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ZPRAVODAJ
Projednání změny územního plánu - šance pro Klánovický les str. 2
Dny zdraví v Újezdě nad Lesy str. 4

Oslava100.výročí narození
generála Stanislava Krause

VERNISÁŽ VÝSTAVY
v sobotu 15. 9. 2012 od 10 hodin v Polyfunkčním domě
Přijďte si společně s námi zavzpomínat na generála Stanislava
Krause, dlouholetého pana učitele naší školy a Čestného občana
Újezda nad Lesy. Po projevech a vystoupení žáků Masarykovy ZŠ
budete moci zhlédnout dokumentární film Voják, který byl nato-
čen k jeho 80. narozeninám v roce 1992, a následně si prohlédnout
výstavu v prostorách Újezdského muzea.

Výstava potrvá od 15. 9. do 20. 10. 2012 v Újezdském muzeu.
15. září bude v době od 9:00 do 13:00 hod zpřístupněn vestibul Masary-
kovy ZŠ v parku, kde je umístěna busta pana generála Stanislava Krause.

Těšíme se na společné setkání
Úřad MČ Praha 21, Újezdské muzeum, Masarykova ZŠ

Stanislav Kraus se narodil 8. 10. 1912
v Ohavči u Jičína. Otec padl na začátku
první světové války, maminka zůstala
se čtyřmi dětmi bez prostředků. V le-
tech 1927-1931 navštěvoval Státní uči-
telský ústav v Jičíně, do roku 1939 učil
v Libáni, Rožďalovicích a v Dětenicích.

V roce 1939 se s bratrem Josefem zařa-
dili mezi ty, kteří se rozhodli bojovat za
obnovení samostatnosti své vlasti.
V srpnu 1939 překročil Stanislav Kraus
státní hranici z protektorátu do Polska.
V Bronowicích se začala ustavovat vo-
jenská jednotka, která měla být přesu-
nuta do Francie. Zde ho zastihla zpráva
o začátku války. Polsko bylo napadeno,
naši vojáci tak nedobrovolně strávili
téměř rok na území Sovětského svazu
v několika internačních táborech.
V červnu 1940 byla skupině povolena
další cesta za československými jed-
notkami na Středním východě, po za-
stávce v Palestině do čs. tábora v Ge-
deře. Zde byl jmenován velitelem proti-
letadlové čety. Po výcviku a po nasa-
zení v Sýrii byla jednotka v r. 1941 pře-
sunuta do Afriky, do Tobruku, důleži-
tého válečného přístavu. S čs. pěším
praporem 11 – Východním se zúčastnil
všech těžkých bojů při obraně pevnosti
Tobruk.
Stanislav Kraus patřil k nejaktivnějším
a nejspolehlivějším důstojníkům. Po ab-
solvování kurzu s protiletadlovými ka-
nóny Bofors byl jmenován velitelem
roty.
Kromě vojenských úkolů se celá léta vě-
noval osvětové činnosti. Psal články
a organizoval distribuci zpravodaje
mezi vojáky, se spolupracovníky při-
pravil a v nedělním rozhlasovém vysí-
lání předvedl pásmo o vzniku čs. jed-
notky na Středním východě a k vý-
znamným datům Československé re-
publiky.
Po třech letech na Středním východě,
úspěšných a nejvyšším velením velmi
ceněných, byl čs. prapor přesunut do
Anglie, kde následovala příprava na in-
vazi. V roce 1944 Stanislav Kraus jako
velitel protiletadlové baterie připlul
v sestavě čs. samostatné obrněné bri-
gády s invazními vojsky do Francie
a zúčastnil se obléhání pevnosti Dun-
kerque. Byl ve skupině 145 čs. vojáků,
kteří byli na jaře 1945 vybráni do kom-
binovaného oddílu, který se pod vele-
ním 3. americké armády generála
Pattona vrátili do Československa. Na
území vlasti vstoupil 1. května 1945 na
Pomezí u Chebu.
V červnu téhož roku byl přidělen k mi-
nisterstvu národní obrany – hlavní
štáb, velitelství dělostřelectva. Jeho
představy o nové armádě, postavené
na válečných zkušenostech, se velmi li-
šily od představ nadřízených, kteří

uznávali pouze sovětské předpisy. Po-
žádal tedy o demobilizování a 1. září
1945 nastoupil v měšťanské škole v Dě-
tenicích na Jičínsku, odkud před šesti
lety odešel.
Od 1. září 1946 se stal odborným učite-
lem na škole v Újezdě nad Lesy, kde zůs-
tal téměř třicet let, až do důchodu.
Věnoval svému povolání všechny síly
a schopnosti. Patří k nezapomenutel-
ným osobnostem pedagogického sboru,
vychoval několik generací žáků, pro něž
byl vzorem, váženým všemi občany.

Od roku 1982 žil v Holíně u Jičína, kde
30. 10. 1996 zemřel.

Eva Danielová, kurátorka výstavy

01.01.1937 podporučík pěchoty v záloze
01.11.1940 jmenován velitelem KOPL (2. čety

protiletadlové) čs. pěšího praporu
11-Východní

07.03.1941 poručík pěchoty v záloze
12.01.1942 jmenován osvětovým důstojníkem

praporu
24.04.1942 reorganizace na čs. lehký proti-

letadlový pluk 200-Východní
24.04.1942 přidělen k 500. praporu, k 2. rotě

jako zástupce velitele roty
01.07.1943 jmenován velitelem 2. roty
03.09.1943 přidělen k protiletadlové baterii

jako velitel 2. čety
01.10.1943 jmenován zást. velitele protile-

tadlové baterie
07.03.1944 povýšen na nadporučíka pěchoty

v záloze, udělena čs. pamětní me-
daile SV-VB

06.07.1944 vyznamenán čs. medailí
Za zásluhy I. stupně

11.08.1944 uděleno pochvalné uznání
V. stupně velitele brigády

01.09.1944 vyznamenám britským
Mention Iu Despatches

30.09.1944 určen velitelem čety
20.04.1945 povýšen na kapitána pě-

choty v záloze
23.04.1945 druhý zástupce velitele

kombinovaného oddílu
u 3. americké armády

25.06.1945 přidělen k MNO, hlavní štáb velitel-
ství dělostřelectva v Praze

15.08.1945 demobilizoval z činné vojenské
služby

19.01.1946 vyznamenán čs. válečným křížem
1939 a čs. medailí Za chrabrost

26.01.1946 udělena 2. čs. medaile Za chrabrost,
vyznamenám 2. čs. válečným kří-
žem 1939
povýšen na škpt. pěchoty v záloze
povýšen na plukovníka pěchoty v.v.

08.05.2000 povýšen na brigádního generála in
memoriam

Vyznamenání:
2x čs. válečný kříž 1939
2x čs. medaile Za chrabrost
čs. medaile Za zásluhy I.st.

čs. pamětní medaile-SV, VB
Polský pamětní kříž Tobruk v sil zbrojnych na
Zachodzie
Polská pamětní medaile Za válku obrannou
v září 1939
Oak Leaf (Mention Iu Despatches)

Anglická vyznamenání, která nebyla díky
únoru 1948 předána:
The 1939-45 Star, The Africa Star, The France
a Germany Star, Defeuce Medal, War Medal

Bylo mu uděleno čestné občanství Městské
části Praha 21 – Újezd nad Lesy (1996), města
Jičín (1995) a rodné obce Ohaveč (1996).

Vážení spoluobčané,
čas dovolených a prázdnin rychle skončil a tak mi
dovolte popřát dospělým bezbolestné zapojení do
pracovních dnů a školákům zvědavost i uspoko-
jení z nových znalostí i kamarádství ve škole.
Co přineslo léto Újezdu?
Přístavba úřadu – prostory pro Policii ČR - by měla
být hotová v polovině září. Dosavadní prostory Po-
licie ČR v Lišické budou využity pro vybudování
nové kapacity školky (56 míst) a policisté se pře-
stěhují na strategickou pozici ve středu obce.
Úřad má dva nové vedoucí odborů. Vedoucím Od-
boru životního prostředí a dopravy se stal Ing. Ro-

man Březina a vedoucím Odboru majetku a investic
Bc. Oldřich Poláček. Jejich úkolem bude nejen pře-
vzít a navázat na současnou práci v odborech, čeká je
transformace úřadu směrem ke strategickému plá-
nování, procesnímu a projektovému řízení či řízení
a vyhodnocování kvality. Transformace bude dlou-
hodobý proces, nikoli jednorázová akce. Cílem je vy-
budovat moderně řízený úřad fungující na princi-
pech dobré správy, které přinášejí ovoce v samostat-
ných obcích i městských částech, kde je již uplatňují.
Škola v Polesné ulici má novou střechu, z dotace jsme
ušetřili cca 200 tisíc, které půjdou buď na opravu stře-
chy školky na Rohožníku nebo na zmiňovanou školku

v Lišické ulici.
Léto končí, ale nahlédněte do zářijového Kalendária,
jaké množství různorodých příležitostí měsíc září při-
náší! Naplňuje mne radostí a obdivem, kolik akcí pro
Újezd připravují dobrovolníci - naši spoluobčané. Patří
jim velké poděkování. Odměňte je prosím svojí účastí
na připravovaných pořadech a třeba i pochvalou pos-
lanou do Zpravodaje.
Výstavou roku bude slavnostní připomínka 100. le-
tého výročí narození gen. Stanislava Krause, prvního
čestného občana Újezda nad Lesy a dlouholetého
újezdského kantora. Výstavu pečlivě a obětavě při-
pravuje Muzejní rada, především kurátorka Ing. Da-

nielová a PhDr Schmidt. Srdečně vás na tuto akci zvu.
Přijďte i na veřejné zasedání zastupitelstva 17. září
od 17 hodin ve školním divadelním sále v Čentické
ulici. Budeme řešit situaci polyfunkčního domu, bu-
deme projednávat dopravu na hlavní silnici i parko-
vání u klánovického nádraží. Důležité téma je i
zavedení interpelací občanů a zastupitelů do jedna-
cího řádu.
Nemůžu opomenout Den bez aut 22. 9., v Újezdě už
v pátek 21. 9. Vyzkoušejte zbavit se závislosti alespoň
na jeden den, možná zjistíte, že vlastní nohy, kolo,
vlak či autobus vám poslouží lépe a auto budete ne-
chávat doma čím dál častěji.

Na závěr mi dovolte připomenout termín pro ko-
nečné připomínkování změny územního plánu ve
prospěch zachování celistvosti Klánovického lesa.
Tuto změnu podporuje Újezd i sousední Klánovice
a trvalo dlouhých sedm let, než se změna dostala
k veřejnému projednání. Jsem přesvědčen, že Klá-
novický les je to nejcennější, co Újezd nad Lesy má.
Prosím vás proto o podporu našeho lesa, formou
písemných připomínek nebo účastí na veřejném
projednávání. Bližší informace naleznete v tomto
čísle Zpravodaje.
Přeji Vám krásné září.

Pavel Roušar, starosta
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Informace z úřadu

Velkoobjemové kontejnery
Magistrát hl. m. Prahy stanovil nová pravidla pro přistavování kontejnerů.
Doba přistavení je vždy od 9:00 do 13:00 hod a u kontejneru bude zajištěna
obsluha.

22. září Žehušická x Měšínská
Dědická x Ranská
Čenovická x Pilovská

6. října Toušická (u spořitelny)
Holšická x Sudějovická

20. října Rohožnická (u Alberta)
Starokolínská (u parku na Blatově)

Odkládejte: Nepatří:
starý nábytek/ skříně, postele, stoly, stavební odpad, suť, pneumatiky,
židle, křesla, koberce, linolea, lednice, autobaterie, barvy, ředidla
matrace, elektrotechnika (pračky, a jiné nebezpečné odpady,
videa, radia, umyvadla, wc odpad ze zahrady

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy

Podle informací z Magistrátu hl. m. Prahy právě probíhá ukončení výběro-
vého řízení na novou svozovou společnost, která bude organizovat mobilní
sběr nebezpečného odpadu. Začátek svozů by měl být nejdříve od října 2012.
Pokud se dozvíme aktuální informace, budeme vás o nich ihned informovat.
Pokud máte doma nějaký nebezpečný odpad, využijte zatím prosím sběrný
dvůr v Běchovicích.
Děkuji za pochopení.

M. Nejtková, OŽPD

Sběrný dvůr Městská část Praha Běchovice

Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/
Praha 9 – Běchovice,
tel: 602 202 191
Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod

(v letním období do 18:00 hod)
So 8:30 – 15:00 hod

Zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, tele-
vize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.), kovový odpad, dřevěný odpad,
odpad z údržby zeleně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³
zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic
Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.
Dne 2. října 2012 od 8:00 do 11:00 hod bude zaparkovaná před místním úřa-
dem dodávka Pražské plynárenské, kde si můžete vyřídit potřebné záležitosti
související s odběrem plynu. Podrobné info se dozvíte na tel: 267 175 174, 202.

-red-

Rada MČ se sešla dne
29. 5. 2012 na svém 46.
zasedání
Vzala na vědomí:
- kontrolu plnění úkolů
- žádost pí Maryškové o prošetření

hospodaření a nakládání s finan-
čními prostředky v Masarykově ZŠ,
Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad
Lesy

- vyjádření k zápisům Kontrolního vý-
boru ZMČ Praha 21

- zprávu o hodnocení Akčního plánu
a Plánu zlepšování procesu MA21
v MČ Praha 21

- vzdání se funkce vedoucí Odboru ži-
votního prostředí a dopravy ke dni
30. 6. 2012 a rezignaci na členství
v Komisi životního prostředí JUDr.
Kozákové

- zápis z jednání Komise sociální
a zdravotní politiky ze dne 9. 5. 2012

- kalendárium akcí pořádaných v rám-
ci „Roku seniorů“

Schválila:
- volební řád Školské rady Masary-

kovy ZŠ
- rozpočtové opatření č. 17, 18, 19, 20,

22, 23, 24 – změnu rozpočtu v roce
2012 - dle předloženého návrhu, ta-
bulky, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavření smlou-
vy o dílo na akci MZŠ Polesná – re-
konstrukce plochých střech objektů
– 2. etapa s firmou DKS s.r.o., Ko-
menského 329, 273 51 Unhoš’ť s tím,

že smlouva bude uzavřena pro va-
riantu č. 2

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavřít smlouvu
o dílo ve věci „ Péče o zelené plochy
ve svěřené správě MČ Praha 21
s panem Janem Albertem (FO) IČ:
75847558

- program jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- předložený návrh smluv pojišťovnou
Kooperativa na pojištění odpověd-
nosti z provozu motorových vozidel
a havarijní pojištění vozidel MČ
Praha 21

- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.
SML/2011/0139/OMI/J.R. se společ-
ností Proxima na „Dostavbu budovy
ÚMČ Praha 21“

- Prodloužení nájemní smlouvy pí Janě
Pečenkové na byt č. 1 v Praze 9 -
Újezdě nad Lesy, Novosibřinská 673
na dobu určitou do 31.12.2012

- Rozpočtové opatření č. 1 příspěvko-
vých organizací Masarykova ZŠ Po-
lesná, MŠ Rohožník a MŠ Sluníčko –
úpravu rozpočtu v r. 2012 dle předlo-
ženého návrhu

- Odměny vedoucím pracovníkům
v souladu se směrnicí 1/12 podle pří-
lohy, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení

Jmenovala:
- zástupce do školské rady MZŠ

Polesná 1690 za zřizova-
tele pí MUDr. Barboru
Diepoltovou a MVDr. To-
máše Vlacha

- předsedu komise KÚR p. Ing. Václava
Müllera

Souhlasila:
- se zněním Strategického plánu roz-

voje MČ Praha 21 a jeho přílohami:
Anketa MČ Praha 21, Průzkum nezis-
kového sektoru, Průzkum podnika-
telského sektoru, které jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení

- s Dodatkem č. 2 zřizovací listiny MŠ
Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 -
Újezd nad Lesy, dle předloženého ná-
vrhu, který je nedílnou součástí ori-
ginálu tohoto usnesení

- s Dodatkem č. 1 zřizovací listiny Ma-
sarykovy ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 -
Újezd nad Lesy, dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součástí
originálu tohoto usnesení

Neschválila:
- smlouvu o umístění inženýrských sítí

se společností SPIRIT FINANCE a.s.
do pozemků parc.č.461/1 a 461/5
v kat.úz. Újezd na Lesy v ulici Dru-
hanická až do vyřešení přeparcelace
přilehlých pozemků na stavební po-
zemky.

