
Milí přátelé,

držíte v ruce první číslo Újezdského zpravo-

daje roku 2009. Najdete v něm jako tradičně in-

formace o dění v naší městské části, ale

například i rady, jak zahnat nachlazení a chřipku

a také čtení o historii.

Rádi bychom, aby vás zpravodaj bavil a přiná-

šel samé dobré a užitečné zprávy. Těšíme se na

vaše příspěvky a postřehy. 

Zároveň nám dovolte popřát vám do nového

roku hodně štěstí, zdraví a pohody,

redakční rada Újezdského zpravodaje 

ú j e z d s k ý
zpravodaj
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V PŘÍLOZE JÍZDNÍ
ŘÁDY AUTOBUSŮ



Informace ze 40. schůze
jednání Rady MČ Praha 21
ze dne 26. 11. 2008

SCHVALUJE
- uspořádání koncertu Luboše Po-

spíšila ve společenském sále MZŠ
Polesná a zároveň schvaluje uvol-
nění finančních prostředků na tuto
akci ve výši 25.000 Kč a vstupné
ve výši 160 Kč. Finanční pro-
středky budou uvolněny z VHČ.

- program jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 dle předloženého ná-
vrhu, který je nedílnou součástí us-
nesení a zároveň souhlasí s do-
plněním programu o body z dalších
jednání Rady MČ Praha 21
do doby konání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- uzavření smlouvy o zpracování
projektu za účelem obdržení do-
tace z OP Praha – Konkurences-
chopnost na vybudování protihlu-
kové stěny s firmou RAVEN EU
Advisory, a.s. a zároveň schvalu-
je uzavření smlouvy o poskytnutí
komplexních poradenských slu-
žeb za účelem obdržení dotace
z OP Praha – Konkurenceschop-
nost na vybudování protihlukové
stěny s firmou RAVEN EU Advi-
sory, a.s. pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smluv

- smlouvu o bezplatném vypůjčení
pozemků dle předloženého se-
znamu firmě ZAVOS s.r.o. za úče-
lem rekonstrukce ulic Velimská

a Hodkovská, Stavba č. 3140 TV
Újezd nad Lesy, etapa 0004 –
Komunikace SEVER-DSP po dobu
trvání stavby  a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy

- uzavření smlouvy o dílo s firmou
Betonstav Teplice a.s. na elektro-
nické zabezpečení polyfunkčního
domu a zároveň pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo

- uzavření smlouvy o dílo s firmou
Lacina – Koubský na rekonstruk-
ci osvětlení MŠ Rohožník, Žáro-
vická 1653 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy o dílo

- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu:
„Přístřešek pro služební automo-
bily v areálu ÚMČ“ a zároveň
schvaluje hodnotící kritérium –
nabídková cena a níže uvedený
seznam firem k předložení na-
bídky: Zdeněk Vašina – kovovýro-
ba, Dobřanská 205, 190 16  Pra-
ha 9 – Koloděje, IČO: 12599425
DIČ: CZ441013448   DePa  s.r.o.,
K Hořavce 270, 190 16, Praha 9 –
Koloděje, IČO: 25124391, DIČ:
CZ25124391; HORKA stavební,
spol. s r.o., Horka 47, 282 01, Při-
šimasy, Český Brod, IČO:
26446529, DIČ: CZ26446529.
A dále ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) vyzvat výše uvedené firmy
k předložení nabídky.

- na základě doporučení výběrové
komise uzavření smlouvy o dílo se
společností Mikapa plus, s.r.o., IČ
257 46 197, se sídlem Dolnomě-
cholupská 28, Praha 10 na akci:
“Obsluha košů na směsný odpad
a na psí exkrementy se zásobní-
kem sáčků na psí exkrementy,
které jsou rozmístěné na MČ Pra-
ha 21“ za částku 2.960 Kč
za 1 provedení obsluhy 49 ks košů
a dále ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD) vyzvat společnost Mikapa
plus, s.r.o. k doplnění informace
o harmonogramu prací a pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy o dílo

NESOUHLASÍ
- se směnou pozemku č. parc.

1399/12 o výměře 215 m² ve vlast-
nictví fyzické osoby, za část po-
zemku parc. č. 1405/1 o výměře
215 m² ve svěřené správě MČ Pra-
ha 21, v k.ú. Újezd nad Lesy a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele – spo-
lečnost ZAVOS v intencích jedná-
ní rady

SOUHLASÍ 
- s přijetím peněžitého daru ve výši

20.000 Kč na kulturní činnost MČ
Praha 21 od místostarostky pí
MUDr. Zuzany Dastychové a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit darovací smlou-
vu na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

ZPRÁVY Z RADY
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Z ÚŘADU

Městská část Praha 21 vyhlašuje

GRANTOVÝ PROGRAM pro rok 2009
na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a činnost spolků

O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které mají sídlo, nebo působí
na Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy .

- O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které jsou registrovány v souladu
s právním řádem ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, organizace-
předloží projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce.

- Projekty nemohou podávat příspěvkové ani rozpočtové organizace zřizované státem, hl.m.Prahou, ob-
cemi nebo městskými částmi obcí, obce a městské části obcí.

- Údaje o žadateli a předkládaném projektu včetně příloh musí být vyplněny na předepsaném formuláři. 
Je nutné jednoznačně vyplnit všechny požadované údaje / po vyplnění musí všechny rubriky obsahovat přede-
psané údaje, data nebo stručný popis, který může být následně rozveden v příloze/.



Z ÚŘADU
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MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení: dne    12.01.09   od     9,00    do   11,30   hod.
- dne      9.02.09   od   12,30    do   15,00   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter,
označeném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu
MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.  

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních  číslech  267 175 174  a  267 175 202.

Ráda bych připomněla podnikatelům  povinnost za-
slat roční hlášení odpadů, které vyplývá ze zákona
o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou po-
vinni původci  odpadů a oprávněné osoby v případě,
že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebez-
pečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50
tunami ostatních odpadů za kalendářní rok  zasílat
každoročně do 15. února následujícího roku prav-
divé roční hlášení odpadů. Hlášení musí obsahovat
druhy a množství a způsob nakládání s odpady a in-
formace o původcích odpadů. Ohlášení se provádí

zvlášť za každou samostatnou provozovnu na tis-
kopise, který je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb., v platném znění. Tato vyhláška v § 22
dále upravuje další podrobnosti o hlášení odpadů.
V případě, že se jedná o mobilní zařízení, provádí se
ohlašování příslušnému úřadu  podle místa nakládání
s odpadem.

Hlášení se posílá příslušnému obecnímu úřadu obcí
z rozšířenou působností podle místa provozovny. Odboru
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 se zasílají
roční hlášení, pokud se provozovna nachází v katastrech
Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje a Běchovice.

Při posuzování žádosti bude přihlédnuto zejména k následujícím skutečnostem:
1. Zda se spolek zabývá prací s mládeží, neboť je zájmem obce podporovat činnost, která se zabývá využitím vol-

ného času mládeže.
2. Zda se spolek stará o starší občany ať už po kulturní či zdravotní stránce, neboť je zájmem obce podporovat

péči o starší občany naší obce.
3. Zda se spolek zabývá činností sloužící  ku prospěchu obce  a jejich obyvatel.

Při posuzování budou upřednostněny podrobně (po finanční stránce) popsané projekty, u nichž bude záruka, že
městskou části vynaložené prostředky budou dobře využity.

Časový harmonogram realizace grantového programu:

Projekty se podávají průběžně v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Starokláno-
vická 260, Praha 9, nejpozději v den uzávěrky, tj. 20. 2. 2009.

Žádost o grant musí být podána na předepsaném tiskopise s předepsanými přílohami, které stanoví schválené
podmínky pro udělení grantu. 
Předepsané formuláře a podmínky pro udělení grantu jsou k dispozici od 5. 1. 2009:

1. v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260
2. v kanceláři úřadu u Jitky Králové – grantové řízení č. dveří 16, Úřad MČ Praha 21, Staroklánovická 260
3. na internetové stránce MČ Praha 21 www.praha21.cz

Bližší informace podá Jitka Králová na tel. č. 281 012 958, nebo osobně v kanceláři č.16

ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ – INFORMACE PRO PODNIKATELE
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Z ÚŘADU

PROVOZUJETE SVOU ŽIVNOST 
V SAMOSTATNĚ VYTÁPĚNÉ PROVOZOVNĚ?

Nezapomínejte na kontrolu Vašeho zdroje vytápění s odvodem spalin a to nejen pouhým okem, ale přede-
vším autorizovanou osobou (seznam viz www.skcr.cz/?page=mmz).

