním a kouřem pálících se pneumatik zmizel za ro-
hem té nedlouhé ulice. 

„Jak se Vám povedlo toho člověka přesvědčit, pane,
když byl očividně v právu?“, zeptal jsem se portýra. 

„No, dohodli jsme se na kompromisu. Hotel mu zaplatí
polovinou ceny, a my ji nenápadně připojíme k účtu našich
hostů. To je fair, pane, ne?“ S potěšením jsem zaregistro-
val správně vyslovené „fair“ a pochválil tohle rozumné ře-
šení. Právě, když naše panstvo procházelo impozantním
vchodem hotelu následováno portýrem a liftbojem s jejich
zavazadly, přijel si pro mne můj německo-francouzský
přítel. A byl jsem věru vděčný nebesům, že se tak nestalo
o chvíli dřív a nebyl svědkem té ostudné scény.

***
Uplynulo pět dohodnutých dní a nastal čas k návratu

domů, a v pátek ráno mne přítel přivezl na místo odjezdu.
Poseděli jsme v hotelové hale u dobré kávy dobře hodinu,
než do recepce sjel výtah obtěžkaný manžely Kroužilovými
a jejich bagáží. Rozloučil jsem se se svým přítelem odjíž-
dějícím za svými povinnostmi ve firmě, a šel asistovat
při nakládce zavazadel.

Za pomoci hotelového personálu a našich čtyřech ru-
kou bylo vše s námahou, ale úspěšně nacpáno do pro-
storného meďáckého kufru a připraveno k odjezdu. Vtiskl
jsem portýrovi Alešovi (emigrantovi z osmašedesátého,
který si takhle přilepšuje k důchodu) desetieurovku, a Va-
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KKAARRAAMMEELLOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYY  KKAARRAAMMEELLOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYY  
PIŠKOT:
6 vajec (žloutky, bílky zvlášť), 150 g cukru, 35 g kakaa, 30 g škrobu, 90 g polohrubé mouky.

KARAMELOVÝ KRÉM:
1 svařené slazené kondenzované mléko Salko (vařit v plechovce
2 hodiny), 250 g másla (napůl máslo a Hera), pudink (1/2 sáčku uvařit
ve 125 ml mléka), 2 vanilkové cukry.  Vše sešlehat...  je důležité, aby
mělo vše stejnou teplotu.

ŠLEHAČKOVÝ KRÉM: 1 Rama cremefine na šlehání sešlehaná
s 1 vanilkovým cukrem a 1/2 sáčku vanilkového koktejlu Milk Shake
od dr. Oetker. 

Ušleháme žloutky, s cukrem, přidáme kakao, mouku se škrobem
a pomalu zamícháme s ušlehaným sněhem z bílků. Těsto dáme na
vymazaný plech a upečeme. Dále si připravíme karamelový krém
a šlehačku. Na piškot namažeme karamelový krém, na něj navrstvíme
šlehačkový krém  a posypeme strouhanou čokoládou. 

Přeji vám dobrou chuť.
Martina Nejtková, redakce

VÝSLEDKY 
SUDOKU

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

ČTENÍ PRO RADOST

šík, aniž věnoval tomuto dobrému muži jediné slovo
díků, „kopnul do vrtule“. 

„Pozdravujte moji Prahu“, sklonil se ještě ke mně
do okénka Aleš, a vůz se rozjel. Zatáhl jsem okno
a usadil se pohodlně na měkkoučkém sedadle. Jak
jsme se dostali ven z toho mamutího města nevím. Us-
nul jsem skoro hned, měl jsem za sebou po těch ně-
kolika dnech, a hlavně nocích, značný spánkový dluh.

Zpáteční cestu už nechci líčit, nevyznačovala se žá-
dnými příhodami hodnými zmínky. Vašík, poučen draho
získanými zkušenostmi, se držel. Dával si pozor, ne-
přeháněl rychlost, odpustil si lane-jumping (on sice
neví co to je, ale dělal to s chutí) a tak jsme, tentokrát
týž den ve 23,30 hodin středoevropského času dorazili
šťastně do Prahy.