Konstatovala:
- neztotožnění se se zápisem č. 15 Kon-

trolního výboru ze dne 14. 5. 2012

Karla Jakob Čechová, radní

Možná že řada z vás při procházce
lesem nebo při výletu na kole často po-
třebuje přejít frekventovanou Staro-
klánovickou ulici od hájovny na ústí
asfaltové lesní cesty do Úval.
Jedná se o velmi nebezpečné místo,
kterým se zabývala Dopravní komise.
Navržené umístění přechodu nedovo-
lila Policie ČR zřídit z bezpečnostních
důvodů, ale došlo alespoň ke snížení
rychlosti z dříve povolených 70 km/hod

Přechod přes Staroklánovickou má
bezpečnou variantu

Prevence a ochrana při požárech
a mimořádných událostech

Újezdský zpravodaj se připojil k iniciativě Hasičského záchranného sboru hl.
m. Prahy a od září bude každý měsíc přinášet jeden článek informující
například o prevenci a protipožární ochraně, či o ochraně obyvatel při
mimořádných událostech. Články budou vycházet v elektronické podobě na
www.praha21.cz

-red-

Ekoporadna Koniklec
V elektronické podobě na www.praha 21.cz si přečtěte jak lze zabránit pře-
hřívání interiérů bez klimatizace, nebo jak izolovat (nejen) historické objekty
bez nežádoucího vlhnutí původního zdiva. Články jsme přejali od Ekocentra
Koniklec podpořeného Magistrátem hlavního města Prahy,
www.ekocentrumkoniklec.cz

-red-

Jedná se o úpravu zákona 455/1991 Sb.
a jejich dodatků, platnost je od 1. čer-
vence 2012.
Jedná se zejména o zrušení přidělování
identifikačních čísel provozovnám a je-
jich označování identifikačním číslem
provozovny. Ostatní ustanovení týkající
se označení provozovny zůstávají
v platnosti.
Dále je zde úprava zákona, kdy podni-
katel je povinen na základě žádosti živ-
nostenského úřadu doložit vlastnické
nebo užívací právo k objektu nebo pro-
storám, v níž má místo podnikání nebo
sídlo. Výjimkou je, pokud místo podni-
kání nebo sídlo je totožné s bydlištěm
na území České republiky.
§ 17 odst. 4 se slova „a byla řádně ozna-
čena” zrušují.
V § 17 odst. 5 písm. d) se slova „identi-
fikační číslo provozovny, bylo-li přidě-
leno,” zrušují.
V § 17 odst. 6 se slova „a přiděleném
identifikačním čísle provozovny” zru-

Střípky z Rady MČ

na běžných 50 km/hod. Pokud se však
chcete přecházení silnice vyhnout
úplně, máte nyní možnost využít
novou stezku.
Směrem od vlakové zastávky na újezd-
ské straně vejděte na lesní pěšinu ze
smyčky autobusů před restaurací Smo-
lík. Pěšina vás povede pod most a za
mostem doprava k výše zmiňované
lesní asfaltce do Úval (viz přiložený ob-
rázek). Ve spolupráci s panem revírním

Sedláčkem byla cestička zprůchod-
něna, přes příkop byl vybudován mos-
tek a kolem trati zábrana proti pádu.

Přestože se jedná jen o mírně uprave-
nou lesní cestu, tak doufáme, že vám
její úprava zpříjemní třeba nedělní vy-
cházku.

RNDr. Soňa Beroušková,
tajemnice Dopravní komise

redakčně upraveno

Živnostenský odbor ÚMČ
Praha 21 informuje tentokrát

o provozovnách
šují.
V § 17 odst. 7 se slova „a identifikačním
číslem provozovny” zrušují.
V § 31 odst. 2 se věta druhá nahrazuje
větou „Podnikatel je povinen na žádost
živnostenského úřadu prokázat vlast-
nické nebo užívací právo k objektu
nebo prostorám, v nichž má na území
České republiky místo podnikání, sídlo
a zahraniční osoba organizační složku
podniku. Podnikatel nemusí prokazo-
vat vlastnické nebo užívací právo k ob-
jektu nebo prostorám, v nichž má
v České republice umístěno místo pod-
nikání, má-li místo podnikání totožné
s bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou pří-
padů, že bydliště je na adrese sídla
ohlašovny 53) nebo na adrese sídla
správního orgánu 54), který úředně
zrušil údaj o místu hlášeného pobytu
na území České republiky.”

Ing Zuzana Voříšková,
vedoucí ŽO

Projednání změny územního plánu -
šance pro Klánovický les

nebezpečné
místo

Dne 14. září 2012 od 9:00 hod bude ve
velké zasedací místnosti Magistrátu hl.
m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 ve-
řejně projednávána změna č. Z 1733/00.
Jedná se o klíčovou změnu územního
plánu navrženou v r. 2005, která se týká
zachování celistvosti Klánovického lesa
bez stavby golfového hřiště.
Své písemné připomínky můžete uplat-
nit do 14. 9. 2012 na adrese Magistrát hl.
města Prahy, Odbor územního plánu,
Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1.
Více informací naleznete na webu
MHMP http://www.praha.eu/jnp/cz/home/
magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.
html (na konci stránky, změna 1733).

-red-



3. Jaký byl očekávaný přínos tohoto
řešení?
Přínos vyčlenění jedné třídy měl být
v možnosti více a lépe motivovat žáky
ke studiu. Systém měl být otevřený,
tzn. že by mohli být žáci i v průběhu
školního roku na základě svých vý-
sledků převedeni z B nebo C do A a ob-
ráceně z A do B nebo C. Vzdělávací pro-
gram by se nelišil, byly by voleny jen
jiné formy a metody práce se žáky.

4. Je rozdělení dětí konečné?
Rozdělení žáků konečné není. Během
prvního týdne nového školního roku je
počítáno se schůzkou s rodiči (Út, 4.9.),
kde bude záměr vysvětlen. Vzhledem
k tomu, že se neliší vzdělávací progra-
my jednotlivých tříd, jedná se v případě
změn o organizační záležitost, která
i když není jednoduchá, je zvládnu-
telná a věřím, že dojdeme shody.

Karla Jakob Čechová, radní
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Vítejte ve škole!
Na Radu MČ Praha 21 se obrátili rodiče
budoucích šesťáků s žádostí o poskyt-
nutí vysvětlení, podle jakých pravidel
byly jejich děti rozděleny po odchodu
spolužáků na víceletá gymnázia do šes-
tých tříd. O vysvětlení jsem požádala
Mgr. Kurku, ředitele Masarykovy školy.

1. Co Vás vedlo k řešení rozdělení šes-
tých tříd?
Přerozdělení tříd po skončení 5. roč-
níku základní školy je organizačně nut-
né a je vynuceno změnou počtu žáků,
kteří zůstávají a přecházejí na II. stupeň
školy. V letošním roce odešlo ze 117
žáků 45 na víceletá gymnázia a počet
tříd se tak musel redukovat z provozně
ekonomických důvodů z pěti na tři.
Tato čísla jsou ale známa až v samém
závěru školního roku po skončení od-
volacích řízení. Letošní předpokládané
počty zůstávajících žáků byly na zlomu
otevření buď dvou, nebo tří šestých
tříd. Vzhledem k tomu, že nakonec zůs-
talo 72 žáků do tří tříd, otevřela se tak
možnost vytvořit na 2. stupni jednu

Výchozí informace:

V posledních letech neustále roste počet obyvatel
Újezda – konkrétně od roku 1999 zaznamenává
ČSÚ průběžné zvyšování. Počet obyvatel se tak od
roku 2001 do třetího čtvrtletí roku 2011 zvýšil
o necelé tři tisíce lidí (2.888). Roste jak kladný při-
rozený přírůstek obyvatelstva (což je rozdíl mezi
narozenými a zemřelými), tak i kladné migrační
saldo (to je rozdíl mezi počtem přistěhovalých
a vystěhovalých). Průměrně za posledních deset
let přibylo do Újezda cca 280 lidí za rok, za po-
sledních pět let je průměrný počet přibyvších ještě
vyšší – 340 obyvatel. Nejvyšší migrační přírůstky
zaznamenáváme v roce 2005 (362) a v roce 2008
(382). Od roku 2008 migrace klesá. Z pohledu by-
tové výstavby je poslední desetiletí obdobím ma-
sivní výstavby, kdy se počet jednotek zvýšil téměř
o tisíc bytů.
Do Újezda se v minulých letech nastěhovali zej-
ména mladí lidé v reprodukčním věku, struktura
obyvatelstva se tak oproti letům 2001-2002 vý-
razně změnila ve prospěch věkové skupiny 30-40
let (průměrný věk je kolem 38 let, což je hodně
pod celopražským průměrem) a současně s tím
i ve prospěch věkových skupin 0 – 4 a 5 – 10 let.
S nízkým věkovým průměrem oproti celopraž-
ským číslům souvisí i výrazně vyšší porodnost
v naší MČ. Ještě v roce 2001 byla porodnost u nás
jen velmi mírně nadprůměrná, v roce 2010 je již
výrazně vyšší než ve zbytku Prahy (rozdíl je téměř
4% oproti Praze). Podíváme-li se čistě na dětskou
populaci, potom – logicky vzhledem k porodnosti
- nejvyšší nárůst je právě u nejnižší věkové kate-
gorie 0 – 5 let. Například počet dětí ve věku 0 – 4
roky se mezi lety 2002 a 2010 zvýšil na více než
dvojnásobek.
Na rozdíl od migrace, která již klesá, porodnost
v Újezdě má (dle dat do třetího čtvrtletí 2011) stále
mírně stoupající charakter. Lze očekávat, že počet
obyvatel v Újezdě bude nadále stoupat, ale už ne
tak dramaticky, jako v posledních pěti letech.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy zpracoval studii, jejíž
součástí je i odhad vývoje výstavby do roku 2016.
Podle tohoto odhadu a podle studie vývoje počtu
obyvatel do roku 2020 lze očekávat pokles mi-
grace a současně zachování současného trendu
v porodnosti. Podíl dětí ve věkové kategorii 0 – 5
let na celkovém počtu obyvatelstva naší MČ se
pravděpodobně ustálí na cca 4,5%, což by zna-
menalo v absolutních číslech kolem 500 dětí této

věkové kategorie v roce 2020. Pro srovnání – v ab-
solutních číslech to bylo v roce 2002 358 dětí
a v roce 2010 749 dětí.

Mateřské školy zřizované obcí - přehled:

V současné době jsou v naší MČ čtyři mateřské
školy zřizované obcí. 1. MŠ v Čentické ulici s ka-
pacitou 71 dětí, MŠ Sedmikráska s kapacitou 76
dětí, MŠ Rohožník s kapacitou 84 dětí a MŠ
Sluníčko s kapacitou 84 dětí. Celková kapacita
míst v obecních MŠ je tak 315 dětí. Podíváte-li se
o pár řádek výš, zjistíte, že je to kapacita, která by
nestačila pokrýt potřeby místních rodin ani v roce
2002, natož v současné době po migračním pří-
livu a související vysoké porodnosti.

Jak vlastně k současnému počtu míst v obecních
MŠ došlo?
1. MŠ Čentická byla zřízena v roce 1949 a měla
tehdy kapacitu 30 - 34 dětí na polodenní provoz.
Celodenní provoz začal až v roce 1951. Od roku
1949 až do roku 2005 sídlila tato MŠ na adrese
Starokolínská 132, přičemž tento objekt byl v roce
1961 vyvlastněn a po roce 1989 opět navrácen pů-
vodnímu majiteli. Od momentu navrácení do po-
loviny roku 2005 byla tedy MŠ v nájmu, což
umožňoval zákon o restitucích, který nastavil spe-
cifikovaným (z oblasti školství, zdravotnictví atd.)
uživatelům navrácených nemovitostí nárok na
uzavření dohody o nájmu na dobu dalších 10 let
od platnosti zákona. Každopádně již v letech 91 –
93 musela vyvstat otázka potřeby nového objektu
pro tuto MŠ, která se ale následně vyřešila až
v roce 2005, kdy došlo k zahájení provozu MŠ na
dnešní adrese.
Kapacita MŠ byla původně 30 - 34 dětí, v roce
1993, kdy se stala příspěvkovou organizací, měla
již 65 dětí, na školní rok 2003/2004 byla změnou
nájemní smlouvy a souvisejících organizačních
podmínek kapacita snížena na 37 dětí a na další
rok dokonce jen na 31 dětí. V roce 2005 zahajuje
MŠ provoz v novém objektu, má kapacitu 56 dětí
a nemá vlastní školní jídelnu, obědy dováží z MZŠ.
V roce 2010 je zřízena další třída a kapacita se na-
vyšuje na dnešních 71 dětí.
MŠ Sedmikráska byla zřízena také v roce 1949 pů-
vodně v objektu v Lomecké ulici, kde je dnes slu-
žebna Městské policie. V roce 1979 byla své-
pomocí dokončena výstavba nového objektu –
dnešní MŠ Sedmikráska v Lišické ulici. Původní

objekt byl čtyřtřídní (odhaduji tehdejší kapacitu
na 96 - 112 dětí) a zahrnoval i prostory, které dnes
slouží Policii ČR. Na počátku devadesátých let byla
snížena kapacita na dvě třídy (48 až 56 dětí) a po-
volena změna užívání z MŠ na Gymnázium. V roce
2000 byla povolena změna užívání z Gymnázia na
služebnu Policie.
Stejně jako 1. MŠ i MŠ Sedmikráska se v roce 1993
stává příspěvkovou organizací s celkovou kapaci-
tou 62 dětí a vlastní školní jídelnou. Pravděpo-
dobně v souvislosti se změnami ve školské le-
gislativě došlo v letech po roce 2000 ke snížení ka-
pacity mateřské školy na 56 dětí (tedy max. 28
dětí na jednu třídu). V roce 2011 je pak kapacita
navýšena o dalších 20 dětí zřízením odloučeného
pracoviště v pronajatém objektu v Hulické ulici.
MŠ Rohožník byla otevřena v roce 1982 jako pod-
niková školka Českých drah s celkovou kapacitou
75 dětí. Byla předána naší MČ v roce 1995 a v roce
1996 se stala příspěvkovou organizací. V roce
2008 byla rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy
navýšena kapacita na dnešních 84 dětí. MŠ má
vlastní školní jídelnu.
MŠ Sluníčko původně začínala jako součást MZŠ,
a to v roce 2004. Měla kapacitu 56 dětí, tedy 2
plné třídy. Od roku 2008 je samostatným subjek-
tem. V roce 2010 byla otevřena další třída s plnou
kapacitou, celkový počet dětí, které mohou na-
vštěvovat tuto MŠ je tedy 84. MŠ nemá vlastní
školní jídelnu, děti dochází na obědy do školní jí-
delny II. stupně MZŠ.