Ze zákona (§12 písm.f zákona 86/2002 Sb.) je Vaší povinností jedenkráte za dva roky nechat oprávněnou oso-
bou změřit účinnost spalování a zkontrolovat spalinové cesty. Oprávněná osoba  o měření, hodnotách a dalších
zjištěních vyhotoví protokol ve dvou originálech. Jeden si zakládáte na provozovně pro případ kontroly a jeden
zasíláte na odbor životního prostředí té městské části, kde se provozovna nachází.

Připomínáme to zejména proto, že probíhající kontroly odhalují absenci tohoto dokladu, za což může (dle zá-
kona o ochraně ovzduší) hrozit sankce až 150 000 Kč.

referent OŽPD Martina Kopecká

VČELAŘI NEZAPOMEŇTE !!
Připomínáme chovatelům včel každoroční povinnost oznámit do konce února na odbor ži-
votního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 umístění trvalých stanovišť včelstev v souladu
s ustanovením § 51 odst.8 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, v platném znění
a § 6 vyhlášky č.327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře a vodních organismů, v platném znění.
Formulář pro oznámení je možné si vyzvednout u nás na OŽPD nebo je k dispozici na strán-
kách www.praha21.cz. 

referent OŽPD Martina Kopecká 

SBĚRNÉ DVORY
Adresa: MČ Praha 20, Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice, TEL: 281 924 959

MČ Praha 22, Bečovská 939, Uhříněves 

MČ Praha 15, Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy, TEL: 733 164 810

Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod (v letním období do 18:00 hod)
So 8:30 – 15:00 hod

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.)
- elektrošrot (pračky, televize, 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

M. Nejtková, OŽPD

Formulář ročního hlášení odpadů lze elektronicky
stáhnout z Informačního serveru pražské radnice
(www.praha-mesto.cz ) dále jak si zařídit, životní pro-
středí, odpady, zasílání ročního hlášení o produkci
a nakládání s odpady). Nedílnou součástí formuláře
jsou informace o způsobu vyplnění. V tištěné podobě
lze formulář vyzvednout v kanceláři č. 1 Odboru život-
ního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21, Starokláno-
vická 260, Praha 9. 

Dále vás upozorňuji, že každý původce odpadů (§
ust. 39 odst. 1 zákona o odpadech) má  povinnost vést
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech naklá-
dání s odpady. Evidence se vede za každou samo-
statnou provozovnu a za každý druh odpadu
samostatně. Podrobnosti stanoví vyhláška MŽP č.
383/2001 Sb. v platném znění. 

Martina Nejtková, OŽPD 
tel: 281 012 943



Co to tady čteme za noviny?
Roman Mruvčinský slaví kulatiny?!
4. ledna 2009 
to je ten narozeninový den.
Čtyřicítka na krku, 
to není už pro Tebe jen pouhý sen!
Přejeme Ti mnoho splněných přání,
přejeme Ti mnoho šťastných dnů
radost ať stále Tě před smutkem chrání,

nechť máš spousty krásných snů.
Ať Tě nikdy neopouští zdraví,
trénovat fotbálek ať stále Tě baví.
Přejeme rozum, co v nouzi poradí
a hlavně přátele, co nikdy nezradí.

Za tááááááákhle dlouhou
řadu gratulantů 

srdečně Andrea, Karel a Ája
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 14. ledna 2009 se dožije svých 85 narozenin paní Květuše Svobodová roz.

Kitzbergerová. 
Svoje mládí prožila u svých rodičů v Domažlicích, kteří vlastnili podnik Mezinárodní

zasilatelství. Byla vášnivou sokolkou a skautkou. Její radostné mládí však ukončila
válka, když byl její otec zatčen kvůli Janu Smudkovi a vězněn v Mauthausenu. 

Následně byla totálně nasazena do továrny v Praze Letovu. Po ukončení války pra-
covala u svého otce a tam se seznámila se zástupcem firmy Siemens, se kterým vstou-
pila do manželství v roce 1947. Přišel únor 1948 a podmínky se pro rodinu neustále
zhoršovaly. Rok 1950 končí konfiskací podniku a veškerého majetku. Za této situace
umírá její otec na infarkt. Následně se její rodina přestěhovala k rodičům manžela
do Újezda nad Lesy /Nové Sibřiny/. 

Tady začala nový život. Starala se o své tři děti. Část svého času věnovala Sokolu,
kde dlouhá léta pracovala jako cvičitelka žákyň a dorostenek. Má zvláštní schopnost vy-
cházet s lidmi a pomáhat jim. 

Její dobrosrdečnost a obětavost se projevuje v lásce k rodině, dětem a vnoučatům.
Nejvíce se nyní těší ze svých pravnoučat Simonky a Pavlíka.  Ráda vzpomíná na své
milované Chodsko a rodinný dům pod Domažlickou bránou. 

Přejeme jí do dalších let hodně radosti a hlavně zdraví.
Rodina 

Srdečně se připojujeme k blahopřání k významným  narozeninám, které dne 4. ledna 2009
oslaví pan ROMAN MRUVČINSKÝ, který je nejen členem naší redakční rady, dobrým kamarádem,
ale i trenérem a sportovcem, protože vede starší přípravku dětí ve Fotbalovém klubu FK Újezd nad Lesy.  

Srdečně blahopřejeme a přejeme Ti mnoho úspěchů nejen těch sportovních.  

Martina Nejtková, Klára Mandausová, 
Pavel Švejnoha, Jan Hod – redakční rada

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem přátelům, známým a bývalým žákům, kteří si vzpomněli na mé 85. narozeniny.

PhDr. Jaroslava Jirásková 

BLAHOPŘÁNÍ



ÚJEZD NAD LESY. Základní škola v Újezdě nad Lesy
připravila na dopoledne 18. listopadu zajímavé
setkání žáků se zástupci Československé obce le-
gionářské, kteří bojovali ve 2. světové válce. 

Pozvání na tuto netradiční akci přijali plk. Václav
Straka, plk. Pavel Vranský a plk. Jan Vondráček. Cílem
setkání bylo přiblížit dětem určitý kus historie, podělit se
s nimi o osobní zážitky a dát jim příležitost zeptat se
na věci, které je zajímají. Besedu zahájil ředitel školy Mi-
roslav  Kurka, přivítal hosty a všechny přítomné, kteří už
nedočkavě očekávali vyprávění pozvaných válečných
veteránů. Na úvod proběhlo krátké představení vzácných
a milých hostů a poté si vzal jako první slovo plk. Václav
Straka. Přiblížil pohnutou historii našeho státu a od dob
dávno minulých a přešel plynule k nedávně historii,
o které už mohly děti slyšet od svých prarodičů. Tuto
smutnou etapu,  která se začala psát po Mnichovské do-
hodě, kdy náš stát přišel nejprve o pohraničí, poté se stal
Protektorátem Čechy a Morava a byl obsazen   němec-
kými okupačními vojsky se všemi důsledky, zažilo ne-
malé množství lidí, kteří ještě žijí a tuto dobu pamatují.
Vysvětlil historii cizineckých legií a důvody, proč do ni
vstupovali dobrovolně českoslovenští vojáci, kteří chtěli
aktivně bojovat proti nacistům a ve své vlasti jim to ne-
bylo umožněno. Plk. Straka se jako voják českosloven-
ské obrněné brigády zúčastnil obléhání francouzského
přístavu Dunkerque. Vojáci této jednotky se podíleli
na osvobození Československa a 1. května překročili
hranice naší republiky. Plk. Pavel Vranský připomněl pre-
zidenta T. G. Masaryka a jeho zásluhy o vznik státu, fun-
gujícího na demokratických principech, které násilně
zpřetrhala válka. Byla to idea demokracie a touha po
opětovné svobodě, za kterou neváhali vojáci v zahraničí
bojovat a riskovat své životy. V této souvislosti zavzpo-
mínal na své velitele, generála Ludvíka  Svobodu a ge-
nerála Klapálka, kteří díky svým velitelským schopnos-
tem a příkladnému charakteru byli schopni vytvořit
z dobrovolníků fungující jednotky, bojující v zahraničí
za svobodu země. Plk. Vranský je bývalým příslušníkem
československých jednotek na Středním východě, do od-
boje odešel ve svých 18 letech. Do zahraničí se snažil
dostat přes Polsko, byl v zajetí v Sovětském svazu, od-
tud se mu podařilo dostat se na Střední východ. V se-
verní Africe se zúčastnil bojů o severoafrický přístav To-
bruk a na africké půdě strávil dva roky. Patřil mezi
dobrovolníky, kteří se přihlásili k letectvu do Velké Britá-
nie a stal se radio-operátorem československé bombar-
dovací perutě RAFF, slavné 311. Po válce v armádě ne-
zůstal, ale odešel do civilu.   