***
V pondělí následujícího týdne jsme se sešli s „naším

Vašíkem“, jak bylo domluveno, ve vinárně Uzlatého lva

na Ovocném trhu, abychom vyrovnali svůj dluh.V pří-
jemném prostředí objednal náš věřitel lahvičku Beaujo-
lais a snažil se zamontovat do našich podílů i tu pade-
sátieurovou pokutu. To jsme unisono odmítli, ale uznali
proti původnímu rozpočtu poněkud zvýšenou cenu i svou
účast na mýtném. Když Vašík příslušné částky zinkaso-
val, objednal tu francouzskou pochoutku ještě jednou,
a nakonec také, k mému údivu všechno zaplatil. 

Rozešli jsme se v dobrém, ale neubránil jsem se
úvaze, v čem ta výhoda společného využití auta pro
mne vlastně spočívala. Jel jsem tam dva dny, stálo mne
to víc než jízda dálkovým autobusem, k tomu jeden noc-
leh, dva předražené obědy a trapné a nevděčné tlu-
močnické služby.

Zato jsem ale poznal párek typických postkomunis-
tických zbohatlíků, a na druhé straně také jednoho dob-
rého krajana. A to přece není špatná zkušenost, že?

Luděk Ťopka

9 3 6 4 1 5 8 2 7
2 4 1 8 3 7 9 6 5
7 8 5 2 9 6 3 1 4
1 2 4 7 6 3 5 8 9
3 6 9 1 5 8 4 7 2
8 5 7 9 2 4 6 3 1
4 9 8 3 7 1 2 5 6
6 1 3 5 4 2 7 9 8
5 7 2 6 8 9 1 4 3
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ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť  • ooddppaadd  • ppíísseekk  • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa  • kkůůrraa
ppřřeevvoozz  ssttrroojjůů  • tteerréénnnníí  úúpprraavvyy  • nnaakkllaaddaačč

VVíítt  KKRRÁÁLL,,  ŠŠeessttaajjoovviiccee,,  vviittkkrraall@@vvoollnnyy..cczz

602 260 264

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

VAŠINA KOVOVÝROBA
• mříže, brány, ploty
• vrata (pojezdová i křídlová)
• el. vratové pohony
• schodiště, schody
• ocelové konstrukce Dobřanská 205, 190 16 Praha 9

Mobil: 604 117 004, 603 809 489, tel./fax: 281 971 173
e-mail: zamvas@seznam.cz, www.zamecnictvi-vasina.cz

Zkušená mamina 
dvou dětí Vám 

pohlídá Vaše dítě.
Tel: 739 267 188

OBCHODNÍ STRATEGIE A PORADENSTVÍ
pro menši místní firmy a obchody za velmi výhodné sazby. Odborné
vypracovaní od bývalého finančního ředitele zahraničních společností
s mezinárodními zkušenostmi + kvalifikacemi. Vhodné také pro osoby/firmy
potřebující pravidelné finanční poradenství či překlad z/do AJ za nízké náklady. 
ALSO AVAILABLE IN ENGLISH FROM NATIVE ENGLISH SPEAKER.
Kontakt: obchod.poradenstvi@seznam.cz,   774 699 533

Zkušená pečovatelka, nekuřačka nabízí péči starším ženám
v jejich domácím prostředí.                                Tel: 774 094 840
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí 

na odměňování některých osob z řad zdravotnictví 
/protislužba/, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny 

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142

rekonstrukce a zateplení fasád 
sádrokarton • instalatérské práce 

bytová jádra
M. Folauf - 606 493 391

OBKLADY - DLAŽBY OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

ODKLÍZENÍ
SNĚHU 

ZE STŘECH
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SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

• Geodetické práce pro potřeby stavby
• Zaměření IS pro kolaudaci 
• Geometrické plány
• Vytyčení vlastnických hranic 
• Újezd nad Lesy a okolí

KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SLUŽBY
Pojištění - Úvěry - Investice 