Související okolnosti v průběhu let:

Začněme obdobími 1990-1994, 1994-1998 - na po-
čátku má Újezd mateřské školy o celkové kapacitě
161 až 177 dětí (1. MŠ – 65, MŠ Sedmikráska – 96
až 112). V průběhu těchto dvou období je již
známo, že 1. MŠ se bude muset z dosavadního ob-
jektu vystěhovat. Zároveň v těchto obdobích do-
chází k významnému snížení kapacity MŠ
Sedmikráska z původních čtyř tříd na kapacitu 62
dětí. Obci je v tomto období předána původně
podniková školka Rohožník s tehdejší kapacitou
75 dětí.

Bilance: obec přišla k 75-ti místům v MŠ, sama
zrušila dvě třídy a zároveň již ví o budoucí nut-
nosti řešit objekt pro 1. MŠ (dalších 65 míst se
ocitá v rizikové situaci).
V období 1998 – 2002 - části objektu MŠ Lišická,

doposud v užívání Gymnáziem, je povolena
změna užívání ve prospěch Policie. Současně je
v této době již v běhu zástavba v okolí ulice
Na Božkovně, kolaudace probíhala v letech 1999 –
2001. Během těchto let je také postupně (cca rok
2001) povolována výrazná zástavba kolem ulice
Donínská (řada soukromých staveb a investorský
počin společnosti Central Group).
Období 2002 – 2006, 2006 – 2010 - během těchto
období je již v běhu zástavba v okolí Donínské, ko-
laudace proběhla v letech 2004 - 2005, je zkolau-
dována výstavba Na Božkovně. Ze strany MČ je
povolena další masivní výstavba tří bytových
domů za Penny Marketem, pěti bytových domů
u Oplanské ulice, sedmi bytových domů v Račině-
veské ulici. Kolaudace proběhly v letech 2008
a 2010. Další povolení výstavby dostává společ-
nost Gartal v roce 2006 pro domy u Dražické ulice
a společnost Central Group pro 96 rodinných
domů u ulice Zaříčanská. Kolaudace těchto ob-
jektů probíhala v letech 2008 – 2010.

Pokusím-li se o shrnutí, rekapitulaci, dojdu k zá-
věru, že v letech 1998 až 2010 bylo vytvořeno 93
nových míst v mateřských školách zřizovaných
obcí. Současně ale byla obcí povolena výstavba
minimálně 19 bytových domů (odhaduji pro cca
140 rodin) a více než 130 rodinných domů, a to
beru v úvahu jen ty největší developerské pro-
jekty. Výstavbu soukromých investorů jsem zcela
pominula, byť i ta má svůj vliv.
Z mého pohledu zde došlo k významné nevyváže-
nosti v jinak záslužných krocích. Tak rozsáhlá vý-
stavba přitáhla nové obyvatele, mladé rodiny
s dětmi k trvalému bydlení, daňové poplatníky, to
je jistě z pohledu obce velmi pozitivní. Nelze říci,
že by se nikdo nesnažil o navyšování kapacity
míst v obecních MŠ. Nicméně se domnívám, že
tato snaha měla být větší. Nerozumím například
tomu, proč některý z velkých developerů nebyl
obcí zavázán k zahrnutí výstavby zcela nové
školky do svého záměru před tím, než dostal sta-
vební povolení na jistě pro něj velmi lukrativní
projekt.

Že je současná kapacita zcela nedostačující
potřebám místních mladých rodin, o tom nelze
pochybovat. Otázkou je, zda je vůbec tato si-
tuace řešitelná rychle. Nejsem ekonom a oblasti

V posledních letech dochází velmi
často k napadení dětí psem, který se
potuluje nebo je jeho majitelem přímo
rodina napadeného dítěte. To bylo dů-
vodem realizace našeho projektu, při
němž si děti osvojily znalosti o chování
psů, což přispělo k jejich větší bezpeč-
nosti.

S naší školou ochotně spolupracovaly
vedoucí Základní kynologické organi-
zace zde v Újezdě nad Lesy paní Hana
Fraňková a vedoucí výcviku paní Anna
Brettschneiderová.

Projekt se uskutečnil ve třech etapách.
Během čtyř dní v měsíci dubnu pro-
běhla teoretická část s praktickou ukáz-
kou, kynoložky přivedly do naší zák-
ladní školy dvě feny – německého
ovčáka a erdelteriéra. V jednotlivých
třídách (celkem 13) byly děti poučeny
o chování psů, seznámeny s plemeny
psů, s jejich výcvikem a výchovou.
Dětem bylo vysvětleno, jak se mají cho-
vat při kontaktu se psem, jak se chovat

Prázdniny ve školním roce
2012/2013

třídu pro žáky s lepšími studijními vý-
sledky.

2. Jakým způsobem byli o tomto
vašem rozhodnutí informováni žáci
a rodiče?
Vzhledem k tomu, že rozhodný počet
žáků na tři třídy byl znám až v závěru
školního roku, nebyli rodiče ani žáci
s touto alternativou a záměrem s dosta-
tečným předstihem informováni. V dub-
nu sice byly na schůzce s rodiči žáků
projednány určité možnosti, jak by bylo
možné pokračovat na 2. stupni, ale bez
konkrétních závěrů. S tím, že vlastně
většina žáků to nakonec na přijímací ří-
zení na gymnázia stejně půjde zkusit
a zůstanou-li pouze dvě třídy, nelze
o nějaké diferenciaci uvažovat. Se žáky
bylo jednáno ve škole, ale rodiče dostali
nakonec jen informativní písemnou
zprávu o navrženém rozdělení. Ná-
sledně byly zveřejněny předpokládané
seznamy žáků do nových šestých tříd,
ale až v samém závěru školního roku.

Masarykova škola se připravuje na nový školní rok

Projekt Masarykovy základní školy-
Bezpečnost dětí při kontaktu se psem

v přítomnosti volně pobíhajícího psa
a jak se chránit před jeho napadením.

Druhá etapa se konala v měsíci květnu
na kynologickém cvičišti v Újezdě nad
Lesy.
Zde proběhla praktická ukázka výcviku
psů ve spolupráci s psovody Městské
Policie Praha.
Děti viděly, jak je některý pes vycvičen
k zadržení člověka a jiný pes je vycvi-
čen k vyhledávání raněného člověka.

Ve třetí etapě se zopakovala teoretická
část s praktickou ukázkou výcviku psů
v základní škole za účasti prarodičů
žáků 2. E. Tato přednáška proběhla
v rámci školního projektu Rok seniorů
a jejím cílem bylo do projektu zahrnout
bezpečnosti seniorů při kontaktu se
psem.

Jsme rádi, že jsme mohli tento projekt
realizovat a že byl jeho cíl splněn.

Mgr. Jitka Linhartová

Předškolní vzdělávání v MČ Újezd nad Lesy - pohled do historie i do budoucnosti

Podzimní: čtvrtek 25. a pátek 26. října
Vánoční: sobota 22. prosince – středa 2. ledna

(vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013)
Pololetní: pátek 1. února
Jarní: (Praha 6 až 10) 18. února – 24. února

Plné znění organizace školního roku 2012/13

najdete na www.praha 21.cz

pokračování na straně 8

Zdravíme deváťáky, kteří se s újezdskou školou rozloučili červnovým happeningem a přejeme jim úspěch
v dalším životě a studiu. -red-
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Svaz postižených
civilizačními choro-
bami v Újezdě n/L

si dovoluje pozvat na
akci nazvanou: „DNY S SPCCH“

Program:
1. den čtvrtek 4.10. od 15.00 hod na MÚ

přednáška spojená s besedou-
host Ing. Jaroslava Kreuzmanová
poradce pro regeneraci sil pří-
rodními prostředky

2. den pátek 5.10. od 10.00 hod.
v Místním muzeu - výstavka
fotografií z vycházek, výletů,
ozdravných a rekondičních po-
bytů, články o těchto, ukázka
cvičení, zábavný trénink pa-
měti, setkání přátel, seznámení
s programem ZO do konce roku
2012

3. den sobota 6.10.– vycházka s holemi
klánovickým lesem- po stopách
zaniklých vesnic a rybníků –
sraz v 9.00 hod. – restaurace
U Dašů (nádraží ČSD Klánovice)

Ještě máme několik volných míst
na ozdravný pobyt v Albrechticích
n/Vltavou (nedaleko Písku),
v rekreačním středisku Nová Louka,
v termínu 15. – 22. září.
Cena Kč 3.800,- obsahuje dopravu,
ubytování, plnou penzi, program a re-
kondiční cvičení.

Zájemci kontaktujte pí Marii Kollino-
vou SPCCH: tel. 777 290 142

Akce včelařů
Včelaři z Újezda nad Lesy srdečně zvou
občany na propagaci včelích produktů
a na

1)

VÝSTAVU
VČELAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ

v sobotu 15. 9. 2012 od 8:00 - 14:00
před POLYFUNKČNÍM DOMEM

2)

„DNY ZDRAVÍ“
v úterý 18. 9. 2012 od 14:00- 18:00 na
MULTIFUNKČNÍM SPORTOVIŠTI.
Na programu bude výstava a význam
včelích produktů pro zdraví člověka.

3)

„VÁNOČNÍ TRHY“
- prodejní výstava včelích produktů -
med, vosk, propolis, medovina v sobo-
tu 15. 12. 2012 od 8:00- 14:00 před
POLYFUNKČNÍM DOMEM.

Na poslední akci tedy 15. 12. 2012 nám
ještě ÚMČ Praha 21 místo nepřidělil,
ale doufáme že to nebude problém, žá-
dost na zábor místa včas podáme.

Emilie Kučerová

EL BIO obchod se zdravou výživou Vás zve

Rezidence & Wellness Blatov
Dny zdraví v Újezdě nad Lesy

Den sportovních aktivit se koná v Rezidenci a Wellness
Blatov dne 7. září od 14:00 do 19:00 hod.

Újezdských Dnů zdraví se zúčastní
i Masarykova ZŠ a to tím, že se tra-
dičně připojí ke Dni bez aut, v tomto
školním roce 21. 9. 2012.
Prostřednictvím letáků a na třídních
schůzkách budou rodičům oznámena
sběrná místa a časy v Újezdě nad Lesy,
na která bude možné přivést děti a ty
pak půjdou společně s ostatními pod
dozorem pedagogických pracovníků
do školy. Podpořit tuto akci mohou
sami rodiče a prarodiče našich žáků
tím, že v pátek 21. 9. nepojedou ke
škole autem a využijí veřejnou do-
pravu, jízdní kolo nebo ten den půjdou
pěšky.

DNY ZDRAVÍ V ÚJEZDĚ NAD LESY

v sobotu 6. října 2012 v 9.30 hodin
do divadelního sálu Masarykovy ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, budova I. stupně,

Staroklánovická 230, boční vchod z Čentické ulice

na seminář věnovaný

ODKYSELENÍ ORGANISMU A ZÁSADOTVORNÉ
REGENERACI

Chtěli byste vědět co můžete udělat
pro své zdraví, jak o něj pečovat zev-
nitř. Existuje nespočet nemocí, ale
pouze jediná jejich příčina: nevhodný
způsob života.

Vrátit tělo do rovnováhy a dále ji udr-
žovat je základem všeho. Současné ži-
votní a stravovací návyky vedou k pře-
kyselení organismu, a tím se tvoří
prostředí, kde se nemoci snadněji roz-
vinou.
Detoxikace, odkyselení organismu,
vhodná strava, pravidelný pohyb a psy-
chické rozpoložení jsou klíčovými fak-
tory ovlivňující stav našeho zdraví.
Přijďte se zamyslet nad tím, jaké pro-

jevy a choroby jsou způsobené překy-
selením organismu, jak je odstranit,
vyléčit a cítit se dobře. Poradíme Vám,

jak si změnit jídelníček, jaké potraviny
a doplňky jsou vhodné pro odkyselení,
jak pečovat o své tělo a co všechno mů-
žete pro svoje zdraví z pohledu celostní
medicíny udělat.
Nikdy není pozdě, vše máte ve svých
rukou.

Součástí semináře budou také ochut-
návky vhodného jídelníčku a potravi-
nových doplňků.
O problematice přijdou pohovořit:
Hana Koštialová – výživový poradce,
EL BIO obchod
Martina Sochorová – program Odky-
selení těla
a MUDr. Ivona Kosová - celostní medi-
cína, homeopatie, Bachova terapie

Seminář je pořádaný v rámci programu

Dnů zdraví, ve spolupráci s MČ Praha
21 a je zdarma přístupný.

Vzhledem ke kapacitě je vhodné se pře-
dem na seminář osobně nebo telefo-
nicky přihlásit v obchodě EL BIO
(tel.: 721 569 378).

ZO Českého zahrádkářského svazu,
pořádají

Výstavu ovoce
a zeleniny

která je přehlídkou výpěstků našich
členů, ale i příznivců z řad občanů.
V letošním roce je zařazena do Kalen-
dária - akce v rámci grantů Úřadu MČ
Praha 21.

Termín výstavy ovoce a zeleniny :
4. 10. 2012 čtvrtek - příjem exponátů

od 14.00 – 18.00 hod.
5. 10. 2012 pátek dopoledne – škola,

školky
otevřeno 14.00 - 18.00 hod

6. 10. 2012 sobota
otevřeno 9.00 - 17.00 hod.
poradna Dr. Stanislava Pe-
lešky.