V závěru besedy byl dán prostor žákům a jejich zví-
davým otázkám. Na přítomné účastníky bojů padalo
množství otázek a především chlapce zajímalo, kolik
zažili náletů, jakou měli k dispozici výzbroj, zda měli do-
statek munice, jak probíhal letecký výcvik? Hostům bylo
položeno tolik dotazů, že je ani všechny nemohli ve vy-
hrazené vyučovací dvouhodině zodpovědět. Kluci s na-

pětím poslouchali, jaké tanky byly nasazeny při oblé-
hání Dunkerque, jak letci pracovali s kódy, jak fungovala
protitanková obrana, dozvěděli se také, že kulomety
Bren byly vymyšleny v brněnské Zbrojovce a licence
na jejich výrobou byla prodána před válkou Angličanům.
Dívky zajímalo, jaké byli mezilidské vztahy, jak se vojáci
chovali ve vypjatých situacích, zda měli strach a proč je
dobré si válečné události stále připomínat? Dozvěděli
se o ušlechtilosti a odvaze na konkrétních příkladech,
kdy lidé neváhali riskovat, aby pomohli dobré věci. Na
historické události nelze zapomínat a generace, která
válku neprožila by se o ní měla učit a dozvědět se co
nejvíce. Je nepochopitelné, jak mnoho lidí zapomíná
a to nejen u nás, ale i v Německu. Je potřeba nezapo-
mínat, ale v posuzování událostí je nezbytné zachová-
vat objektivitu, protože lidé s charakterem i bez něho se
našli na každé ze znepřátelených stran. Mezi vojáky
byla nutná vzájemná spolupráce a důvěra, v boji se
museli naučit potlačit a překonat strach, aby pod jeho
vlivem neohrozili své okolí.  Samozřejmě, že logická
byla také otázka, jak se zapojovaly spojenci do mate-
riální pomoci  jednotkám bojujícím  v zahraničí? Ame-
rika dodávala materiál a munici a morální podpory,
které bylo také zapotřebí, se vojákům dostávalo nejvíce
z Anglie, kde vznikla exilová vláda.  

Ani dnešní svět se nedokáže obejít bez vzájemné spo-
lupráce. Kde není vůle se dohodnout a kde chybí poučení
z historie, tam hrozí reálné nebezpečí vzniku konfliktu. 

„Kdo nezná svoji minulost, je nucen ji prožít znova“.
Žáci ze ZŠ v Újezdě nad Lesy chtějí minulost znát a to
také díky Janě Kurkové, která se snaží v hodinách ob-
čanské výchovy své žáky motivovat. Nejaktivnější z nich
byli vybráni, aby se mohli zúčastnit besedy s pozvanými
veterány 2. světové války. Jejich vyprávění si přišlo po-
slechnout 70 žáků ze 6. až 9. tříd. Cílem setkání bylo po-
hlédnout na válečné události očima jejich přímých úča-
stníků. Díky jejich osobním zážitkům a zkušenostem si
mohli žáci vytvořit svůj vlastní názor na kus historie,
která nemusí být podávána vždycky nezkresleně. Do-
spívajícího člověka formují kladné i negativní příklady
a zdá se, že současná doba přináší více záporného.
Pozvaní hosté jsou válečnými hrdiny, kteří prokázali vel-
kou osobní statečnost, bojovali za svobodu a ideály
i když skromně říkají, že v době války konali jenom svou
povinnost, když se postavili proti zrůdné nacistické ideo-
logii. Za chrabrost, statečnost a za účast v odboji byli od-
měněni nejvyššími československými a britskými vy-
znamenáními. Zaslouží si úctu a obdiv nás všech, ale
především dětí, které se touží ztotožnit s „kladnými
hrdiny“ a potřebují příkladné vzory pro své budoucí cho-
vání. Beseda se setkala s velkým ohlasem a ukázala, že
je to krok správným směrem. Dík patří plk.Vondráčkovi,
vedení základní školy v Újezdě nad Lesy a všem, kdo
tuto zajímavou akci pomohli zorganizovat. 

Alena Černá

HISTORIE OČIMA ÚČASTNÍKŮ BOJŮ VE 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
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ŽIJEME V ÚJEZDĚ

JAK SE VE ŠKOLE SEZNAMUJEME S HISTORIÍ
VIP návštěva

V úterý, 18.listopadu 2008
se nám, žákům Masarykovy
ZŠ Újezd nad Lesy, dostalo
zvláštní cti. V návaznosti na
Den veteránů a nedávné kulaté

výročí vzniku prvního čsl. státu jsme byli pozváni na be-
sedu s válečnými veterány 2. světové války - panem plu-
kovníkem Václavem Strakou a panem Pavlem Vranským,
který je téže hodnosti. Dále byli přítomni pan plukovník
Vondráček (organizátor celé akce – člen ANLET = aso-
ciace nositelů legionářských tradic), paní učitelka Jirás-
ková a pan dějepisář ( pozn. dr. Jirásková = předsedkyně
KVV při MÚ a dlouholetá paní učitelku na naší škole
a dr.Schmidt = předseda muzejní komise MÚ).

Popravdě řečeno jsem moc nevěděla, co mám
od setkání čekat. Překvapilo mě jak jsou tito dva staří lidé,
nebo „muži středního věku“ jak to vyjádřil plk.Vondráček, vitální. Opravdu jsem nečekala, že čtyřiadevadesáti-
letí muži budou vypadat o deset-dvacet let mladší.

Pan Straka se barvitě rozpovídal na téma války samotné, ale nezapomněl nám popsat i svůj, zážitky nabytý
život. Pan Vranský zase popisoval život v civilu. Ale to samozřejmě neznamená, že seděl doma a čekal, až to
jiní vyřídí! Naopak, nejvíce mne zaujalo, že letecky pronásledoval německé ponorky.

Oba páni nám chtěli říci vše, co vědí, ale to samozřejmě nemohli, protože nás tlačil čas a my jsme ještě
chtěli klást otázky. Ptali jsme se na zbraně, civilisty, politickou situaci i na současnost. Někteří si mysleli, že páni
zodpoví vše, ale to samozřejmě nemohli, poněvadž nejsou vševědoucí, nebo snad ano? Ne, asi ne.

Ale hrdina být vědmou nemusí. Ten strach vás potom přejde. Zvyknete si na ty rány a tak.“ Vybírám z obsáhlé
odpovědi pana Vranského na  mou otázku - zda se bál, že to nepřežije. Ale zase se připomněl čas, a tak jsme
stihli ještě pár posledních dotazů. Následovalo poděkování, společné foto a rozloučení.

Oba páni plukovníci jsou velmi milí a sympatičtí a je pro mě opravdu čest, že jsem s nimi mohla besedovat. 
A mých posledních pár vět na závěr:
Myslím si, že v novinách by se nemělo psát o kauzách našich politiků, o jejich výstřelcích a soukromí. Neměli

bychom zapomínat na opravdové hrdiny, kterým vděčíme za to, že máme samostatný stát a ne žádný protektorát,
či že nejsme součástí Bavorska, jež je i bez nás dost velké. Tito lidé si zaslouží naši pozornost a náš vděk.

Osifová Zuzana, tř. VII.A
Praha 9 – Újezd nad Lesy

Vyšší počet dopravních přestupků či stoupající ver-
bální a fyzická agresivita občanů, to se sebou nesl letošní
rok podle zástupce obvodního ředitele Městské policie
v Praze 14 Černý Most  Petra Boháčka. Mírně se ale
naopak podle něj snížil počet přestupků ve veřejném
pořádku, přesto hlídky téměř denně vyjíždějí například
k vykradeným obchodům.

Nejvíce strážníky kontrolovaná a občany nejvíce po-
rušovaná byla podle Boháčka městská vyhláška o čistotě
a zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích.

„Většina lidí  již ví, že nemůže na vyhláškou určených
místech požívat alkoholické nápoje, ale přesto zejména
bezdomovci tento zákaz nerespektují. Na silně podnapilé
jedince  pak strážníci přivolají speciální služební vozidlo

městské policie určené k odvozu opilců na protialkoholní
záchytnou stanici ve Fakultní nemocnici Bulovka
v Praze 8,“ poznamenal Boháček. 

Doplnil, že například v dopravě řidiči nejčastěji páchali
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního pro-
vozu, které jsou také nejvíce viditelné.Strážníci se
zaměřují zejména na respektování zákazů vjezdu, jízdu
v protisměru a samozřejmě překročení nejvyšší povolené
rychlosti. „V novém roce by na bezpečí obyvatel a do-
držování veřejného pořádku mělo také dohlížet o něco více
strážníků. Chceme opět doplnit  stavy městských poli-
cistů v pražských městských částech tak, aby byl zabez-
pečen v maximálně možné míře klidný chod metropole,“
uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek.