Třebětínská 591 (bývalá galerie Újezd n/L)
po-čt 1400 - 1800 h  

T. Macinauer - 603 507 570 www.benefita.cz
HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

Opravy, údržba - hodinový manžel
Potřebujete: 
- kompletní elektroinstalaci, vyměnit, instalovat nebo přemístit el.

zásuvky, vypínače,
- připojit osvětlovací tělesa v interiéru i exteriéru, zahradní svítidla

včetně vedení,
- vyměnit přívodní kabely k domácím spotřebičům,
- sestavit zakoupený nábytek,
- připevnit poličky, garnýže, pověsit obrazy,
- drobné stavební práce, sádrování děr a tmelení trhlin ve stěnách

i stropech.
Nebo jiné drobné i větší opravy v domácnosti? 
Stačí jen zavolat a domluvit se.
mobil: 737 800 126              e-mail: ibirke@seznam.cz

AMD REALITY s.r.o. – realitní kancelář
Oplanská 2291, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel./Fax: 246 082 075, GSM: 606 260 141
e-mail: reality@amdreality.cz, www.amdreality.cz
VÝBĚR Z NABÍDKY:
• Prodej komfort. RD 5(7)+1 s vnitř. bazénem, 

poz.1.173 m2, Újezd c: 14,99 mil. Kč
• Nový byt na Rohožníku – nástavba, 3+kk, 78 m2, c.:  3.195.000 Kč
• Pronájem komerč. prostor v Běchovicích, levné ubytování

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ V průběhu celého školního roku
nabízíme individuální doučování žáků ZŠ (po dohodě i SŠ)
z matematiky, českého jazyka, angličtiny, případně i dalších
předmětů. Výuka probíhá v budově ZŠ Běchovice. Cena lekce: 200 Kč
V případě zájmu nás kontaktujtena tel. č.: + 420 733 685 911 
nebo na vzdelavani@neposeda.org.

Pronajmu byt 100 m2

v rodin. domě v Úvalech.
9.000,- Kč měs. + popl.

Tel: 777 095 115

PRODÁM: plynový závěsný kotel BAXI Luna MAX 240FI
pro vytápění i přípravu TUV, výkon 24kW, pův. cena 31 500, Kč,
v provozu cca 1,5 roku, prodám za 16 000,- Kč. 
Dále použitou kopírku OCÉ 2140 A3 za symbolických 500,- Kč
a torzo Jawa-ČZ 150 (bez motoru) za 1 900,- Kč. 
Volejte prosím na 775 213 201.
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BK stavby s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
V lipách 122 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.: 281 970 214 
736 759 930
733 541 591

e-mail: bkstav@centrum.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE 
• Výstavba rodinných domů
• Rekonstrukce rodinných domů
• Rekonstrukce objektů
• Rekonstrukce bytů a bytových jader
• Přístavby rodinných domů
• Garáže
• Ploty
• Zateplování budov
• Fasády
• Výměna oken
• Sádrokartonové příčky
• Zámkové dlažby a terénní úpravy. 
Dále provádíme i drobné stavební práce.

KC trans, s.r.o. TELEFON: 724 519 862
Škvorecká 33, Úvaly  AREÁL proti Stavebninám KRUTSKÝ

OTEVŘENO: Po – Pá   7,30 – 16         So   8 – 12

Ceník zásypových hmot pro rok 2010
bez DPH s DPH 20% cena za 1l

písek říční 1 m3 400,- Kč 480,- Kč 245,- Kč

písek kopaný 1 m3 400,- Kč 480,- Kč 245,- Kč

písek zásypový 1 m3 300,- Kč 360,- Kč 187,- Kč

štěrk 4-8 1 m3 600,- Kč 720,- Kč 399,- Kč

štěrk 16-22 1 m3 600,- Kč 720,- Kč 399,- Kč

štěrk 32-63 (makadam) 1 m3 580,- Kč 696,- Kč 379,- Kč

kamenivo 0-4-8-16 1m3 350,- Kč 420,- Kč 220,- Kč

(netříděné)