7. 10. 2012 neděle
otevřeno 10.00 - 14.00 hod.
– vydávání exponátů

Masarykova ZŠ
a Den bez aut

MČ Praha 21 se ve spolupráci s různými organizacemi za-
pojuje v měsících září a říjen 2012 do celostátní kampaně
Dny zdraví v rámci členství v Národní síti Zdravých měst
ČR (www.nszm.cz). Hlavním cílem je zajímavou formou za-
pojit širokou veřejnost do aktivit podporujících zdravý ži-
votní styl, informovat občany o tom, jak správně pečovat
o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím

a zároveň nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě při-
spívat k jejich fyzické i duševní pohodě.
ÚMČ Praha 21 Odbor školství, kultury, MA21 a Odbor so-
ciálních věcí zve všechny občany na DEN PRO ZDRAVÍ,
který se koná ve spolupráci s mnoha organizacemi 18. září
od 14 do 18 hodin na multifunkčním sportovišti, Čentická
ulice v Újezdě nad Lesy. Další akce až do 7. 10.

Budete mít možnost vyzkoušet si lekce
pro děti i pro dospělé.
Můžete si prohlédnout cvičící prostory
a zeptat se na cokoli, co vás zajímá
o tanci, kurzech nebo lektorech a na
místě se můžete na kurzy přihlásit.
Zdarma si budete moci vyzkoušet
ukázky lekce cvičení rodičů s dětmi, ta-
nečků pro děti ve věkových kategoriích
4-6 let, současného tance pro děti 6-11
let a 10-14 let a také lekci pro dospělé –
cvičení v posilovně, lekce s trenérem,
Bodystyling, Pilátes, Kondiční cvičení,
P-class….

Zahradní párty se sportovními aktivi-
tami v Rezidenci a Wellness Blatov dne

7. října od 14:00 do 19:00 hod.

Zdarma si budete moci vyzkoušet
ukázky jednotlivých typů cvičení, ma-
sáží, sms systém, Body-taping, vyzkou-
šet posilovnu s trenérem, sestavit
individuální jídelníček a spoustu dal-
ších aktivit.
Dále vám představíme další jednorá-
zové sportovní i zážitkové aktivity.

Bližší informace o programu jednotli-
vých dnů na

www.kossuth.cz,
www.praha21.cz

Těšíme se na Vás

Doprovodné akce:
� soutěže pro děti

� soutěže pro seniory
� skútry nejen pro seniory, ukázka s možností vyzkoušení

�aktivity pro rodiče s dětmi - Centrum pro rodinu

Osvětové akce:
�prevence civilizačních chorob
�měření tlaku
�Bezpečný život o. p. s., tísňová péče,

ukázka dohledových náramků Eda
�včelí produkty
�výstava ovoce a zeleniny
�homeopatie, Bachova terapie
�vyšetření pigmentových skvrn dermatoskopem
�ukázka první pomoci, maskování na Zgurantech,

ukázka resuscitace
�měření na bioimpedanční váze (váha, bazální

metabolismus, množství tělesného tuku, svalů a útrobní
tuk) a následná doporučení

Občerstvení s osvětou:
�EL BIO obchod zdravé výživy a výživové poradenství -

ochutnávky zdravého vaření s recepty, drobný prodej
� Léčivé kamínky

�Fair trade - káva, čaj, čokolády,
sušenky, sušené ovoce, horké nápoje

Program pohybových aktivit:
1415 zahájení panem starostou

1500–1530 cvičení jógy
1530–1600 bojové umění Taekwon-do
1600–1630 agility Klánovice
1630–1730 freestyle na kolech

a koloběžkách
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Co vás vedlo k uspořádání prvního újezdského vi-
nobraní?
Naším záměrem je vybudování tradice, respektive
každoroční akce, která vejde do podvědomí široké
veřejnosti a přispěje ke společenskému životu v
naší městské části. Vzhledem k tomu, že se zabý-
váme obchodem s vínem, organizujeme degus-
tace a další akce včetně výletů za vínem, přišlo
nám právě vinobraní jako vhodná možnost pro vy-
budování tradiční akce. Chceme pobavit místní
obyvatele, přiblížit jim atmosféru moravského vi-
nobraní, představit jim vína ze Znojemské vinař-
ské podoblasti a VOC Znojmo a v neposlední řadě
jim dát možnost strávit příjemné chvíle u sklenky
dobrého vína.

Na co se mohou návštěvníci vinobraní těšit?
My se specializujeme na Znojemskou vinařskou
podoblast, kde se opíráme o nezaměnitelnou chuť
a vůni tohoto regionu. Na vinobraní bude tedy

V pondělí 10. září 2012 začíná cvičení žen pod vedením Líby
Maškové (774 214 317) a Ivy Kleinhamplové ve velké tělocvičně
v ZDŠ Polesná a ve čtvrtek 13. září se v malé tělocvičně na vás
těší Dana Kurková.

Cvičení pro ženy, která pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:

druh pohybu den hodina tělocvična
v ZŠ Polesná

cvičení ženy pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična
volejbal ženy středa 20,00 – 21,00 malá tělocvična
cvičení ženy čtvrtek 20,00 – 21,00 malá tělocvična

V pátek 14. září začíná cvičení žáků, žákyň s Míšou Křelinovou (732 812 869), Petrou Šebestovou a Luckou
Vlasákovou od 17 do 18 hod. ve velké tělocvičně.

V pondělí 10. září pokračuje sportovní gymnastika dětí Hanky Rosové (777 025 022) od 16 do 18 hod.
v malé tělocvičně.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Přijďte protáhnout svoje těla!
TJ Sokol Újezd nad Lesy

do Polska Kudowa

dne 13. října 2012

Odjezd od Štangla v 5:00 hod.
Cena zájezdu: 200,-Kč

Přihlášky na tel:
281 970 138 - pí Zajacová

723 924 010 - pí Kolembářová

RAKOVNÍK - město,
KRUŠOVICE - pivnice,
LUŽNÁ - muzeum železnice a další…

Podrobnosti na vývěskách nebo telefonicky.
Odjezd v sobotu 13. 10. 2012 v 7:00 hodin
od Lidlu v Újezdě nad Lesy.

Přihlášky: pí Vacková 28197 2364,

pí Šebíková 281861785.
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1. Újezdské vinobraní

možné ochutnat typická vína pro tuto oblast,
která je známá především skvělými aromatickými
bílými víny odrůd jako například Veltlínské
Zelené, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Müller Thur-
gau, Muškát moravský. Budeme degustovat i vína
zatříděná do VOC Znojmo, prvního apelačního
systému v ČR a další odrůdy. K vinobraní patří
samozřejmě burčák, který rozhodně nebude
chybět. K jídlu nabídneme speciality na grilu – klo-
básy, kolena. Připravujeme také soutěže o hod-
notné ceny, jako například slepou degustaci či
klání o nejhezčí návrh etikety. V sobotu bude k po-
bavení hrát i cimbálová muzika.

Nezbývá, než popřát hodně spokojených návštěv-
níků.

Karla Jakob Čechová, redakce

Více informací k 1.újezdskému vinobraní se do-
zvíte na str. 12 v sekci placená inzerce.

Prvním újezdským vinobraním, které v Újezdě nad Lesy pořádá firma G&G Vína s.r.o
se možná zakládá nová místní tradice. Majitelé firmy G&G Vína s.r.o. pan Zdeněk Grund
a Jaroslav Gryč se rozhodli uspořádat ve spolupráci s Gril barem „U Roberta“ 1. újezdské
vinobraní, kde představí vína z Moravy.

TJ Sokol Újezd nad Lesy zahajuje
sportovní sezónu 2012/2013

Český zahrádkářský
svaz

v Újezdě nad Lesy zve
občany na zájezd:

Český červený kříž
pořádá zájezd
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Doprava mikrobusy osob se zdravotním
postižením společností ROPID

Lidé se zdravotním postižením se v Praze mohou přepravovat pohodlněji a komfortněji.
Na zkušenosti s touto dopravou jsme se zeptali paní Moniky Henčlové, osoby s těžkým tělesným postižením,
žijící v Běchovicích.

Na lince 260 je od 3. září zřízen nový
posilový školní spoj ze zastávky „Netu-
šilská“ s odjezdem v 7:19, který bude
končit v zastávce „Hulická“ (příjezd
7:22).
Vznikne tím „odlehčovací“ školní spoj
pro pravidelný spoj v 7:29, který dle
průzkumů využívá větší množství dětí
dojíždějících do základní školy
Hulická. Tento spoj bude možno s ohle-
dem na oběhy vozidel zřídit díky po-
sunu odvratného spoje z Nádraží
Klánovice v 7:14 (nově pojede již v 7:09).

Není náhodou, že ve třetím červenco-
vém týdnu navštívilo opakovaně šest-
náct našich členů oblíbenou chatu
Štěpánka v malebné lokalitě Krkonoš
na Benecku. Opět nás čekal bohatý pro-
gram, který vyplnil celý týden pobytu.
Jednotvárná nebyla ani cesta tam - pro-
hlídka města Jičína se sobotními trhy,
ani cesta zpátky - návštěva Nové Paky
s prohlídkou Městského muzea v nád-
herně zdobeném Suchardově domě
a Muzea drahých kamenů.
Znovu nás přilákala údolní přehrada na
Labi u Bílé Třemešné - Les Království –
jejíž prohlídkou a procházkou po jejím
okolí jsme zahájili každodenní výlety.
Odpoledne jsme navštívili obec Horní
Branná, kde naposledy pobýval J. A.
Komenský, prohlédli si hrobku rodu
Harrachů, původní harrachovský špi-
tál, dnes domov důchodců, u zámku
jsme si řekli o jeho historii.
Další den následoval celodenní výlet –
Horní Mísečky, odkud jsme pokračovali
eko busem na Zlaté Návrší a odtud
pěšky na Labskou boudu. Cestou se
nám nabízely nádherné výhledy na
Pančavské a Labské louky, Pančavský
vodopád a Ambrožova vyhlídka do Lab-
ského dolu. Několik z nás došlo až
k prameni Labe. Za dost nepříznivého
počasí jsme se vraceli po Krkonošské
magistrále k mohyle Hanče a Vrbaty.
Promoklí a unavení, ale příjemně, jsme
se vrátili do chaty, kde jsme do večeře
odpočívali.
V úterý jsme i přes nepříznivé počasí

Výchova dětí a péče o jejich příznivý
vývoj je především právem a povinností
obou rodičů. Ne všichni rodiče se však
chtějí nebo mohou o své děti starat.
V situacích, kdy děti nemohou z nejrůz-
nějších důvodů vyrůstat ve vlastní ro-
dině, je třeba využít optimální formu
náhradní výchovy, což je, mimo jiné
pěstounská péče.
Hlavním rozdílem mezi pěstounskou
péčí a osvojením je skutečnost, že pěs-
toun nemá vyživovací povinnost k dí-
těti, právo zastupovat dítě a spravovat
jeho záležitosti má jen v běžných vě-
cech, neboť toto právo nadále náleží
rodičům.
U žadatelů o náhradní rodinnou péči
lze rozlišit různé motivace. U žadatelů
o osvojení jde obvykle o touhu po uspo-
kojení nenaplněného rodičovství, u ža-
datelů o pěstounskou péči je to snaha
pomoci dětem, které to potřebují.
Obecně lze říci, že budoucí náhradní ro-
diče by měli být lidé vyrovnaní, schopní

V sobotu dne 9. června 2012 jsme vyjeli
směrem na jih. Naše první zastávka
byla v Miroticích, městečku v okrese
Písek. Roku 1852 se tu narodil Mikuláš
Aleš – malíř, dekoratér a ilustrátor, kla-
sik českého umění 19. století. Jeho rod-
ný domek byl zničen při požáru za 2.
světové války, dnes na jeho místě stojí
replika. Má dvě hlavní místnosti – jedna
je věnována M. Alšovi, druhá další vý-
znamné osobnosti – českému loutkáři
Matěji Kopeckému. Ten se zde nenaro-
dil (24. 2. 1775 v Libčanech), ale přiže-
nil se do Mirotic v roce 1795.
Výklad o životě, práci a významu obou
slavných mužů byl velice podrobný, vy-
stavené exponáty zajímavé. Při cestě
k autobusu jsme si alespoň zvenku pro-
hlédli nejvýznačnější památku Mirotic,
kostel sv. Jiljí. Jeho základy jsou z polo-
viny 12. století, současná podoba je
z roku 1872.
Naše další cesta vedla do Protivína, kde

Pěstounská péče: pomoc dětem bez rodiny

řešit své eventuální problémy s ohle-
dem na svěřené dítě, obětaví, trpěliví,
nepříliš nároční, kteří by vycházeli
především z psychických i fyzických
možností dítěte. Velkým problémem
při zprostředkování náhradní rodinné
péče je skutečnost, že většina žadatelů
jsou zájemci o osvojení s poměrně vy-
sokými nároky na dítě. Zájem o indivi-
duální pěstounskou péči je oproti
osvojení mizivý a často se stává, že ža-
datelé o tuto formu péče mají v pod-
statě stejné požadavky jako osvojitelé.
Jen velmi málo z nich je schopno přij-
mout dítě starší, odlišného etnika, sou-
rozeneckou skupinu, děti problémové
nebo fakt, že dítě zůstane v kontaktu
se svými biologickými rodiči.
Široce diskutovaná profesionální pěs-
tounská péče je u nás uzákoněna v po-
době pěstounské péče na přechodnou
dobu. Tento institut umožňuje, aby dítě
mohlo vyrůstat v náhradním rodinném
prostředí u proškolených pěstounů

i krátkodobě a nemuselo trávit čas v ús-
tavním prostředí.
Naše oddělení sociálně-právní ochrany
dětí postrádá ucelený systém služeb
a profesionální pomoci pro pěstounské
rodiny, důstojné finanční ohodnocení
pěstounů a atmosféru společenského
ocenění a uznání. K 31. 12. 2011 byly
v obvodu Prahy 21 celkem dvě děti
v pěstounské péči. Oddělení sociálně
právní ochrany dětí ÚMČ Prahy 21 evi-
duje 10 žádostí o zprostředkování osvo-
jení, ale žádost o pěstounskou péči
nebyla k 31. 12. 2011 podána žádná.
V současné době je připomínkován
návrh na novelu zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, který má změnit
systém v poskytování pěstounské péče.
Pokud tato nová úprava zákona povede
k posílení zájmu o pěstounskou péči,
určitě to bude užitečné pro děti, které
čekají na náhradní rodinu.

Bc. Radka Lipanovičová,
vedoucí OSV

Jak jste se dozvěděla o službě společ-
nosti ROPID?
Rozvodem jsem přišla o manžela, osob-
ního asistenta a hlavně řidiče. Manžel
mi také rozbil auto, čímž se můj stesk
po něm velmi zmírnil, ale to auto mě
vážně mrzelo. (smích)
Naštěstí mě navštívila sociální kurá-
torka, paní Jitka Heřmánková z Úřadu
městské části Praha – Újezd nad Lesy.
Svěřila jsem se jí se svým problémem
s dopravou a ona neváhala a hned měla
odpověď. Potom už jen stačilo kontak-
tovat společnost ROPID, od nichž jsem
se dozvěděla, že služby dopravce pro
osoby se zdravotním postižením zajiš-
ťuje Societa, ops.