Tereza Čapková

PODLE STRÁŽNÍKŮ STOUPÁ AGRESIVITA PACHATELŮ
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Na očkování proti chřipce už je
pozdě. Sezóna chřipky totiž obvykle
nastupuje v lednu a trvá do března
a očkovat by se mělo nejpozději
čtrnáct dní až tři týdny před tím, než
vypukne. Poradíme vám, jak si od
některých průvodních jevů alespoň
ulevit, případně snížit riziko, že se
nakazíte. 

Jaká bude letošní chřipka? Od-
borníci odhadují, že by se mohla po-
dobat té loňské. Jak se na ni připra-
vit? Chřipková sezóna se podle
profesora Jiřího Berana, předního od-
borníka na vakcinaci z Centra očko-
vání a cestovní medicíny v Hradci
Králové v posledních letech velmi
těžko předpovídá. „Osobně si mys-
lím, že epidemie v České republice
proběhne od konce ledna do konce
března příštího roku a její průběh
bude velmi podobný od té minulé.
Dohledem nad výskytem viru ptačí
chřipky se nezdá, že by se zvyšovalo
riziko mutace viru, který by měl způ-
sobit pandemii,“ míní. 

Odborníci tvrdí, že jedinou účin-
nou zbraní proti chřipce je očkování
a dlouhodobé otužování včetně
správné životosprávy. Zájem o vak-
cíny byl je ale v posledních letech
podle Jiřího Berana minimální.
„Každý rok se větší množství vakcíny
vyhazuje, protože se nespotřebuje.
Lidé na očkování nevěří,“ říká.
V Česku se nechává očkovat zhruba
sedm procent lidí, zatímco například
v Německu je to zhruba třetina. Dů-
vod? Mimo jiné se bojí, že po očko-
vání naopak chřipku dostanou. Bo-
huslav Bohuněk je přesvědčen
o tom, že jemu se to stalo, protože
onemocněl v období do tří týdnů
po vakcíně, kdy se podle lékařů tvoří
protilátky. „To, že jsem chřipku měl, mi
potvrdila lékařka a příznaky byly jako
z učebnice,“ říká. „Lze namítnout, že
má chřipka nemá s tou „naočkova-
nou“ nic společného, protože typů
virů je víc a vakcína nemá stopro-
centní účinnost. Ale můj selský ro-
zum mi říká, že jsem dostal chřipku
záhy po očkování, v době, kdy nebyla
žádná chřipková epidemie. Těsně
před tím, než nemoc vypukla jsem
byl mimo civilizaci na Šumavě,“do-

dává. Spekuluje nad tím, zda ne-
mohlo přispět i velká námaha, při-
pouští, že štípal intenzivně dříví.
„Imunitní systém mám, myslím, v po-
řádku, díky sportu, zdravé stravě, ale
i díky dvěma malým věčně usmrka-
ným dětem,“ dodává. Jiří Beran ale
nesouhlasí. „Lidé si často pletou pra-
vou chřipku s běžnou virózou způso-
benou jiným typem viru. Proti tako-
vému skutečně očkování nechrání,“
vysvětluje. „Z vakcíny není možné
dostat chřipku úplně stejně jako ne-
dostanete z očkování proti žloutence
typu A žloutenku. Virus ve vakcíně je
inaktivován a poté rozštípán. Je to
stejně naivní názor jako že lze jezdit
autem, u kterého někdo odstranil mo-
tor a pak je rozebral na jednotlivé
díly,“ říká. Doplňuje, že se chřipka
do poloviny prosince vyskytuje na-
prosto výjimečně, většinou jde o one-
mocnění rinoviry, adenoviry a RS
viry, které bývají aktivní až do druhé
poloviny ledna. Poté se teprve obje-
vuje chřipka.

Ani vakcína proti chřipce ale ne-
dává jistotu, že se virem nenaka-
zíte. Nemoc ale může mít mírnější
průběh. Jiří Beran dokonce tvrdí, že
injekce ovlivňuje i jiné virózy. „Člo-
věk očkovaný proti chřipce bývá po-
dle některých výzkumů až pětkrát
méně nemocný než ten, kdo se oč-
kovat nenechá. Nebo zvládá nemoci
lépe,“ uvádí.

Existují na chřipku léky? Různé
„paraleny a coldrexy“ sice uleví, ale
nemoc neléčí. Na chřipku nezabírají
ani antibiotika, ta jsou účinná proti
bakteriím, s původci chřipky, viry,
nezmůžou nic. Na viry fungují tak-
zvaná antivirotika, ta jsou ale drahá
a mají nepříjemné vedlejší účinky,
proto je lékaři běžně nepředepisují.
Podle dětského lékaře Tomáše Kar-
hana, který se zabývá homeopatií,
velmi dobře funguje homeopatický
přípravek Oscillococcinum. Jak říká,
pokud se užije na počátku nemoci,
dokáže si s ní poradit i během něko-
lika hodin. 

Fungují „babské“ rady?
Mnoho lidí si léčí nachlazení
a chřipku „podomácku“, v rodině léty
předávanými postupy. Fungují tyto

„babské“ rady? Zda dokážou ulevit
a pomoci od nemoci, komentuje
praktický lékař Oto Košta.
Stroužek česneku dát pod jazyk
a cucat ho, k tomu pít čaj s vel-
kým množství citrónu a medu 
Česnek působí jako desinfekce a ro-
stlinné antibiotikum. Obsahuje vita-
míny A, B1, B2 a C. Pít čaj s citronem
je také dobré, protože citrón obsahuje
bioflavonoidy, díky kterým se vitamín
C lépe vstřebává. Vitamín C zvyšuje
imunitu a pomáhá odstraňovat z or-
ganismu viry a tím zkracuje dobu
trvání infekce.  

Je ale lepší všechna přírodní „lé-
čiva“ – med, citron i česnek nepřelé-
vat horkou vodu, která ničí účinné
látky. Takže si spíš dejte samotný čaj
a k tomu med a citron zvlášť, anebo
je rozpouštějte v chladném čaji.

Pozor, med je dobrý při nachla-
zení s rýmou nebo jako prevence,
nedoporučuje se ale při kašli. Tvoří
totiž krystalky, ty mohou ulpívat
na sliznici a ke kašli naopak dráždit. 

Polknout nalačno ráno stroužek
česneku 
Česnek má v sobě mnoho vitamínů
a funguje jako přírodní antibiotikum
a dezinfekce, takže je vhodné ho
jíst syrový, ale nedoporučoval bych
nalačno. U někoho může totiž vyvo-
lat zažívací potíže, například pálení
žáhy a podráždění žaludeční sliz-
nice. Proto se raději před tím, než
česnek sníte, najezte. 

Tři tablety aspirinu, sklenka do-
mácí slivovice, potit se a k tomu
hodně pít
Aspirin doporučuji rozložit do tří den-
ních dávek a užívat nejlépe v roz-
pustné formě s vitamínem C. Pocení
je také velmi užitečné. Alkohol pro
oslabený organismus ale vhodný
není. Pokud alkohol berete „jako lék“
pak preventivně jen když jste zdraví.
A denně ne víc než dva decilitry kva-
litního vína nebo skleničku slivovice,
respektive nebarveného alkoholu.  

Čaj ze zázvoru s medem a citró-
nem, případně přidat hřebíček
a skořici 
Zázvor má léčivé účinky a při na-
chlazení může pomoci. Ulevuje i při

JAK SI PORADIT S NACHLAZENÍM A CHŘIPKOU 
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zažívacích obtížích a pocitu plnosti.
Naopak jsem neslyšel, že by nějak
výrazně pomáhala skořice. Při na-
chlazení bych spíš doporučil bylin-
kové čaje například z heřmánku, me-
duňky, sadce konopáče, který se
osvědčil při horečce, nebo čaje
z podbělu, černého bezu či máty. Al-
ternativou k čajům jsou nálevy z ře-
bříčku, máty nebo zázvoru.

Namáčet lokty střídavě do horké
a studené vody
Namáčení loktů může usnadnit vy-
smrkávání, ale je otázkou, zda je
nutné střídat horkou a studenou
vodu.  Spíš doporučuji ponořit celé
tělo do vany a především končetiny -
neopírejte si ruce o okraj vany. Kou-
pel pomáhá  při rýmě a zánětu dutin,
protože uvolňuje hleny.  Voda by měla
být teplá, pokud cítíte, že chladne,
okamžitě vylezte, vysušte se, zabalte
dekou nebo se teple oblečte.