kačírek 8-16 1m3 440,- Kč 528,- Kč 289,- Kč

kačírek 11-22 (praný) 1m3 580,- Kč 696,- Kč 379,- Kč

kačírek 22-32 1m3 440,- Kč 528,- Kč 289,- Kč

zahradní kůra (tříděná) 1m3 750,- Kč 900,- Kč

zemina tříděná 1m3 500,- Kč 600,- Kč

zemina netříděná 1m3 350,- Kč 420,- Kč

recyklát 32-63 1m3 250,- Kč 300,- Kč 190,- Kč

recyklát asfaltový 1m3 300,- Kč 360,- Kč 187,- Kč

DOPRAVA:

Vozidlem AVIA 3m3

DAF 10m3

Kontejnery: (odvoz sutě a zeminy)    3m3 à 900,- Kč     1071,- Kč

Ceny jsou platné od 1. 3. 2010

P R O D Á M
S TA V E B N Í
POZEMEK
ve staré zástavbě
u lesa v centrální
části Klánovic se
vzrostlými stromy,
v rezidenční lokalitě
s dostupností MHD
a ČD. V místě veš-
kerá občanská vy-
bavenost. 
Celková rozloha 2 715 m2 obdélníkového tvaru. Zasíťováno. 
Okolní zástavba je pouze obytná. Vlastní studna 
na pozemku.  Cena dohodou.  Tel.: 723 363 501



Sudové pivo na Vaši slavnost
včetně výčepního zařízení

PEGAT s.r.o. velkoobchod nápoje, tabák

Areál Megasekáč, Úvaly, Jeronýmova

PO - PÁ 8 - 16                       NE 8 - 12

tel.: 603 219 972 / 607 800 343 / 281 982 034

ZZAATTEEPPLLOOVVÁÁNNÍÍ  DDOOMMŮŮ
ZZEEDDNNIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE

OODDVVLLHHČČOOVVÁÁNNÍÍ  ZZDDIIVVAA

660033  550055  998877  ––  228811  998811  668844
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Kranio-saKrální terapie
Vendulka van Zutphenová 
- velmi jemná metoda ovlivňující

psychický i fyzický stav člověka
- vhodná při bolestech hlavy, nespavosti,

depresích, stresu, chronické únavě, jako
příprava na porod ...

více na www.kranialka.cz
Račiněveská 2444/D
Praha 9 – Újezd nad Lesy 
Tel.: 602 266 054

M
AL

Á FIRMA S VELKOU PRAXÍ

Solární studio „ROHOŽNÍK”
(Malešovská 1644, naproti Albertu)
Otvírací doba:          1100-2200 hod
Turbo Ergoline 6,90 Kč/min

„obyč” Passions 4,90 Kč/min

Obslouží vás personál Pizzerie  tel.: 724 992 341

HLEDÁM PRONÁJEM

menších skladových prostor či garáže

v dosahu ul. Rohožnická

Tel.: 723 791 743

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

LACINA - KOUBSKÝ
sdružení elektro
nabízíme tyto práce:

rodinné domy • bytové jednotky • průmyslová 
instalace • revize • bytová jádra

TEL.: 603 413 202
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VRÁTNÉHO - ÚDRŽBÁŘE 
do nepřetržitého provozu přijme Střední škola
hotelnictví a gastronomie se sídlem v Klánovicích.
Požadujeme bezúhonnost, spolehlivost, pracovitost.
Schopný invalida vítán. Nabídky zasílejte na adresu
SŠ hotelnictví a gastronomie, Slavětínská 82,
190 14 Praha 9 nebo mailem na
opletalova@hotelova-skola.cz. 
Nástup 1. 7. 2010 nebo dle dohody. 
Informace: 281 012 121, 736 754 757 

DĚKUJEME všem zákazníkům Kadeřnictví Fontána za jejich přízeň!!!
Z důvodu Vašeho velkého zájmu a rychlejší obsluhy jsme pro Vás přijali a proškolili další kadeřnici.
Moc se těšíme na Vaši příští návštěvu. Objednávat se můžete osobně nebo na tel. čísle: 602 805 862.