Proč používáte tuto službu?
Využívám jí především proto, že se jako
osoba se zdravotním postižením nechci
vzdát divadel, koncertů, konferencí a ta-
ké po mě touží lékaři. Zkrátka kvůli
invalidnímu vozíku nebudu sedět doma
a v domácím oblečení sledovat seriály.

Jakou formou si tuto službu objedná-
váte a jaký je časový předstih?
Se Societou komunikuji prostřednic-

tvím internetu. Stačí napsat na mail
dispecink@societa.cz svůj požadavek.
Především je důležité uvést čas a místa
odkud a kam chci odvézt. Samozřejmě
je nezbytně nutné uvést svůj zdravotní
stav a popřípadě zda se mnou pojede
moje osobní asistentka. Během dne
Vám potom zavolají přímo z dispečinku
a telefonicky doladíte detaily.
Je možné kontaktovat je také telefo-
nicky. Tuto možnost však nevyužívám,
protože špatně dýchám a slabounce
mluvím.
Bohužel nejsem schopna Vám odpově-
dět, kolik dní nebo hodin dopředu je
možné službu objednávat. Počet vozi-
del je omezený a počet službu potře-
bujících OZP je po Praze neskutečně
mnoho. Někdy to prostě nevyjde, ale
platí zásada „čím dřív, tím líp“.

Jak často využíváte tuto službu, kam
a kolik stojí?
Službu využívám asi 3x do měsíce. Vět-
šinou z divadla nebo z centra a do
centra Prahy. Účastním se totiž konfe-
rencí, které bývají buď v Poslanecké
sněmovně, nebo na Magistrátě hlav-
ního města Prahy apod.

Cena za převoz je pevně daná a to je
42,- Kč za jednu cestu a jednu osobu.

Jak jste spokojená s chováním zaměst-
nanců této služby?
Řidiči Society jsou velmi milí, přátelští
a společenští.
Vždy se mnou řeší cestu a rozhodně se
ke mně nechovají jako k „chudákovi
invalidovi“. Jsem cestující a můžu být
i navigátorem, což si velmi užívám kvůli
komunikaci i znalosti Prahy.
Výhodou této dopravy také je, že nikde
nečekám, nemoknu nebo nemrznu.
Jako vozíčkářka a osoba s těžkým těles-
ným postižením, která je plně závislá
na vůli lidí okolo mne, musím dopravu
Societou všem doporučit.
Pokud to bude nutné, jsem ochotná za
tuto službu lobovat. Jen vozíčkář ví,
o čem mluvím, když mám na autobu-
sové zastávce čekat 20 minut v minus
dvaceti stupních.

Děkuji Vám za příjemný rozhovor
a přeji Vám hodně životní energie ve
Vašem životě.

Jitka Heřmánková
http://www.societa.cz/cz/doprava

Autobusová linka 260
je posílena o školní spoj

Jelikož se jedná o odvratný směr (v ran-
ních hodinách cestující směřují větši-
nou k vlakům, nikoliv od vlaků), pos-
tihne tato vyvolaná změna minimum
cestujících.
Zároveň dochází po vyhodnocení pro-
vozu ke zkrácení jízdní doby ve směru
na Nádraží Klánovice, spoje odjíždějí ze
zastávky „Netušilská“ o jednu minutu
později, příjezd na nádraží Klánovice je
beze změny.

-red-

SPCCH tentokrát v Krkonoších
navštívili Vrchlabí. V Krkonošském mu-
zeu nás všechny zaujala komentovaná
prohlídka o historii tkalcovství i o vče-
lařství. Ani klášterní kostel sv. Augus-
tina jsme nevynechali.
Další den jsme zajeli i do Jizerských hor.
Z Harrachova k Mumlavskému vodo-
pádu, tam jsme nemohli neochutnat
tradiční borůvkový koláč a přes Koře-
nov a Horní Polubný jsme zajeli na
Jizerku. Cestou zpátky jsme se zastavili
v Jilemnici v muzeu a pokochali se ob-
razy Františka Kavána.
Poslední den pobytu nás již provázelo
převážně sluníčko. Dojeli jsme do Ján-
ských Lázní, kabinovou lanovkou jsme
vyjeli na Černou Horu a vydali se přes
známé krkonošské rašeliniště ke Kolín-
ské boudě, kde jsme si odpočinuli a ob-
čerstvili, pokračovali jsme k Pražské
boudě, odkud bylo nádherně vidět na
naši nejvyšší horu Sněžku a sněžné
pole ve tvaru České republiky a sestou-
pali dolů do Pece pod Sněžkou. Tam
čekal náš autobus s obětavým panem
řidičem, který nás celý týden vozil
a někdy i doprovázel.

Díky zkušenému vedení ozdravného
pobytu pod taktovkou naší Evy, nád-
herné přírodě, vstřícnosti a ochotě per-
sonálu a dobré kuchyni chaty Štěpánka
máme na co vzpomínat ! Díky !!!

Za všechny účastníky ozdravného po-
bytu

Milada Šáralová

je ojedinělá krokodýlí farma. Z počtu 23
žijících druhů krokodýlů jich farma
chová 22. V Protivíně jsme si ještě pro-
hlédli pivovar, ochutnali pivo a pooběd-
vali.
Pak jsme odjeli do Vodňan. Naším cílem
byla Střední škola českého rybářství.
Ředitel školy nás již očekával a provedl
nás po budově, ukázal moderně vyba-
vené učebny a promítl film dokumen-
tující nejen teoretickou, ale i praktickou
výuku a využití volného času studentů.
Byly to zajímavé 2 hodiny.
Na žádost většiny jsme se na zpáteční
cestě zastavili v Písku, kde nás přivítalo
krásné počasí a pouť. Měli jsme čas na
občerstvení, prohlídku pouťových atrak-
cí, soch z pískovce a starého mostu.
Prostě hezká tečka za vydařeným výle-
tem. Že jsme trochu zmokli? To určitě
nikomu nevadilo.

Za Sdružení důchodců
Irena Krajzingerová

Zájezd Sdružení důchodců
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Září je krásný měsíc, o který se dělí léto
s podzimem. To také značí, že začí-
náme se sklizní ovoce, zeleniny a po-
malu připravujeme zahradu na zimu.
V okrasné zahradě vyrýváme postupně
hlízy mečíků, správnou dobu poznáme
dle toho, že jsou kořeny odumřelé –
hnědé. Při vyrývání dáváme pozor na
poškození hlíz, poškozené vyhodíme,
jsou zásobárnou chorob. Nadzemní
část odřežeme cca 10 cm nad hlízou
a sušíme na vzdušném místě. Nad-
zemní část spálíme, nejlépe ji dáme do
biopopelnice.
Naopak září je doba výsadby veškerých
cibulovin, na sáčku je vždy vyznačena
hloubka výsadby i rozpon a to respek-
tujeme. Jedna zajímavost – pokud
chceme mít dobře rostoucí narcisy, je-
jich místo výsadby zásobíme dostateč-
ným množstvím humusu, čerstvý hnůj
nesnášejí.
Některé okrasné keře jsou na podzim
obsypány krásně zbarvenými plody ve
většině případů jedovaté. Varujeme
hlavně děti, aby plody nejedly ani ne-
trhaly. Jedná se zejména o plody břeč-
ťanu, lýkovce, dřišťálu obecného, pus-
torylu = jasmín, brslenu a štědřence.
Dozrávají bezinky a jeřabiny, které mů-
žeme v celých plodenstvích sušit, chrá-
něné před deštěm pro ptactvo na zimu.
Bezinky jsou výborné i pro naší spo-
třebu, češeme je tehdy, když jsou plo-
denství modročerná. Bobule zpracová-
váme okamžitě po otrhání a vždy v te-
pelné úpravě. V syrovém stavu obsahují
glykosid sambunigrin, který se tepel-
nou úpravou odbourává. Rovněž od-
straňujeme stopky, které ovlivňují chuť
bezinek.
Další drobné ovoce je rakytník řešetlá-
kový, velký zdroj vitamínů, sklízíme v
první polovině září, při pozdější sklizni

Jako každý rok, se i letos se členové skaut-
ského střediska Douglaska vydali na
čtrnáctidenní letní tábor. Do malebného
lesního zákoutí nedaleko města Sušice
se vydalo 24 dětí, 9 dospívajících a 8 ve-
doucích, aby pomohli čaroději Dobro-
zlejovi zničit 3 největší hříchy – pýchu,
lež a závist, a aby mu pomohli nalézt 3
největší ctnosti – pravdu, lásku a přá-
telství. Cesta k cíli nebyla jednoduchá,
táborníci se museli učit mnoha doved-
nostem, navštěvovat neznámá místa na
výletech, učit se zapeklitá kouzla a vařit

Letní soustředění újezdských taekwondistů

Dobrodružství s Dobrozlejem

Centrum pro rodinu je jedním ze zaří-
zení občanského sdružení Neposeda -
nestátní neziskové organizace, která již
13 let v městských částech Praha – Bě-
chovice, Praha 21 a v přilehlých oblas-
tech naplňuje své poslání přispívat ke
zvyšování kvality života dětí, mládeže a
rodin. Centrum pro rodinu navázalo na
několik let úspěšného působení rodi-
čovského centra Koloběžka. V květnu le-
tošního roku byla založena nová
pobočka Centra pro rodinu v Újezdě
nad Lesy. Reagovali jsme tak na poža-
davky rodičů, kterým v místě jejich byd-
liště doposud chyběl prostor pro
vzájemné setkávání a trávení volného
času společně s dětmi a kromě toho

Skautské středisko Douglaska
Újezd nad Lesy

přijímá od září především holky, slečny, dívky od 1. - 3. třídy ZŠ.

Přijdte se na nás podívat 9. 9. 2012 od 16 hod do našich kluboven
ulice Lomecká 656 (bývalé prostory knihovny.

Rádi vás přijmeme do naší party, se kterou se scházíme každý týden,
chodíme na výlety, jezdíme na výpravy do přírody i do města, pořádáme

tábory a hlavně hrajeme spoustu her.

Kontakt: wwwdouglaska.eu
Veronika Bulířová 608 874 775
Lucie Prošková 602 360 144

Závěrečný oheň - zničení hříchů a podpora ctností

Zahrádka v září
klesne obsah cenných látek až o 40%.
V zeleninové zahradě pokud chceme
vysévat ozimý hlávkový salát tak pouze
na půdách hlinitopísčitých nebo opač-
ně písčitohlinitých v době od 1. do 10.
září. Na mokrých těžkých půdách není
vůbec doporučeno.
Špenát pro jarní sklizeň vyséváme do
15 září.
Další plodina, která získává větší oblibu
je rebarbora a právě září je nejvhod-
nější doba na její přesazování či dělení
trsů, to provádíme v době, kdy jí zež-
loutnou listy. Místo, kam rebarboru sá-
zíme, by mělo být zpracováno na
hloubku dvou rýčů a hojně zásobeno
humusem, a také jí musíme zabezpečit
dostatečný prostor, spon výsadby je
minimálně 1,0 m x 1,0 m.
Sklízíme majoránku z druhé sklizně, su-
šíme bylinky a zelené natě.
Pokojové rostliny, kaktusy, sukulenty,
které letníme venku, před příchodem
teplot blížící se nule odneseme do bez-
pečí. Také s nižšími teplotami snížíme
zálivku. Do poloviny září máme čas na
přesazování pokojovek. Vše při přená-
šení důkladně prohlédneme, abychom
si nezanesli domů nebo do zimních za-
hrad škůdce např. molice, mšice a zej-
ména červce – bílé jako vatové polš-
tářky.

Výstava ovoce a zeleniny
Újezdští zahrádkáři tradičně každo-
ročně ukončují svůj pěstitelský rok výs-
tavou ovoce a zeleniny. V sobotu
s poradnou Dr. Stanislava Pelešky, tak
jako loni, si každý zájemce může s od-
borníkem na slovo vzatým pohovořit
osobně. Spoléháme na přízeň našich
členů i občanů obce a těšíme se na je-
jich výpěstky ve čtvrtek od 14,00 do
18,00 hodin.

Termín výstavy ovoce a zeleniny:
4. 10. 2012 čtvrtek příjem exponátů od 14.00 – 18.00 hod.
5. 10. 2012 pátek dopoledne – škola, školky

otevřeno 14.00 – 18.00 hod.
6. 10. 2012 sobota otevřeno 9.00 – 17.00 hod. poradna Dr. Stanislava Pelešky.
7. 10. 2012 neděle otevřeno 10.00 – 14.00 hod. – vydávání exponátů
Naše výstava je v letošním roce zařazena do Kalendária, akce pořádanou Úřadem
MČ Praha 21.

Moštování:
Tak jako každý rok připravuje pro zájemce moštování. Předpokládaný začátek,
pokud bude dostatečný počet zájemců, v sobotu 15. září od 8.00 hodin. Sledujte
naše vývěsní skříňky a hlaste se na uvedených tel. číslech Ing. Dvořák 281 971 928
nebo př. Líznerová 281 972 219.

Za výbor ČZS organizace Újezd nad Lesy Blanka Exnerová

Centrum pro rodinu
také dostupná nabídka řady programů
a služeb.
Jednou z hlavních částí nabídky Centra
pro rodinu je klub „Otevřená herna“.
Koná se v dopoledních hodinách a je
určen rodičům na rodičovské dovolené
a jejich dětem. Děti si zde mohou hrát
a přitom rozvíjet své schopnosti, po-
znávat nové kamarády a postupně si
zvykat na kolektiv ostatních dětí.
Podobně jako otevřená herna jsou také
odpolední kluby a večerní klub příleži-
tostí trávit čas společně s dětmi a věno-
vat se rozvíjení jejich schopností při
hrách a tvůrčích činnostech. Rodiče se
zde potkávají s ostatními, mohou sdílet
své zkušenosti a věnovat se tématům,

která jsou pro ně zajímavá. Na základě
jejich zájmu potom připravujeme před-
nášky, workshopy a akce pro rodiny.
Přinášíme podněty a užitečné infor-
mace v oblastech výchovy dětí od nej-
mladšího věku až po dospívající, roz-
víjení rodičovských kompetencí, sla-
dění rodinného a profesního života
a v mnoha dalších tématech. Nabízíme
také možnost individuální konzultace
otázek a pomoc při řešení problémů -
poskytujeme poradenství a zprostřed-
kování specializovaných služeb.
Součástí naší nabídky jsou také oblí-
bené příměstské tábory. Během letoš-
ních letních prázdnin se konaly tři
termíny táborů s výtvarnou dílnou pro
děti a tábor pro dospívající, celkem se
jich zúčastnilo kolem padesáti dětí

z Běchovic, Újezda a blízkého okolí.
Z reakcí rodičů: „Celému kolektivu bych
ráda poděkovala za čas, péči a báječ-
nou tvorbu, kterou jste věnovali našim
dětem. Dcera byla nadšená a my sa-
mozřejmě též. Přeji mnoho úspěchů
v další práci!“
V nabídce pro první pololetí školního
roku naleznete nový kurz sebeobrany
pro ženy, kurzy Yamaha Class zamě-
řené na rozvíjení hudebního cítění dětí
a nové termíny klubů. Po celý rok
budou probíhat programy a rodinné
akce v rámci projektu „Patříme k sobě“.