Při nástupu prvních příznaků
chřipky a nachlazení vzít postupně
rozpustný vitamin C, nejdřív dva
najednou a pak každý den jeden
Vitamín C zvyšuje obranyschopnost,
ale dávkování bych upravil podle ak-
tuálního stavu. Pokud se nebudete
cítit dobře, vezměte si třeba tři ta-
blety za den a pak například každý
den jednu. 

Echinacea jako prevence
Echinaceu jako přípravek pro pre-
venci doporučuji. Zvyšuje obranys-
chopnost a působí proti virům. Pokud
se chcete chránit před podzimním
a zimním nachlazením a chřipkám,
musíte ale s prevencí začít mnohem
dřív, nejdéle v srpnu, nikoli až když
zůstanete jediný zdravý z celé rodiny.
K prevenci patří také správná životo-
správa, pohyb a zdravé jídlo po celý
rok. Nezapomínejte hodně pít,
v rámci prevence i iontové nápoje,
minerálky a čaje. Velkým pomocní-
kem jsou i probiotické potraviny, pří-
padně doplňky.  

Multivitamíny jako prevence
Samotné vitamíny v tabletách by ne-
stačily. Důležitá je celková životo-
správa, dostatek pohybu a pestrá
strava s dostatkem ovoce a zeleniny.
Já osobně si dávám například ráno
nalačno lžičku olivového oleje, vypiju
probiotický nápoj, sklenici s polovi-

nou džusu a polovinou  minerálky,
v období od září do dubna přidám
potravinový doplněk multivitamín,
magnézium a rybí tuk. 

Vzít si dva aspiriny a zaběhat si
nebo cvičit a zapotit se u toho 
Důrazně varuji před námahou, po-
kud v sobě již virus máte. Přetěžo-
vání, tedy i sportování není v době
nemoci vůbec vhodné.    
Pokud jste jen lehce nachlazeni, na-
opak doporučuji jít ven na lehkou pro-
cházku. Sliznicím se povede lépe
na čerstvém vlhkém vzduchu než
v suché přetopené místnosti. Snažte
se proto také v bytě vzduch zvlhčo-
vat, například pomocí mokrých ruč-
níků přehozených přes topení nebo
odpařovačů.

Pít ohřátou Vincentku s mlékem
na chrapot 
Vincentka hlasivkám pomáhá. Záro-
veň ale dodržujte hlasový klid. Lidé
mají tendenci sípat a šeptat a to je to
nejhorší, co můžou pro své hlasivky
udělat. Doporučuji také kloktat šal-
vějí nebo tinkturou z ní.  

Pít cibulový čaj s medem na kašel
Cibuli doporučuji, obsahuje éterické
oleje. Med ale není při kašli moc
vhodný, jeho krystalky mohou dráždit
sliznice a naopak kašel vyvolávat.
Na kašel jsou vhodné také extrakty
z tymiánu, nálevy z jablečníku, di-
vizny nebo černého bezu.     

Pít čaj z majoránky na kašel
Majoránka má léčivé účinky, nic s ní
nezkazíte. 

Položit na hrudník obklady z jitro-
celových listů, přes ně dát šátek
namočený ve studené vodě, pře-
krýt igelitem a suchou šálou. Pít
odvary z jitrocele a lipového květu
Jitrocel má léčivé účinky a při kašli se
doporučuje. Čaj z lipového květu je
dobrý na teplotu a pocení. Zábaly
jsou variantou Priessnitzovy metody. 

Na velký kašel nebo zánět průdu-
šek přiložit na hrudník vatu namo-
čenou do teplého oleje, překrýt
igelitem a suchou plenou. Místo
oleje lze použít gelové polštářky
zahřáté v mikrovlnné troubě 
Olej doporučuji z cedrového dřeva,
čajovníku, neboli tea tree nebo roz-
marýnu. Do aroma lamp nebo při in-

halaci, když máte rýmu, doporučuji
Vincentku nebo eukalyptus.

Pít teplé mléko s medem a trochou
másla na kašel
Tuto metodu zpochybňuji. Mléko za-
hleňuje, což při kašli není vhodné,
med může dráždit sliznice a proč se
přidává máslo, netuším.  

Mazat hrudník a záda teplým oli-
vovým olejem s několika kapkami
tymiánového olejíčku 
Spíš než olivový doporučoval bych
v tomto případě tymiánový olej jako
hlavní součást mazání. Olivový olej je
ale jinak mým velkým favoritem. Za-
čínám den lžičkou olivového oleje na-
lačno. Zejména panenský lisovaný
za studena má na organismus vyni-
kající účinky, mimo jiné vytváří na ža-
ludeční sliznici ochranný film a obsa-
huje spoustu důležitých živin. 

Foukat si v začátku rýmy do nosu
fénem na rýmu 
Metoda foukání teplého vzduchu
do nosu byla lékaři popsána, já
osobně ale selským rozumem odvo-
zuji, že teplý vzduch je živnou půdou
pro viry a mikroby a při rýmě není
vhodný. Bál bych se vysušení sliznice.
Doporučuji spíš zvlhčovat vzduch na-
příklad pomocí mokrých ručníků, které
se odpařují na topení nebo Vincentky
ve spreji, která se stříká do nosu. 

Jít do sauny
Sauna je výborná jako prevence. Ale
nemocný člověk i ve stadiu, kdy nemoc
teprve začíná, by do ní chodit neměl.
Je to velká námaha pro jeho organis-
mus, ale i bezohlednost vůči druhým.

Oplachovat obličej studenou vo-
dou na rýmu
Souhlasím, oplachování má reflexní
účinek, lékaři ho nazývají takzvaným
zevním sanorinem. Ale pozor, jedno-
rázové opláchnutí vám nepomůže,
musí být dlouhodobé a během dne
několikrát opakované.
Nasát z misky hodně teplou sla-
nou vodu a vyplivnout pusou
na rýmu
Sůl může být, pokud je roztok příliš
koncentrovaný, nebezpečná pro sliz-
nice, podráždí je. Doporučuji spíš in-
halovat Vincentku nebo eukalyptus,
sůl až v případě, že ani jedno není
k dispozici.
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Dát na chodidla octové ponožky
nebo tvaroh zabalený do utěrky
na teplotu
Obojí funguje podobně jako zábal. Tva-
roh prý zároveň detoxikuje, setkal jsem
se s těmito metodami v „lidové“ tradici,
ale s žádnou nemám osobní zkušenost.

Dát studený zábal na teplotu
Zábaly jsou účinné a měly by být při
mírnější teplotě první „volbou“, jak ji
srazit, při horečce se doporučuje kom-
binovat je s léky na teplotu. Teplotu ale
nesrážejte, pokud naměříte zhruba
do 37,5 stupně. Je to přirozená ob-
rana těla proti nemoci a zdravý orga-
nismus pomocí ní bojuje s nákazou. 

Pít lipový čaj, čaj z podbělu a hlu-
chavky 
Všechny tři čaje jsou vhodné při te-
plotě a nachlazení. Zároveň doporučuji
i čaj z černého bezu, levandulových
květů nebo yzopu, což je aromatická

bylina rostoucí ve Středomoří.
Tři dny žvýkat hřebíček na bolest
v krku
Bolení v krku je ošemetné. Měl by ho
vždy vyšetřit lékař. I za malou bolestí
se může skrývat bakteriální infekce,
při které je nutné užívat antibiotika
a naopak, velká bolest nemusí nutně
znamenat bakteriální angínu.

Při škrábání v krku, které dopro-
vází například zánět nosohltanu,
můžu s hřebíčkem souhlasit.

Kloktat slanou vodou nebo vla-
žnou vodou s trochou peroxidu na
bolest v krku
Raději než slanou vodou, u které se
těžko odhaduje síla roztoku, bych
sáhl po šalvěji, tymiánu nebo myrtě.
Radím také kloktat sklenicí vody
s třemi kapkami eukalyptu, jednou
kapkou tea tree oleje a dvěma kap-
kami santalového oleje.

Jíst třikrát denně po lžičce kašičku
ze závoru na bolest v krku
Pokud je bolest mírná, jde spíš
o škrábání, můžete dobře polykat
a mluvit, můžete vyzkoušet alterna-
tivní metody podobné této zhruba
dva až tři dny. Jestliže bolest neus-
toupí, jděte k lékaři.

Dát Priessnitzův zábal na bolest
v krku
To je léty ověřená tradice. Aby dobře
fungoval, musíte ho ale kontrolovat
a často měnit. Měl by být stále v pů-
vodní podobě – mokrá spodní
vrstva zahřívaná teplou suchou
horní vrstvou případně proložené
igelitem. V opačném případě ne-
jenže zábal neúčinkuje, ale může
nemoc dokonce zhoršit. 