Kadeřnictví FONTÁNA „náměstíčko u PENNY”, Račiněveská 2444, Újezd nad Lesy - Blatov

Neposeda o. s. pořádá příměstské tábory 
v Praze- Běchovicích: 

• 16. – 20. 8. 2010 – Rytíři a hradní paní
bohatý program pro děti 6 – 12 let; hry, soutěže o ceny, honba za pokladem, výroba
středověkého obleku, 2 x celodenní výlet; 1500 Kč/týden.

• 23. – 27. 8. 2010 – Let´s play in English!
Angličtina pod vedením zkušených lektorů hravou formou (2 x 2 hod denně), další
hry a soutěže pro děti 6 – 12 let; 2500 Kč/týden.

• 26. – 30. 7. 2010 – prázdninový „camp“ 
pro nejmenší Kolečko - bohatý program pro děti 4 – 6 let; hry,

soutěže o ceny, 1 x celodenní výlet; 1250 Kč/týden. Program je připraven vždy
od 7:45 do 17:00 hod; v ceně strava a nápoje. 
Přihlášky a podrobné informace najdete na www.neposeda.org/tabory.
Vaše dotazy ráda zodpoví Alice Pechová (vzdelavani@neposeda.org, 
tel.č.: 733 685 911).

E l e k t r o n i k  s e r v i s :  P e t r  Č a d i l
opravy  -  zapojen í  -  nastavení  -  prodej

Barákova 1795
250 82 Úvaly 
volejte: 606 550 808 
petr.cadil@volny.cz 
www.cadil.cz

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

Prodám Hummer H3
rok výr. 2006, 53 400 km, šedá metalíza.

Výbava: luxery paket + extra. První majitel,
zakoupeno v ČR. Cena: 550 000 Kč.

Mob.: 732 275 039

OPRAVA SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
televize, videa, DVD...

Tel.: 605 436 119          
Milan Vykouřil

Po celý týden - přijedu

Autoškola - Újezd n/L
Zahájení i ukončení jízdy v místě bydliště

Kondiční jízdy
Možnost platby na splátky
607 928 382, 281 971 520

LEVNÉ SKLADY - NAJDEŠ TADY 
Menší skladové prostory nedaleko Úval

u Prahy cca 100 - 600 m2, nezatepl.,
a větší odstavné plochy - LEVNĚ pronajmeme.

Tel.: 608 773 259 

ŽŽeehhlleenníí  aa  mmaannddlloovváánníí  pprrááddllaa  
OTEVŘENA NOVÁ PROVOZOVNA
Helena Růžičková, Starokolínská 95 
Objednávky na mob.: 608 646 088
e-mail: vyzehlenepradlo@email.cz

Nová služba - MANIKÚRA,
PEDIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ

komplexní péče o ruce a nohy až k Vám domů

L. Mrvíková, tel: 774 830 116, 
více na www.lmbeauty.cz

MONTÁŽE ANTÉN
- rekonstrukce anténních systémů 

- dodávky a montáže satelitních

systémů, včetně systémů na více

družic a více TV přijímačů

- odrušování televizního příjmu

- televizní a satelitní rozvody

- výstavba anténních stožárů

774 540 148 - Tomáš Kožušník
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz
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ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
PPřřííjjeemm  iinnzzeerrááttůů::  Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz TTiittuull  nnaavvrrhhllaa::  Tamara Schreiberová. RReeddaakkččnníí  rraaddaa:: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. JJaazzyykkoovvéé  kkoorreekkttuurryy::  Pavel Švejnoha. VVýýkkoonnnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa:: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠŠééffrreeddaakkttoorr:: Klára Mandausová
e-mail: mau@klikni.cz SSaazzbbaa  aa  ttiisskk:: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka 14. v měsíci. Náklad - 1500 ks.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA VŽDY 14. V MĚSÍCI