Stále Vás zveme k účasti na soutěži
o logo Centra pro rodinu. Podrobnější
informace o nás naleznete na webo-
vých stránkách www.neposeda.eu, po
zaslání e-mailu na rodina@neposeda.org
s předmětem „info-přihlášení“ Vám bu-
deme pravidelně zasílat pozvánky na
naše akce a programy.
Přejeme Vám krásné prožití období
konce léta a začátku podzimu a velmi
se těšíme na Vaši návštěvu v Centru pro
rodinu.

Jitka Jahodová, vedoucí programu,
739 491 633, rodina@neposeda.org

lektvary, do kterých získávali ingredi-
ence za vyhrané odpolední hry. Také po-
časí jim připravilo mnohé zkoušky –
vždyť bouřek, lijáků a krupobití bylo za
těch 14 dní opravdu hodně. Táborníci se
však záludnými nástrahami počasí ne-
nechali odradit a společnými silami spl-
nili svůj úkol. U závěrečného ohně, kde
v 6 malých ohništích spálili své lektvary,
tak zničili hříchy a podpořili v sobě
ctnosti. Do příštího roku si snad jen přát
lepší počasí a stejnou pohodu jako letos.

Lucie Prošková

Tak jako v jiných sportech i závodníci
újezdského taekwondo se připravují
přes léto na druhou část sezóny na let-
ním soustředění. Letos to bylo pro
Kangsim jubilejní desáté.
Na sever Čech, do Malých Svatoňovic,
odjelo téměř šedesát našich závodníků
ve věku od deseti let. V tak hojném
počtu jsme vyjeli poprvé a málem jsme
se ani nevešli do autobusu. Vzhledem
k tomu, že máme tři závodní skupiny,
které během roku trénují odděleně,
bylo samozřejmě rozdělení tréninků
upraveno podle věku a závodního za-
měření. Každý den byl rozložen do pěti
tréninkových fází. Ranní běh, dva
hlavní tréninky (dvouhodinové) a ve-
černí, hodinový trénink zaměřený na
techniku nebo posilování. Prvních ně-
kolik dní vedl tréninky náš host, korej-
ský mistr Lee Youn Jae, hlavní trenér
české reprezentace v technických ses-
tavách (poomsae). Zbytek týdne si mezi
sebe rozdělili hlavní trenér Marek Do-
xanský a asistenti Maroš Novák, David

Krčil a Zuzka Lincová. Areál v Malých
Svatoňovicích je pro naše účely skvěle
vybaven. K tréninku jsme měli k dispo-
zici jednu tělocvičnu s tatami, velkou
halu, do které jsme se vešli úplně všich-
ni, klasickou tělocvičnu, posilovnu
a fotbalové hřiště. Letos bohužel nebyla
v provozu sauna, která loni slavila
úspěch a byla skvělým prostředkem
k regeneraci. Všichni během týdne
opravdu dřeli, proto věříme, že jejich
tvrdá práce bude na podzim vidět i na
jejich výsledcích na turnajích.
Ale soustředění není jen o tréninku, jde
i o to poznat se a strávit čas s kama-
rády. Během celého týdne se o program
dětí starala zdravotnice Lenka a po-
mocní trenéři Maroš, Robert, David a
Zuzka. Nechyběla tradiční výuka první
pomoci, noční hra ani oblíbená náv-
štěva aquaparku. Tam jsme vyrazili
během volného dne, v polovině týdne,
kdy už byli všichni unavení a jejich na-
možené svaly si žádaly odpočinek.
Z dětí ovšem únava spadla už po první

jízdě na tobogánu, takže hraní volej-
balu, fotbalu a blbnutí ve vodě nestálo
nic v cestě.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem,
kteří se na organizaci soustředění po-
díleli. Velké díky patří hlavně trenérům,
kteří neváhají obětovat týden volna,
zdravotnici Lence, všem rodičům a part-
nerům, kteří nám jakkoli pomohli. V ne-
poslední řadě děkujeme Úřadu městské
části Praha 21, jelikož toto letní sou-
středění SK Kangsim Dojang bylo pod-
pořeno v rámci grantového řízení Mč
Praha 21.
Pokud Vás zajímá, jak vypadá taek-
wondo v podání újezdských sportovců,
přijďte se podívat na naši ukázkovou
exhibici, která se bude konat ve čtvrtek
6. září od 17.00 hod v tělocvičně Masa-
rykovy ZŠ (Staroklánovická 230). Uvi-
díte sportovní zápas, technické sestavy,
ukázku sebeobrany a také divácky
velmi oblíbené přerážecí techniky.

Zuzana Lincová
trenérka Kangsim Dojang
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v prázdninovém dvojčísle
Újezdského zpravodaje si

MUDr. Dastychová (zastupitel za ODS) stěžuje doslova: „Do komisí (míněno zde ko-
misí rady a zastupitelstva) nejsme připuštěni“.
Asi bych na tuto nepřesnost nereagoval, kdybych v uvedeném článku nebyl uve-
den, protože diskuse na stránkách Zpravodaje ani jinde nepovažuji za nějak zvlášť
přínosné.
Buďto se MUDr. Dastychová v tomto případě mýlí nebo nám vědomě „věší bulíky
na nos“ – zde ať si laskavý čtenář vybere podle svého vkusu.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že v komisích, v nichž jsem členem (tj. v kon-
trolním výboru, grantové komisi a komisi pro udělování čestného občanství)
aktivně pracují nominanti ODS, t.j. prof. Voňka, MVDr. Hod, MUDr. Diepoltová
a pí Juřenová. Leda, že by snad pro svůj poněkud vstřícnější přístup k nynějšímu
vedení radnice byli mezitím exkomunikováni…
Dále MUDr. Dastychová uvádí, že většinou při hlasování podporuji koalici. Zde
má pravdu, skutečně většinou jsou návrhy koaličních zastupitelů lepší, než těch
opozičních. Jako nezávislý zastupitel nejsem povinen hlasovat ani s koalicí (v níž
nejsem), ani s opozicí (s jejímiž názory a přístupem k dění v obci často nemohu
souhlasit). Při hlasování se snažím vždy uvažovat tak, jak asi uvažovala většina
občanů Újezda, tj. především těch, kteří před 2 roky rozhodli ve volbách o tom, že
složení zastupitelstva je právě takové, jaké momentálně je.

Dr. Jiří Sikač, zastupitel zvolený za hnutí „Volba pro Újezd“
j.sikac@post.cz

Naše městská část (MČ) dostala ne-
dávno z posledního dělení finanční re-
zervy na MHMP nejmenší díl ze všech
obdarovaných MČ Prahy (pouhé 2 mil.).
Očekával jsem proto především od
radní a šéfredaktorky ÚZ K. J. Čechové
a od místostarosty Standy Kyzlinka,
oba z TOP09, komentář či vysvětlení to-
hoto trapasu, neboť TOP09 dominuje
magistrátu. Reagoval pouze pan Kyz-
link. Na webu úřadu a na jednání za-
stupitelů se však zřejmě proměnil
v kouzelníka s čísly. Zde jsou jeho čáry
máry a moje komentáře:

„Malé MČ dostaly 120 mil.“ Omyl, do-
staly 82,5 mil.
„Pro Prahu 1 až 22 bylo tento rok vy-
hrazeno 80 mil. Kč.“ Omyl, bylo to 117,5
mil.
„Praha 14 získala tuším 4 mil.“ Omyl,
získala 6 mil.
„A Praha 14 má pětkrát více obyvatel
než my.“ Omyl, obyvatel má 4x více.
„Praha 1 nedostala žádnou dotaci.“
Omyl, dostala 2,5 mil.
„Letos bohužel nebyl spokojený s roz-
dělováním rezervy asi nikdo.“ Omyl,
pět MČ dostalo 100% požadované do-
tace a byly spokojeny. Polovina z obda-
rovaných MČ dostala dotaci v rozmezí
75% -100%. Tvrdím, že byly též spoko-
jeny.
„Mícháte (směrem k mé osobě) hrušky
s jablky, když dáváte dohromady malé
i velké MČ, neboť v přepočtu na obyva-
tele jsme ve skupině Praha 1 až 22 zís-
kali nadprůměr.“ Omyl. Dal jsem si

Až doposud nebylo mnoha občanům
a ani některým zastupitelům zřejmé,
jak uchopit Strategický plán rozvoje MČ
Praha 21 a jak si představit jeho prak-
tické využití. Této záležitosti se na červ-
novém ZMČ Praha 21 chopil místo-
starosta S. Kyzlink, když přiblížil použí-
vání Strategického plánu na názorném
příkladu výměny staré ledničky za
novou.
Po zpochybnění smyslu Strategického
plánu zastupitelem za ODS prof. Voň-
kou začal S. Kyzlink vysvětlovat, že
když vám stará lednička doslouží a pře-
stane chladit, naplánujete si nejprve
koupi nové a celý nákup pak zrealizu-
jete třeba až za měsíc nebo dva v okam-
žiku přidělení dostatečného počtu
finančních prostředků. Tímto opravdu
velmi zajímavým příkladem S. Kyzlink
zaujal občany i zastupitele a za své vy-
světlení sklidil potlesk na otevřené
scéně a nutno dodat, že zaslouženě. Pou-
žití Strategického plánu bylo hned
všem jasné.

V souvislosti s výkopovými pracemi na farním pozemku v Polesné ulici
se zvedla vlna zájmu o budoucnost této lokality. Bude se stavět kostel,
který slibovaly plány developerské společnosti IPB Real při prodeji řa-
dových domků na Blatově? Budou se prodávat zbylé parcely na indivi-
duální výstavbu? O vyjádření jsme požádali správce farnosti Dr. Ondřeje
Salveta.

Vyjádření výboru
Sdružení důchodců
na článek p. Petra
Duchka „Senioři

jako Volkssturm?“
zveřejněné ve Svobodných újezd-
ských listech č. 4

Distancujeme se od nepravdivého tvr-
zení p. Duchka, podle kterého by na-
výšení finančních prostředků na
činnost Sdružení důchodců mělo být
čímkoli podmíněno.
Článek vzbuzuje ve čtenářích dojem,
že ze strany pana starosty šlo o vydí-
rání, proti čemuž se důrazně ohrazu-
jeme.
Dokladem nepravdivosti článku je fakt,
že Sdružení důchodců požadované
finanční prostředky pro svou činnost
obdrželo, za což radě Městské části
a panu starostovi děkujeme.

Za výbor Sdružení důchodců:
Vlasta Novotná

Soutěž o nejhezčí
předzahrádku,

zahrádku, okno,
balkón v Újezdě

nad Lesy
Podílíte se na zkvalitnění životního
prostředí v Újezdě nad Lesy?
Můžete se až do 30. 9. 2012 přihlá-
sit do soutěže prostřednictvím
emailu: iva.hajkova@praha21.cz,
telefonicky na č. 281 012 9258 nebo
osobně na ÚMČ Praha 21, Staroklá-
novická 260 u paní Ivy Hájkové, 2.
patro, dveře č. 17.
Bližší podmínky soutěže na úvodní
straně webu MČ www.praha21.cz .

Iva Hájková
vedoucí OŠKMA21

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval
neznámému nálezci.
V sobotu dne 11. 8. 2012 jsem ces-
tou z práce ztratil peněženku s do-
klady a peněžní hotovostí. Jaké bylo
moje překvapení, když jsem druhý
den v domovní schránce našel pe-
něženku s doklady i s peněžní ho-
tovostí. Ještě dnes mi to nejde do
hlavy, že se v naší městské části naj-
dou poctiví občané.
Mnohokrát děkuji.

D. Průša

Deset omylů místostarosty
Kyzlinka

práci s tímto tvrzením a rozdělil jsem
MČ na velké a malé. V obou skupinách
jsme získali nejmenší dotaci. Zkusil
jsem tedy zjistit průměrnou dotaci na
jednoho občana. V jedné skupině jsme
byli opět poslední, ve druhé právě upro-
střed. Tedy žádný nadprůměr.
„Projev starosty (Roušara na MHMP při
rozdělování dotací) byl tuším posled-
ním před přestávkou a těsně před hla-
sováním již s takovým dokumentem
nic neuděláte.“ Omyl, po panu staros-
tovi mluvilo ještě osm zastupitelů hl. m.
Prahy.
„Malé MČ byly tedy letos preferovány.“
Omyl, pokud si dobře pamatuji, tak
pan primátor i doc. Tůma, mluvili o ja-
kémsi rozdělování fifty-fifty.

Vše je ověřitelné na www stránkách
MHMP, ÚMČ P-14 a 21, ČSÚ.

A poslední omyl z diskusního webu
opět k mé osobě.
„Dále jste psal články o tom co příšer-
ného rada chystá.“ Omyl. Ani ne tak co
chystá, jako dělá a říká. Příšerné na-
opak je, že místo odborného, politic-
kého vysvětlení oné blamáže, mate ve
funkci místostarosty pan Kyzlink tak-
to nezodpovědně voliče. Proč? Když
k tomu přidám, že vede svojí firmu
a studuje VŠ, musí být minimálně jedna
z jeho aktivit víceméně formální. Která?
Nápovědou může být jeho 2/3 docház-
ka na jednání Rady MČ.

Petr Duchek

Strategický plán
a jeho praktické využití

Bohužel naopak Agenda MA 21, kterou
S. Kyzlink podporuje, jeho silnou strán-
kou není. Když byl požádán na červno-
vém ZMČ Praha 21 o vysvětlení „v čem
on osobně vidí přínos Agendy MA 21
pro Újezd n/L a jestli by mohl na něja-
kém konkrétním příkladu vysvětlit,
v čem spočívá výhoda použití Agendy
MA 21 pro Újezd“, odmítal odpovědět
a nakonec nekompromisně prohlásil,
že tu není od toho, aby něco vysvětlo-
val. Proč tedy Agendu MA 21 podpo-
ruje, když potom není schopen vy-
světlit ani takto jednoduchý dotaz, je
otázka k zamyšlení a je nasnadě, že ne-
rozumí-li Agendě MA 21 ani místosta-
rosta, který ji schvaluje a pravidelně
pro ni hlasuje, nelze toto očekávat od
občanů Újezda. Zde by tedy vedení
obce mělo zapracovat a seznámit se
důkladně s touto Agendou tak, aby ji
mohlo občanům Újezda nejen vysvětlit,
ale i je pro ni nadchnout.

Ing. Jiří Lameš

V článku „Zamyšlení“

Vandal ničí práci dětí

Místní oddělení Policie ČR proše-
třuje poškození dřevěné cedule
a zničení odpadkového koše na ny-
nějším stanovišti č. 4 naučné stezky
Lesní galerie a poničení informač-
ních cedulí na stanovišti č. 1 U di-
vočáka Klánovičáka a č. 2 U lišky
Chytroušky.
Oba útoky Policie prošetřuje jako
přestupky proti majetku s vyčísle-
nou vzniklou škodou. Lítost dětí z
Masarykovy ZŠ, které jsou autory
zničených obrázků, se ale vyčísluje
těžko ...