Klára Mandausová, 
Zdroj: MF Dnes, příloha Zdraví

NOVÁ SLUŽBA PRO SENIORY NA INTERNETU
PORTÁL WWW.SENIORUM.CZ! 

Dne 8. prosince 2008 byl slavnostně uveden
do provozu portál pro seniory www.seniorum.cz.
Slavnost se uskutečnila v Domě PORTUS, sídle zři-
zovatele portálu – občanského sdružení ŽIVOT 90.
Samotné spuštění proběhlo za velkého zájmu se-
niorů, pozvaných hostů i médií. Přestřižení pásky,
které odstartovalo provoz, provedli Květa Fialová a Jiří
Melíšek za účasti ředitele sdružení ŽIVOT 90
Mgr. Jana Lormana, tajemnice Nadace České spoři-
telny – generálního partnera portálu – Mgr.Radky Ka-
slové a JUDr. Ladislava Petráska, člena správní rady
Nadace manželů Livie Václava Klausových, která vý-
znamnou měrou přispěla ke vzniku portálu.  Součástí
zahájení byla možnost prohlížení portálu v interne-
tové učebně, kterého se zúčastnili hlavně senioři,
kteří navštěvují v Domě PORTUS kurzy počítačových
dovedností a internetu.
Prostřednictvím portálu budou moci senioři například
bezplatně využívat registr sociálních a zdravotních
služeb,  inzerci, radit se s odborníky,  získat přehled
o aktuálních  událostech doma i ve světě či v oblasti
kultury a společenského života. Nebude chybět ani
předpověď počasí, televizní či rozhlasové programy.
Postupně, dle zájmu a aktivity seniorů,  se budou vy-
tvářet virtuální výstavy a naplní se zcela jistě i složka
Naše vzpomínky. Informace o seniorech v Evropské
unii a cestování jistě zaujmou všechny, kdo rádi po-
znávají svět okolo nás a rádi se podělí o své zážitky
i zkušenosti. Portál by se měl  stát  jednak branou do
světa seniorů a zároveň jakýmsi širokým bulvárem,

kde pomyslná procházka může přinést nové zážitky
a informace. 

Generálním partnerem portálu www.seniorum.cz je
Nadace České spořitelny, na  zpracování projektu
pak významnou měrou přispěl Nadační fond man-
želů Livie a Václava Klausových a společnost
Merck Sharp &  Dohme Idea, Inc. Provozovatelem
je Občanské sdružení ŽIVOT 90. Název portálu oslo-
vuje sice především všechny seniory, ale jeho slogan
„nejen pro seniory“, také všechny ostatní. 
Snahou realizátorů projektu je vytvořit přívětivé uži-
vatelské prostředí  a získat ke spolupráci  odbornou
i seniorskou veřejnost. Portál www.seniorum.cz zaha-
juje provoz, který v této fázi lze nazvat ještě zkušební,
neboť až samotná spolupráce s uživateli portálu může
postupně vytvořit plnohodnotnou informační dálnici
pro seniory a všechny, kdo se o tuto problematiku za-
jímají. Je realizován týmem lidí, kteří se budou starat
každodenně o jeho provoz a aktualizaci. To slibuje
do budoucna jeho postupné rozšíření a doufáme
i kladné přijetí seniorů v celé České republice.
Chceme, aby  na portálu našly místo informace
z obcí, okresů i krajů. Postupně se bude rozšiřovat
okruh témat i obsah jednotlivých složek. Proto provo-
zovatel portálu uvítá  náměty všech, kteří budou chtít
být nápomocni v jeho budování. Připomínky a náměty
lze posílat na adresu: seniorum@zivot90.cz

Ludmila Mohylová, o.s. ŽIVOT 90
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STÁVKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Na den lidských práv 10. prosince 2008 se uskutečnila generální stávka sociálních služeb - BED IN aneb

„BED IN - dovedete si představit, co by se stalo, kdybychom skutečně nevstali z postele?“ Tato věta byla mot-
tem celé stávky a v jejím duchu se nesl i PR akce. 

Lidé, kteří pracují v sociálních službách touto stávkou nechtěli ochromit chod služeb, ale poukázat na ne-
systematičnost a netransparentnost přidělování grantů, ze kterých své služby financují, na nedodržování ter-
mínů při financování ze strany státu a na nedostatečnou komunikaci s ministerstvem práce a sociálních věcí
(MPSV). Proto většina zainteresovaných zůstala ve své práci a akci podpořila hlavně přes internet, vylepením
letáku či poskytováním služeb v pyžamu.

„Pokud nebude učiněna v sociálních službách hluboká systémová změna, která zasáhne do všech vládních
resortů, tedy nejen do školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí, ale i vnitra, zahraničí a dalších, čeká so-
ciální služby do deseti let naprostý kolaps. Varují pracovníci  sociálních služeb. 

Co se podle nich stane? Nebudou prostředky na udržení stávající kvality služeb a poptávka po sociálních
službách bude výrazně vyšší nejen ze strany stále početnější skupiny seniorů. Ostatní služby v terénu, ambu-
lancích a komunitních službách obecně balancují nad propastí již každý rok a je to vždy o fous.“ Představte si,
jaké to je, každý rok kolem prosince ledna a února nevědět, zda organizaci, kterou provozujete udržíte, zda bu-
dete moci poskytnou služby těm, kteří je potřebují, zda budete mít na platy zaměstnanců. Pracovat v sociální
sféře je psychicky velmi náročné a přisívá k tomu i tato každoroční situace, o které ne všichni z okolí vědí.  Proto
je důležité na tuto situaci poukázat a něco s ní začít dělat.

Lidé v sociálních službách, jejich přátelé a všichni, kdo se ke stávce přidali, na tyto problémy upozornili
a chtějí, aby se situace začala řešit systematicky a pružněji.

Mám radost z toho, že naše výzva byla vyslyšena a dle tiskové zprávy MPSV ze dne 10. 12. 2008, minis-
terstvo vyzývá organizátory akce ke spolupráci a ke společnému jednání. Doufejme, že přinese pozitivní změny. 

Věra Jílková, Neposeda o.s.
Zdroj: Osnoviny

VZPOMÍNKA NA ŽIVOT
Mnozí dnešní stavebníci se do-

mnívají, že zbytečné úřadování ze
strany stavebního úřadu a předklá-
dání různých vyjádření bylo dříve
jednoduché. Bylo i nebylo. Pokud se
jednalo o inženýrské sítě to ano, ale
že vám v padesátých letech nemu-
selo být vydáno z nejrůznějších dů-
vodů, o tom vám chci vyprávět. 

Před nástupem vojenské
služby v roce 1948 jsem pracoval
u mého tchána, který vlastnil firmu
Mezinárodního zasilatelství v Do-
mažlicích. Při návratu z vojny v roce
1950 byla firma znárodněna a ro-
dině byl zabaven veškerý majetek.
Byl jsem proto nucen přestěhovat
se k rodičům do Újezda nad Lesy
v té době do Nové Sibřiny. Místní
národní výbor (MNV) nám poskytl
ubytování u pí Koubkové ve dvou
podkrovních místnostech, kde byly
stěny z prken, jak se stavěly letní
byty, takže tu byla strašná zima, wc
na dvoře, podmínky pro rodinu se
dvěma dětmi tři roky a čtyři měsíce
hrozně kruté. Počítal jsem s tím, že
na jaře rozšířím dům u rodičů

a přistavím celé patro. Zažádal
jsem o stavební povolení Obvodní
národní výbor (ONV) v Říčanech.
Jaké bylo moje překvapení, když
jsem dostal oznámení, že k vydání
musí být vydán souhlas Krajského
národního výboru (KNV). Po delším
vysvětlování na KNV byl vydán sou-
hlas, ale bez materiálového zajiš-
tění. Stavební povolení bylo vydáno
a k tomu poukaz na 6 q cementu. 

Během vojny mě kamarádi za-
jistili veškerý sortiment ze dřeva,
příbuzní na Šumavě okna  a dveře.
Nakonec se mne ujala jedna paní
na úřadě, která přidělovala stavební
materiály. Když viděla moji situaci,
dala mi poukaz na tvárnice a bílé
cihly vápenopískové. Neměli ale
vápno, tak jsem získal karbidové
ztuhlé mléko. To mi dovážel na ná-
kladním autě  volně ložené pan
Říha přes celou Prahu. Tchýně mi
stačila ještě poslat 2000ks šamoto-
vých cihel. Když můj otec svého ve-
doucího žádal o volno na vyložení
a řekl o cihlách, ten okamžik zapra-
coval, cihly předisponoval do ČKD

a následně nám továrna dodala
5000 ks červených cihel. Stavba se
nám povedla, bylo krásné počasí
a dík zdejším řemeslníkům a rodi-
čům jsme se mohli na podzim na-
stěhovat. V roce 1954 se nám
narodila druhá dcera a tak jsme po-
třebovali další pokoj v 1. patře.
V rohu budovy bylo možno provést
přístavek vč. kotelny a prádelny
v přízemí. Celé této přístavbě pře-
kážela kůlna postavená v roce
1938, která se musela zbourat. Ná-
hradou se musela postavit nová
prostornější pro palivo, dílnu
a garáž. 

V té době jsem pracoval v ko-
misi místního hospodářství, kde se
schvalovaly stavební činnosti a tak
jsem viděl, jak se to dělalo. Když
plánky dělal předseda, tak nebyl
problém, cizí neměli šanci. Důvod
odmítnutí se vždy našel. Nebyl jsem
pro kritizování této praxe zvlášť ob-
líben. Odměna se brzy dostavila.
Na jaře roku 1955 jsem požádal
o přístavbu pokoje, kotelny a kůlny.
MNV mé žádosti vyhověl a poslal ji



na ONV. Zároveň tajně zařídili její
zamítnutí. Čekal jsme marně na od-
pověď. Na štěstí se mnou pracoval
kolega, kamarád vedoucího sta-
vebního úřadu, který mu sdělil, že
je to nějak politicky divný a celou
záležitost  si vyžádal tajemník OMV
p. Lípa, bývalý kominík z Horních
Počernic. Tak jsem se za ním vy-
pravil. Sotva jsem vyslovil svoje
jméno, hned mi řekl „Ty chceš sta-
vět tu garáž. Jak si to představuješ.
My nemáme stavební materiál na
byt a ty máš buržoazní choutky. Po-
volíme jenom byt  a kotelnu“ Snažil
jsem se ho marně přesvědčit.
Při tom byl stavební materiál volně
v prodeji. Při tom mi řekl, že si to
ještě rozmyslí. Za 14 dní mi sdělil,
že tu garáž mi nepovolí! Smutný

jsem doma vyprávěl, co se stalo. 
Otec ráno jezdil v 5 hodin  vla-

kem do ČKD. Denně přistupoval do
vagonu ke své partě. Když přišel
rozmrzelý do kupé, došlo k tomu,
že vyprávěl stavební dobrodružství.
V rohu pod kabátem byl jeden
z party a vystrčil hlavu řka „Co je to
za blbost! Jak se jmenuješ!“ A spal
dál. To se stalo v pondělí. V úterý
ráno v devět hodin se ozval na te-
lefonu ing. Biskup a sdělil mi násle-
dující. „Prosím vás, ihned si přijďte
pro vaše stavební povolení. Je v roz-
sahu, jak jste si přál. Koupili jsme
vám i kolek za 100,-Kč a musím
vám ho předat do 10:00 hod.“

Na můj dotaz, co se stalo, řekl,
že neví, ale předseda ONV tu řádí,
lítá jak saň a ten termín nařídil. Tak

jsem si povolení převzal a bylo mi
blaze na duši. Ještě mně ing. Biskup
slíbil, že to MNV nepošle. Všichni si
později mysleli, že stavím na černo. 

Byla středa ráno a ve vlaku
muž pod kabátem pravil: „Už máš
to stavební povolení? To mají pre-
víti štěstí! Volal jsem v pondělí
předsedu, ten se někde flákal a ten
v kominickém tam taky nebyl. Když
mně ráno předseda zavolal, řekl
jsem mu tvoje jméno s dotazem,
zda mu tam mám přijít udělat pořá-
dek!. Teprve později jsem se do-
zvěděl, že onen pán je tajemníkem
P. Antonína Novotného, pozdějšího
prezidenta. Na MNV marně pátrali,
jakou to mám politickou protekci. 

Engelbert Svoboda

12

MEZI LIDMI

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
29.11.2008 skončila snad nejúspěšnější výstava v Újezdském muzeu OLD SKAUTI vzpomínají. Za poměrně

krátkou dobu ji navštívilo mnoho zájemců nejen z Újezda nad Lesy, ale i četní bývalí skauti ze širokého okolí.
Radost pořadatelům způsobilo i to, že na výstavu přivedli své žáky i pedagogové Masarykovy ZŠ, aby jim tak
poskytli názorný pohled na možnosti přitažlivého trávení volného času.

Všichni návštěvníci ocenili i v zápisech do pamětní knihy mimořádně vynalézavou a s velikou péčí shromáž-
děnou práci autorů scénáře i realizátorů celé výstavy pánů Milana Zemana i Jaroslava Líznera.

V sobotu 6. prosince jsme uspořádali v muzeu 1. adventní koncert slečny Marty Ženaté – soprán  i paní Da-
niely Svatošové. V první části přednesly skladby klasicistních a raně románských autorů, ve druhé pak výběr sta-
ročeských koled. Za perfektně provedený výkon sklidily zasloužený potlesk posluchačů, kteří si vynutili i přídavky.
Újezdské muzeum pokračuje ve vytváření určitých kulturních tradic: Po dvou bienále, kdy ob jeden rok probíhá
soutěž dětí a mládeže v literárních a výtvarných pracích, se budeme snažit i v příštích letech pořádat pravidelné
komorní a adventní koncerty.

V sobotu 13.prosince dopoledne proběhla poslední vernisáž roku 2008 pod názvem Praha – moje město. Ač-
koliv se nejednalo o výstavu soutěžních prací, obeslali ji jak mateřské školy, tak i třídy základní školy jak pra-
cemi jednotlivců, tak i výtvarnými kompozicemi. Úroveň většiny z nich překvapila nejen nás pořadatele, ale i dvě
významné autorky, které se k naší veliké radosti stávají našimi uměleckými protektorkami. Jsou to paní Dele-
vová – výtvarnice a paní Mülerová – překladatelka. Po shlédnutí výstavy slíbily, že budou usilovat, aby nejlepší
exponáty nás reprezentovaly na mezinárodním fóru v Bruselu.

O přípravu celé výstavy a o koordinaci škol se postarala místopředsedkyně MRÚM paní Ing. Eva Danielová.
Nad to s dalšími členkami z OS Maminy z Újezdské roviny připravila velmi příjemné pohoštění účastníkům ver-
nisáže. Opravdu zasloužený dík patří i další člence Muzejní rady paní Mgr. Aleně Svatošové, všem ředitelkám
a učitelkám mateřských škol a Masarykovy základní školy. Výstava bude otevřena až do poloviny února 2009.

V závěru chci poděkovat všem členům Muzejní rady i všem, kteří se jakkoliv zúčastňovali příprav jednotlivých
výstav, ale i všem návštěvníkům muzea a popřát jim radostné prožití Vánoc i hodně zdraví a spokojenosti po celý
nový rok 2009.

Poděkování za pomoc patří i naší „ochranitelce a pomocnici“ paní starostce Andree Vlásenkové, zastupite-
lům, radě i pracovnicím Úřadu MČ.. Stejně tak i panu řediteli Mgr. Miroslavu Kurkovi za poskytnutí prostor pro
činnost muzea. Též učitelům, kteří zařazují akce výstav muzea do svých učebních plánů.

PhDr. Miloš Schmidt,  
předseda MRÚM

KULTURA
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

AUTOR DÍLO

PRO DOSPĚLÉ

PRO DĚTI 

AUTOR DÍLO

Marie Tomaidesová
knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBY:

Pondělí 10.00 - 11.00  
11.30 - 18.00 hod

Středa 10.00 - 11.00  
11.30 - 17.00 hod

Pátek 10.00 - 11.00   
11.30 - 16.00 hod

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

Simon Francesca
Havel Jiří 
Hennen Bernhard
Mayer Melody 
Lanczová Lenka 

Popprová Andrea
Reeve Philip 

Pomsta darebáka Davida 
Barbánek a já
Elfové
Holky na hlídání
Potížistka 
Včelka Mája a její dobrodružné příběhy 
Příběhy předškoláků a malých školáků
Čekání na Vánoce s Luckou, Jendou 
Horatio Nelson a jeho vítězství 

North Freya 
Kaplan Philip 
Harding Traci
Keldová Ludmila 
Atwood Margaret 
Herbert Frank 
Peters Elizabeth 
Peinkofer Michael 
Pavličová Šárka 
Enquist Anna 
Mayhew E.R.
Kmenta Jaroslav 