Policie žádá spoluobčany, aby ne-
byli lhostejní k devastaci majetku
v Lesní galerii a na ostatních ve-

řejně přístupných místech a nevá-
hali se obrátit na místní oddělení
Policie ČR v Lišické ulici,
tel: 974 859 770.

Naučná stezka Lesní galerie byla
otevřena 14. 5. 2012 a Zpravodaj
o ní podrobně informoval v červno-
vém čísle. Patronát nad jednotli-
vými stanovišti převzali školáci
z Masarykovy ZŠ.

Zita Kazdová

Děkujeme neznámému dobrodinci za 1.pomoc
a slepení kusů rozlámané lišky Chytroušky.

Informační QR kód pro spojení s webovými
stránkami je ale nenávratně ztracený.

Policie ČR prošetřuje vandalské
útoky v Lesní galerii.

Kostel v Újezdě nad Lesy -
běh na dlouhou trať

Zasíťování farních pozemků v ul. Po-
lesná je projekt, který souvisí s develo-
perskou činností v dané lokalitě. Celá
akce začala před mnoha lety a nyní do-
spěla do fáze, kdy bylo třeba vybudovat
kanalizaci a přípojky inženýrských sítí,
dříve než by skončila platnost přísluš-
ného stavebního povolení. Šlo tedy
především o to, zabránit škodě, která
by propadnutím povolení vznikla.
V průběhu let však došlo k přehodno-
cení záměrů na úrovni pražské arcidie-
céze a také v kolodějské farnosti se
změnily podmínky. Pozemky se proto
v dohledné době prodávat nebudou,
navíc to v nejbližších letech není vý-
hodné ani z hlediska daně z příjmu.
Stavba kostela v Újezdě nad Lesy zůs-
tává jako předmět diskuse a jako dlou-
hodobý záměr. Farnost samozřejmě

spolupracuje s Městskou částí, pokud
jde o příležitostné využití předmětných
pozemků (např. rozsvěcení vánočního
stromu) a nebrání se ani případným
dalším nápadům, jak tento prostor vy-
užít pro dobro všech zdejších obyvatel.

Nejbližší změnu v Polesné ulici tedy
pravděpodobně můžeme očekávat do
konce roku 2013, kdy bude vysázena
nová alej a keřové porosty jako ná-
hradní výsadba uložená v řádném ří-
zení o povolení kácení staré švestkové
aleje. Koruny torz původních stromů
kolidovaly s elektrickým vedením, jed-
notlivé stromy byly ve velmi špatném
zdravotním stavu a zbytky staré aleje
byly vykáceny v r. 2011.

Karla Jakob Čechová, redakce
financování v samosprávě obcí nerozu-
mím, ale i bez patřičných znalostí je mi
jasné, že postavit zcela novou školku je
pro rozpočet obce jako je Újezd nad
Lesy velmi rizikové.
Jedním ze způsobů je pokusit se navýšit
stávající kapacitu již existujících obec-
ních školek (Rohožník, Sluníčko a Sed-
mikráska). V Komisi vzdělávání a vý-
chovy se snažíme navrhovat RMČ
kroky, které vedou k zjišťování mož-
ností a podmínek takového navýšení.
Není to jednoduché, protože jen dvě
z našich mateřských škol mají vlastní
školní kuchyni, což je fakt, který další
navyšování významně limituje. V tomto
směru dost bojujeme s hygienickými
předpisy. Další velkou komplikací je le-
gislativní systém v oblasti financování

školství, který vychází z běžného ka-
lendáře, kdežto plánování změn ve
školství (jako je změna kapacity) se řídí
kalendářem školním.
Doufejme, že se podaří dovést do konce
plán na rekonstrukci objektu v Lišické
ulici, který dříve byl součástí MŠ Sed-
mikráska – a snad zase bude. Kapacita
obecních mateřských škol by se tak
navýšila o další dvě třídy (56 dětí) na
371 dětí. A každé další místo, které se
obci podaří navzdory všem komplika-
cím zřídit, bude jistě při příštích zápi-
sech znát.

Na přelomu října a listopadu bude
vedení obce opět k dispozici veřejnosti
při kulatém stolu na téma školství.
Budeme rádi, pokud se zúčastníte. Za

Komisi vzdělávání a výchovy bych Vám
také ráda nabídla možnost vložit do
plánovaného obsahu kulatého stolu
i svá témata. Samozřejmě se bude mlu-
vit o kapacitě mateřských škol, o kapa-
citě základní školy, což je také velké
téma vzhledem k demografické situaci
v obci, o investičních možnostech,
o koncepcích jednotlivých místních
školských zařízení v obci, o kvalitě
vzdělávání atd.
Máte-li zájem o zodpovězení otázek na
další témata, bez obav je můžete zaslat
na mou e-mailovou adresu

ksmatlakova@seznam.cz

a já udělám vše pro to, aby se i vaše
téma na kulatém stolu objevilo.

Děkuji a přeji co nejvíce úspěchů v dal-
ším školním roce

Kateřina Šmatláková
předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy

Pozn.: Za velmi vstřícnou součinnost
při shánění informací pro článek děkuji
zejména pí Heleně Kopecké, vedoucí
územního rozvoje a pí Haně Kořínkové,
referentce školství – obojí při ÚMČ
Praha 21.
Dalším podstatným zdrojem informací
v článku je ČSÚ.

Předškolní vzdělávání v MČ Újezd nad Lesy
- pohled do historie
i do budoucnosti, pokračování ze strany 2
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OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

tomas.majer@atlas.cz www.pokryvacstvimajer.cz
tel: 722 576 906, 774 571 774

JÓGA v Újezdě nad Lesy
Style v Obchodním centru Blatov od 12. září 2012 
v 7:40 – 8:55 hod (přijďte prosím nejméně 5 minut před začátkem)
středa – Spirální jóga                       www.marcela-joga.cz

tel: 774 765 125
pátek – Jóga s prvky Iyengara          www.pplasilova.ic.cz

tel: 731 523 576

POKRÝVAČSTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ
TESAŘSTVÍ

REKONSTRUKCE STŘECH
OPRAVY STŘECH

IZOLATÉRSKÉ PRÁCE
NÁTĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

MONTÁŽE STŘEŠNÍCH OKEN VELUX, FAKRO
STŘEŠNÍ ŠINDELE

Koupím garáž na sídlišti Rohožník.

Prosím volejte

(telefon: 739 325 136)

Minifarmička u Čika
Opět v provozu. Zveme rodiče s dětmi, kteří mají rádi zvířátka
a netradiční atmosféru, aby přišli posedět na dobré pivko Černá
Hora, domácí hermelín a jiné mňamky. Uvítají Vás zvířátka,
možnost vyjížděk na koníkách či jen seznámení se s našimi
tvorečky a péčí o ně. Otevřeno ST-NE od 15 – 22 hod. Kontakt:
777 197 805, Soběšínská 1002, caballusujezd@gmail.com. 

Slovo k našim přispěvatelům
Děkujeme stálým přispěvatelům Újezdského

zpravodaje za práci, kterou pro Újezd dělají a o níž
informují naše čtenáře. Abychom mohli i nadále přinášet
pestrý obraz ze života spolků a klubů, škol, školek i sportu
prosíme o dodržování rozsahu 2000 znaků včetně mezer.
Pozvánky a informace o chystaných akcích budeme
i nadále zpracovávat do Kalendária, případně uveřejňovat
jako samostatné pozvánky – i zde vás prosíme
o maximální stručnost a výstižnost. 

Velikost ostatních příspěvků zařazených do Listárny je
1500 znaků včetně mezer.

U všech příspěvků, které redakce obdrží, bude
automaticky přepočítána velikost a v případě, že přesáhne
stanovený rozsah, budeme se na autory obracet se žádostí
o zkrácení. 

Od října zavádíme zcela novou službu vám, našim
čtenářům, stránku pracovně nazvanou Politické sloupky.
Každý zastupitel dostane prostor 1000 znaků, aby se
vyjádřil ke stanovenému tématu. Všichni zastupitelé budou
s tématy vždy předem seznámeni, stejně jako s pravidly
Politických sloupků. Vzhledem k tomu, že ÚZ je vůbec
první radniční periodikum, které tuto službu nabídne,
konzultujeme přípravu s občanským sdružením Oživení
(sekce Radniční listy bez korupce www.oziveni.cz )

Vaší pozornosti doporučujeme i elektronickou verzi ÚZ,
která je nedílnou součástí Zpravodaje a nabízí možnosti,
které tištěné medium s omezeným rozpočtem a počtem
stran nedokáže (www.praha21.cz).

Příjemné chvíle se Zpravodajem vám přeje
Karla Jakob Čechová

šéfredaktorka

placená inzerce

KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (září - říjen 2012)

5. 9. středa
Veletrh kroužků v areálu zŠ klánovice
16:00 -18:00 hod přijďte si vybrat ze 100 zájmových kroužků pro děti
všech věkových kategorií nejen z Klánovic.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na vybavení venkovní
učebny. Veletrh pořádá Klánovice Spolu o.p.s. a ZŠ Klánovice

„ČAj O Páté se stArOstOU“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260,
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar.

„kDyž swing ByL jeŠtě kráLem“
Od 17:00 hod v divadelním sále MZŠ, vstupné dobrovolné.
Srdečně zve Sdružení důchodců.

6. 9. čtvrtek
UkázkOVá exhiBiCe tAekwOnDA
Od 17:00 hod v tělocvičně ZŠ, Staroklánovická 230.
Srdečně zve Kangsim Dojang. Více na str. 7.

Líbáš jako ďábel – kino
Od 19:30 hod KC Nová Beseda, Klánovice, www.kcnovabeseda.cz

7. 9. pátek
Den sPOrtOVníCh AktiVit
Od 14:00 do 19:00 hod v Rezidenci a Wellness Blatov.
Všichni jste srdečně zváni. Více na str. 4 nebo na www.kossuth.cz

i. rOČník ÚjezDskéhO VinOBrAní
Od15:00 do 22:00 hod v Gril Baru„U Roberta“,
Staroújezdská 23, P – 9. Více na str. 5 a inzerát na str. 12.

8. 9. sobota
i. rOČník ÚjezDskéhO VinOBrAní
Od12:00 do 22:00 hod v Gril Baru„U Roberta“,
Staroújezdská 23, P – 9. Více na str. 5 a inzerát na str. 12.

9. 9. neděle
Šperkařská dílna pro děti a dospělé – výroba šperků z korálků
a kamínků
Od 14:00 do 17:00 hod KC Nová Beseda, Klánovice

Utkání Fk ÚjezD nAD Lesy stArŠí DOrOst PřeBOr PrAhy
PrOti hájům (jižní městO)
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

10. 9. pondělí
kdo jsem já, kdo jsi ty – přednáška PaedDr. žákovské
Od 10:00 do 11:30 hod KC Nová Beseda, Klánovice

tj sOkOL ÚjezD nAD Lesy zAhAjUje sPOrtOVní sezónU
Sportovní gymnastika dětí s Hankou Rosovou každé pondělí od
16:00 do 18.00 hod v malé tělocvičně v ZŠ, Polesná.
Cvičení pro ženy každé pondělí od 19:30 – 20:30 hod ve velké
tělocvičně v ZŠ Polesná. Více str. 5.

12. 9. středa
tj sOkOL ÚjezD nAD Lesy zAhAjUje sPOrtOVní sezónU
Volejbal pro ženy - každou středu od 20:00 – 21:00 hod v malé
tělocvičně v ZŠ Polesná. Více str. 5.

13. 9. čtvrtek
tj sOkOL ÚjezD nAD Lesy zAhAjUje sPOrtOVní sezónU
Cvičení pro ženy - každý čtvrtek od 20:00 – 21:00 hod v malé
tělocvičně v ZŠ, Polesná. Více str. 5.

tohle je válka – kino
Od 19:30 hod KC Nová Beseda, Klánovice

14. 9. pátek
tj sOkOL ÚjezD nAD Lesy zAhAjUje sPOrtOVní sezónU
Cvičení žáků a žákyň - každý pátek od 17:00 – 18:00 hod ve velké
tělocvičně v ZŠ Polesná. Více str. 5.

„2. PrAžský ChOVAteLský Den V ÚjezDě nAD Lesy“
Od 16:00 hod na Multifunkčním sportovišti. Více na str. 5.

15. 9. sobota
Vernisáž VýstAVy „OsLAVA 100. VýrOČí nArOzení
generáLA stAnisLAVA krAUse“
Od 10:00 hod v Polyfunkčním domě. Srdečně zve MČ Praha 21.

VýLet DO jihLAVy (zelená hora, jihlava, telč)
Odjezd v 6.00 hod z Blatova a od Lidlu, cena 300,-Kč.
Srdečně zve Sdružení důchodců.

PrOPAgACe VČeLíCh PrODUktů A VýstAVA VČeLAřskýCh
zAřízení
Od 8:00 do 14:00 před POLYFUNKČNÍM DOMEM.
Srdečně zvou včelaři z Újezda nad Lesy.

„2. PrAžský ChOVAteLský Den V ÚjezDě nAD Lesy“
Od 10:00 hod na Multifunkčním sportovišti. Více na str. 5.

Utkání Fk ÚjezD nAD Lesy B mUžstVO PrOti ChODOVU
Od 16:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

Bára hrzánová & Condurango – koncert
Od 19:30 hod KC Nová Beseda, Klánovice

16. 9. neděle
Utkání Fk ÚjezD nAD Lesy A mUžstVO PrOti ADmirA
PrAhA B
Od 16:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

scrapbookový kurz – stránky v albech – s sebou cca 10 fotogra-
Yí různých formátů
Od 14:00 do 17:00 hod KC Nová Beseda, Klánovice

Pohádka o třech námořnících – divadlo pro děti
Od 16:00 hod KC Nová Beseda, Klánovice

17. 9. pondělí
jeDnání zAstUPiteLstVA mČ PrAhA 21
Od 17:00 hod, v divadelním sále Masarykovy ZŠ, vchod z Čentické
ul., Praha 9. Srdečně zve starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar

CViČení PrO kArDiAky s PrVky jógy
Každé pondělí od 18:00 hod v tělocvičně školy u parku.
Srdečně zve SPCCH.

Pohádka o třech námořnících – divadlo pro děti
Od 10:00 hod KC Nová Beseda, Klánovice

18. 9. úterý
„Den PrO zDrAVí" V ÚjezDě nAD Lesy
Od 14:00 do 18.00 hod na MULTIFUNKČNÍM SPORTOVIŠTI.
Připravili jsme pro vás netradiční odpoledne věnované zdraví a zdra-
vému životnímu stylu. Více na str. 4. Srdečně zve MČ Praha 21.

19. 9. středa
CViČení PrO kArDiAky s PrVky jógy
Každou středu od 16:00 hod v tělocvičně školy v Polesné ul.
Srdečně zve SPCCH.

„ČAj O Páté se stArOstOU“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21.
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. 
Servis, revize, regulace a montáž. PlynTech
Kalát, www.plyntech.cz, +420 608 626 496.

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

Pronajmu RD v Praze 9, 4+1, 
garáž se zahrádkou v klidné lokalitě. 
Kuchyň kompl. zařízena. 
Měsíční nájem 20 000,- kč + poplatky. 
Tel: 732 275 039

Krámeček pro DomečekKrámeček pro Domeček
roh Chotěnovské 680 / Zaříčanská (vchod)

Provozní doba PO-PÁ: 8-12 — 14-17 h SO: 9-12 h  NE: zavřeno

Tel: 777 255 953 e-mail: kramecekprodomecek@seznam.cz

NOVĚ:NOVĚ: PAPÍRNICTVÍPAPÍRNICTVÍ ���� ŠKOLNÍ POTŘEBYŠKOLNÍ POTŘEBY

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
SECHTER s.r.o., Újezd nad Lesy
Tel.: 608 426 200, e-mail: Sechter.sro@seznam.cz
• Sádrokartonové systémy, podhledové systémy
• Půdní vestavby a malby, prostorové konstrukce
• Skleněné příčky a skleněné sprchové kouty

ANGLIČTINA individuálně
pro malé, velké, doma i ve firmě, jednotlivci
i skupinky DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Tel: 775 950 098

placená inzerce

KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (září - říjen 2012)

20. 9. čtvrtek
melancholia – kino
Od 19:30 hod KC Nová Beseda, Klánovice

21. 9. pátek
Den Bez AUt V ÚjezDě AneB neChte AUtA DOmA!
Více na str. 4

z Cejlonu do Československa aneb můj druhý domov –
přednáška PhDr. gunaratna
Od 19:30 hod KC Nová Beseda, Klánovice

22. 9. sobota
trADiČní ÚjezDské POsVíCení
Od 9:00 hod na Multifunkčním sportovišti v Čentické ul.
Srdečně zve starosta MČ Praha 21. Více na str. 5

47. ročník běžeckého závodu mladé Běchovice
9:00 hod závody žactva, po 10:00 hod závody nejmladších účastníků
do 3let, 11:45 závody dětí a mládeže s handicapem. Podrobné info
na www.mladebechovice.cz. Přihlášky nejpozději do 21.9. pomocí
formuláře na internetu nebo poštou, hromadně též na info@mlade-
bechovice.cz. Průvodní článek a foto najdete v sekci Újezdský Zpra-
vodaj na www.praha21.cz

POjeďte s námi nA kOLeCh – letošní poslední cyklovýlet
Sraz v 8:30 hod před MČ Praha 21. Odjezd vlaku z Klánovic v 9:00
hod, výstup Praha Masarykovo nádr. (pozn. za kola se v Praze ne-
platí). Trasa kolem 50 km, směr Zlíchov, cyklostezka po levém břehu
Vltavy směr k Berounce a podél ní až třeba na Karlštejn a zpět.
Srdečně se těší Petr Mach.

23. 9. neděle
krasohledí dílna - tvořivé dílny
Od 14:00 do 17:00 hod KC Nová Beseda, Klánovice

4. ÚjezDské kOLODění
Od 15:00 hod na Multifunkčním sportovišti.
Závody pro děti do 7 let na všem, co má kolečka.
Všichni jste srdečně zváni. Více na www.rarasek21.cz, nebo na str. 4

Utkání Fk ÚjezD nAD Lesy stArŠí DOrOst PrOti temPO PrAhA
Od 16:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

24. 9. pondělí
Poprvé vdaná - divadlo (one women shaw taťjany medvecké)
Od 19:30 hod KC Nová Beseda, Klánovice

25. 9. úterý
harmonické vztahy – přednášky m. zítkové
Od 10:00 do 12:00 hod KC Nová Beseda, Klánovice

PrOCházkA kLánOViCkým Lesem PO nOVě zřízené
nAUČné stezCe
Sraz v 15:00 hod na rohu u ZŠ. Srdečně zve Sdružení důchodců.

27. 9. čtvrtek
Diktátor – kino
Od 19:30 hod KC Nová Beseda, Klánovice

29. 9. sobota
Utkání Fk ÚjezD nAD Lesy A mUžstVO PrOti LOkOmOtiVA
VLtAVín B
Od 16:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

30. 9. neděle
Výroba ochranného ducha a váčků pro štěstí
Od 14:00 do 16:00 hod KC Nová Beseda, Klánovice

Utkání Fk ÚjezD nAD Lesy stArŠí DOrOst PřeBOr PrAhy
PrOti hájům (jižní město)
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

1. 10. pondělí
1. ÚjezDská AkADemie VOLnéhO ČAsU - úvodní seminář 1. cyklu
9:30 vyřízení organizačních náležitostí a platby
10.00 - 12.00 úvodní přednáška cyklu Osudová setkání
O místu konání budou všichni přihlášení informováni na kontakty,
které uvedli v přihlášce.
Aktuální informace též na nástěnce úřadu a v podatelně.
Kontaktní osoba předseda komise Petr Mach, tel: 606 190 402,
rtepcham@seznam.cz
Pořádá a na setkání se těší Komise volnočasových aktivit.

2. 10. úterý
PLAVání V BAzénU Ve weLLness CentrU nA BLAtOVě
pro členy sPCCh
Starokolínská 306, každé úterý od 2. 10 do 11. 12. od 7:30 do 8:00
a 8:00 -8:30, rezervace dle rozpisu, počet míst omezen (max. 4 osoby
v jednom bloku). Cena 350,-Kč.
Bližší info na tel: pí Kollinová tel:777 290 142, 281 866 386 nebo
pí Šáralová 606 583 969.

3. 10. středa
„ČAj O Páté se stArOstOU“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21,
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar.

4. 10. čtvrtek
„VýstAVA OVOCe A zeLeniny“ pořádá Český zahrádkářský svaz
Od 14:00 do 18:00 hod příjem exponátů

Přednáška a beseda ing. jaroslavy kreuzmanové
Od 15:00 hod v zasedací místnosti MÚ. Hostem je poradce pro rege-
neraci sil přírodními prostředky. Srdečně zve SPCCH.

5. 10. pátek
„VýstAVA OVOCe A zeLeniny“ pořádá Český zahrádkářský svaz
Dopoledne - vyhrazeno pro školu a školky.

PLAVání A CViČení V BAzénU Ve weLLness CentrU
na Blatově pro členy sPCCh,
Starokolínská 306, každý pátek od 5.10 do 14.12. od 7:30 do 8:00,
8:00 -8:30, 8:30 – 9:00, 10:00 -10:30 plavání a 9:00 – 9:30 a 9:30 -
10:00 – cvičení se Soňou. Rezervace dle rozpisu, počet míst omezen
(4 osoby na plavání a 5 na cvičení v jednom bloku). Plavání 350,-Kč
a cvičení 450,-Kč. Bližší info na tel: pí Kollinová tel: 777 290 142,
281 866 386 nebo pí Šáralová 606 583 969.

VýstAVA FOtOgrAFií z AkCí sPCCh, ukázka cvičení, trénink pa-
měti, setkání přátel a seznámení s programem ZO do konce roku
2012. Od 10:00 hod v Újezdském muzeu, všichni jste srdečně zváni.

6. 10. sobota
„VýstAVA OVOCe A zeLeniny“ pořádá Český zahrádkářský svaz
Otevřeno od 09:00 do 17.00 hod. Poradna Dr. Stanislava Pelešky.

Vi. Úvalské jablkobraní
Od 8:30 do 14:30 hod u ZŠ Úvaly. Více na str. 5.

nOrDiC wALking kLánOViCkým Lesem – po stopách za-
niklých vesnic a rybníků (SPCCH)
Sraz v 9.00 hod u restaurace U Dašů (nádraží ČSD Klánovice).

seminář ODkyseLení OrgAnismU A zásADOtVOrná
regenerACe
V 9:30 hod v divadelním sále Masarykovy ZŠ,
Staroklánovická 230. Více na str. 4. Všichni jste srdečně zváni.

Čtyřlístkový den se stranou zelených aneb Újezd plný zeleně
Od 11:00 do 16:00 hod na Multifunkčním sportovišti v Čentické ulici
Čeká vás zábava pro celou rodinu, táborák s opékáním špekáčků,
eko-soutěže se zajímavými cenami pro malé i velké a mnoho dal-
šího. Hlavním hostem čtyřlístkového odpoledne bude RNDr. Martin
Bursík. Srdečně vás zve Andrea Cerqueirová, předsedkyně Strany
zelených v Praze 21.

OsLAVA mezinárODníhO Dne seniOrů
Od 14:00 hod v sále Polyfunkčního domu. Zajištěno občerstvení
a kapela. Srdečně zve Sdružení důchodců a komise KSPZ.

7. 10. neděle
„VýstAVA OVOCe A zeLeniny“ pořádá Český zahrádkářský svaz
Otevřeno od 10:00 do 14.00 hod. – vydávání exponátů

zAhrADní Párty se sPOrtOVními AktiVitAmi
Od 14:00 do 19:00 hod v Rezidenci a Wellness Blatov.
Více na str. 4 nebo na www.kossuth.cz.
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MILAN PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz
mobil: 603 242 142
tel.: 281 931 419
fax: 281 931 512

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

Kvalitní, rychlý a levný přístup k internetu 24 hodin denně.
Žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“.
Dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně.

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

ZDARMA:
�� VoiP telefonní linky bez paušálních poplatků
�� samostatná linka pro připojení k PCO
�� servis linky včetně dopravy technika
�� pouze za 1 Kč veškerý HW pro připojení k síti

Připojte se kdekoliv v lokalitě: Újezd nad Lesy, Rohožník, Blatov, Běchovice, Běchovice II, Sibřina,
Koloděje, Květnice, Stupice, Sluštice, Dobročovice, Dubeč, Dubeček , Hájek, Křenice, Pacov, Březí,
Strašín, Babice, Doubek, Zlatá, Třebohostice, Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Limuzy, Masojedy,
Doubravčice, Štíhlice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Tuklaty, Tlustovousy, Břežany,
Vyšehořovice, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy, Mstětice, Zeleneč, Šestajovice,
Klánovice, (rozhraní Klánovic a Šestajovic), Praha 10 Zahradní Město − okolí ulice Jabloňová

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

ABAK, spol. s r. o., Na Jarově 4, Praha 3, tel.: 603 449 506, 246 030 670 (10.00 až 16.00 hod.)

e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

phone.újezd.net

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz
PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová jádra •
zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu rodinných
domů aj. • vše možno na klíč

Ú
placená inzerce

s

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

Rádio
Herní konzole
a další
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi

ZKUŠENÁ LEKTORKA NABÍZÍ
výuku anglič�ny a ruš�ny, nebo i češ�ny

pro cizince, 20 let praxe
tel: 721 041 330 

e-mail: wellness.lea@centrum.cz 

Prodej bytu 4+kk
Vlastník nabízí: prostorný 4+kk 91 m2 v Újezdě

nad Lesy s terasou a přímým vstupem

na společnou zahradu 900 m2. Parkování

na vlastním pozemku před domem. V ceně

4150000,- je zařízení: moderní kuchyň

s vestavnými spotřebiči (myčka, sporák,

digestoř), knihovna na míru, zařízení předsíně

a koupelny, 2 vestavěné skříně v ložnicích.

Kontakt: 731 510 562, rsmausova@seznam.cz



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJstrana 12

Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 10. září 2012.

distribuce Újezdský zpravodaj - měsíčník. Vydává Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21 - Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911 Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel.: 281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz
titul navrhl: Zdeněk Šidák, Karla Jakob Čechová jazykové korektury: Pavel Švejnoha. Výkonná redaktorka: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz Šéfredaktorka: Karla Jakob Čechová, e-mail: redakce@praha21.cz
redakční rada: Jaroslav Jeníček, Zita Kazdová, Jitka Králová, Roman Mruvčinský. sazba a tisk: Betis spol. s r.o., areál VÚ Běchovice, tel.: 267 062 098, e-mail: info@tiskarnabetis.cz registrace: MK ČRE - 13327 náklad 3770 ks.

zdirad.pekarek@re-max.cz

� 603 280 220

PrODej - kompletně zasíťovaný sta-
vební pozemek 776m2, Rákosová ul.,
Šestajovice

PrODej - kompletně zasíťované sta-
vební pozemky 809, 817 a 837m2,
Rákosová ul., Šestajovice

PrODej - rodinný dům 4+1, 108m2,
pozemek 879m2, Vanická ul., Újezd
nad Lesy.

PrODej - kompletně zasíťovaný sta-
vební pozemek 2859m2,
ul. V Dubinách, Nové Jirny

PrODej - luxusní mezonetový byt
4+kk+garáž, 103m2, Rohožnická ul.,
Újezd n/L

PrODej - komfortní rodinný dům
5+1+garáž na pozemku 774m2,
Čekanková ul., Květnice

PrODej - 6-ti bytů 3+kk (77-87 m2),
Žehušická 1643, Újezd nad Lesy

PrODej - luxusní rodinný dům
6+2+2G, Slatinská ul., pozemek
1552m2, Klánovice

PrODej - kompletně zasíťované sta-
vební parcely 970 - 1300m2, Všestary

PrODej a/nebo PrOnájem - show-
room 3215m2 u dálnice D1, obchodní
zóna Průhonice-Čestlice
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ing. zdirad Pekárek
Váš realitní makléř pro tuto oblast
znám to tady, protože zde 15 let bydlím

9

10

ŠKOLIČKA KVĚTINKAŠKOLIČKA KVĚTINKA
ÚJEZD NAD LESY

Chotouchovská 1064
Pro nově zapsané dě4 sleva 20% na školné!
V naší Školičce chceme nabídnout dětem a rodičům
vstřícné prostředí, zajis*t dětem dostatek
mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich
ak*vnímu rozvoji a učení v úzké spolupráci s rodinou.

• Soukromé předškolní zařízení od 2 let
• Otevřeno po-pa 7.00-18.00 h vč.prázdnin
• Denní režimy od 4.400,- Kč
• Noční a víkendové hlídání
• Kroužky: Jóga, Zumba, Logopedie, AJ,

Byl jednou jeden život, Sauna
• Hudební škola Yamaha
• Odborný pedagogický tým

www.skolickakve4nka.cz
mobil: 722 959 616

michaela@skolickanazamku.cz

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

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

602 260 264

Soukromá školka 
MINISVĚT U KRTEČKA
Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice

Nabízíme Vašim dětem kvalitní služby  
za dostupnou cenu. Naše školka je zařazena
v rejstříku MŠ MŠMT. Výuka dle ŠVP, osobní
přístup, ZOO koutek. Měsíčné školné pro celo-
denní program 6.500 Kč.

Bližší informace na tel.čísle 
736 769 720, 731 182 122
h5p://www.minisvetukrtecka.cz/