Gavalda Anna
Clark Mary Higgins 
Gordon Noah 
McBain Ed
Deaver Jeff
Roberts Nora 
Kopta Josef 
Groening Matt
King Stephen
Thomson Hugh
Gilbert Adrian 
Vondruška Vlastimil 
Krajewksi Marek 
Bartlett -Giménez Al.
Muchamore Robert
Cubeca Karel 
Ingólfosson Viktor 
Godard Jocelyne
Hart John
Karnezis Panos 
Kraus Susanne
Gilbert Martin 
Rosůlek Přemysl 
Novák Tomáš 
Dusíková Tereza
Cuin Charles-Henry
Biddulph Steve
Průcha Jan 
Červinka Pavel 
Piaget Jean 
Jandourek Jan 
Bílý Jiří L.
Šišková Tatjana
Brown Sandra
Howard Robert Ervin
MacDonald Ann-Marie

Rodinná tajemství 
Stíhací esa Luftwaffe za II. světové války 
Dary Dračí královny
Řeka padající z nebe
Příběh služebnice 
Heisenbergovy oči 
Vládce hromů
Stín Thovta 
Sama doma 
Návrat domů 
Letci s plastikou 
Kmotr Mrázek II
Lexikon české literatury 
Prostě spolu
Tvrdohlavá sestřička 
Katalánec 
Vraždy pod stromeček 
Rozbité okno 
Sluneční drahokamy
Hlídač č. 47
Sipsonovi: Nervy v kýblu bublin
Ostrov Duma Key
Posvátná země 
Konec světa 
Letopisy královské komory 
Smrt v Breslau 
Nebezpečné rituály 
Pravda 
Tajemství skrytého kláštera 
Před úsvitem 
Egypťanky 
Dole u řeky 
Malé hanebnosti 
Ohnivá pečeť 
Churchil a židé 
Politická filozofie
Vztah matky a syna
Počítač pro ženy
Dějiny sociologie 
Proč jsou šťastné děti šťastné 
Srovnávací pedagogika
Ekologie a životní prostředí 
Psychologie dítěte
Průvodce sociologií
Právní dějiny na území ČR
Výchova k toleranci a proti rase
Alibi
Conan 2
Padněte na kolena 
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na leden 2009

Čtvrtek 8.11.2009, 19.30 KINO – ANGLICKÉ JAHODY
ČR, 2008, 114 min, drama , od 12 let, režie: Vladimír Drha,hrají: Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková, Ivan Lupták,
Marie Štípková, Richard Zevel, Alexej Bardukov, Vjačeslav Burlac, Sergej Gherciu, Miloslav Mejzlík
Píše se 21.srpen 1968. Osudový milostný příběhem mladých lidí, kteří chtěli mít chvilku času na lásku, ale ocitli se v ne-
správnou dobu na nesprávném místě. A stejně tak osudový příběh generací, jejichž sen o svobodě a obyčejném šťastném ži-
votě byl právě téhle srpnové noci násilně přerván. 

Neděle 11.1.2009, 16.00 KINO – VESMÍRNÍ OPIČÁCI
USA, 80 minut, dabing, přístupný, režie: Kirk De Micco,„První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední
...doufejme, že se vrátí!“Hravé mimozemské dobrodružství se skvělou animaci CGI v produkci Johna H. Williamse (SHREK,
SHREK 2) v českém znění s Martinem Písaříkem, Vojtou Kotkem a Lucií Vondráčkovou.Vstupné: 65,-

Pondělí 12.1.2009,   19.30 KINO – DĚTI NOCI
ČR, 2008, 80 minut , drama, od 15 let, režie: Michaela Pavlátová, Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Jan Dolanský, Kristýna No-
váková, Lenka Termerová, David Novotný, Igor Chmela
Ofka, prodává v nonstop obchůdku a potuluje se ulicemi nočního Karlína s podivínským Ubrem, který z popelnic fascinovaně
loví odložené věci a beznadějně ji miluje. Přes den dospává, žije v noci. Je to... dítě noci. Na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech získali Martha Issová a Jiří Mádl cenu za nejlepší herecký výkon.

Středa 14.1.2009, 9.00 - 12.00 KURS – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY
TISK NA TEXTIL - tisk přes šablony + zdobení korálky Hot fix.  Sebou cca 5 ks oblečení (nové, starší - bavlna) Cena  220,-Kč.
Lektorka Andrea Janotová.Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 15.1.2009 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY  „900 kilometrů pěšky Španělskem na konec světa“
Výstava fotografií Václava Hanáka a Michala Pivarči o putování Španělskem – trasou Evropské kulturní památky, svatojakub-
ské cesty – Camino Francés

Čtvrtek 15.1.2009, 19.30 KINO – TOKIO!
Francie, Japonsko, Německo, Jižní Korea, 2008, drama,komedie, 110 min, titulky, od12 let, Režie: Michel Gondry, Leos Carax,
Joon-ho Bong. Hrají: Yu Aoi, YossiYossi Arakawa, Jean-Francois Balmer, Julie Dreyfus, Ayako Fujitani, Ayumi Ito. Tři kultovní
režiséři se podívali na zoubek jednomu z nejbizarnějších světových velkoměst, Tokiu. Výsledkem jsou tři zcela odlišné příběhy.
INTERIOR DESIGN – Surrealistická bajka mladého páru, který se přistěhoval do Tokia. MERDE- příběh podivína žijícího v tokijské
kanalizaci. TŘESOUCÍ SE TOKIO - příběh hikikomoriů, lidí, kteří se zcela odřízli od vnějšího světa a žijí v samotě svého příbytku.

Sobota 17.1.2009 19.00 DIVADLO - SVOU VLASTNÍ ŽENOU
Skutečný životní příběh nejznámějšího berlínského transvestity Charlotte von Mahlsdorf, který v ženských šatech přežil represe
totalitních režimů a na vysokých podpatcích si dokázal vyšlapat cestu mezi nacismem a komunismem. Slavné monodrama
Douga Wrighta oceněné Pulitzerovou cenou 2004 a divadelní cenou Tony. Hraje Libor Ulovec. Vstupné: 100,-Kč

Pondělí 19.1.2009, 19.30 KINO – QUANTUM OF SOLACE
USA,VB 2008, bondovka, 106 min, od 12 let,Režie: MARC FORSTER,Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, Jesper Christensen, Olga
Kurylenko
Ve dvaadvacátém filmu o nejznámějším agentovi Jejího veličenstva, se James Bond (Daniel Craig) vydává po stopě, kterou
mu zanechala Vesper, jediná žena, kterou kdy miloval.

Čtvrtek 22.1.2009, 19.30 KINO – ABSURDISTÁN
Německo, 2008, komedie, 88 minut, titulky, od 12 let, režie: Veit Helméř,Hrají: Maximilian Mauff, Kristýna Maléřová, Radomil
Uhlíř, Nino Chkeidze. Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lásky .... Inspirací pro vznik třetího celovečerního filmu

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila ze svých
zdrojů Evropská unie.

Velice si vážíme pomoci a podpory,
kterou aktivitám Klánovického fóra
poskytuje ÚMČ Praha Klánovice.

Státní fond České republiky pro podporu
a rozvoj české kinematografie finančně
podpořil projekt technického rozvoje a mo-
dernizace kinosálu v roce 2007.

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování dárcům

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

http://www.klanovickeforum.cz

Rezervace a ceny vstupenek
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého 

a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB  během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076 
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.

Změna programu vyhrazena.

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

Veita Helmera byla novinová zpráva o turecké obci, kde se ženy vzbouřily proti mužům, kteří nebyli schopni opravit místní vo-
dovod. Odepřely jim sex, dokud nezajistili normální chod domácností. 

Pátek 23.1.2009, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – ČTYŘI POHÁDKY
Netradiční zpracování čtyř klasických pohádek Františka Hrubína: Kuřátko v obilí, Otesánek, O veliké řepě, Zvířátka a loupež-
níci.Každá pohádka je jinou loutkohereckou technikou. Některé jsou zhudebněny, a také předěly tvoří snadno zapamatovatelná
píseň na hrubínův text. Doprovod obstarává kytara. Hraje divadlo ŠUS. Vstupné: 40,-/os.

Pátek 23.1.2009, 19.30 Klánovický SKLENIK.com
Eklektický DJ set hitů 20. a 21. století v podání nestorů taneční scény.
JAN 5 – Ohm Square a BÓŘA – ex – Liquid Harmony

Středa 28.1.2009, 9.00 - 12.00 KURS – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY 
PEDIG - výroba podnosu nebo košíčku s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má -  šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně ma-
teriálu) 300,-Kč. Lektorka Andrea Janotová.Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 29.1.2009, 19.30 KINO – NADINE
Nizozemí, Belgie 2007,drama, 105 min, dabing, od 15 let,režie: Erik de BRUYN. Hrají: Monic HENDRICKX, Sanneke BOS, Ha-
lina REIJN, Mano TZOULAKIS, Frank LAMMERS,NADINE je bezdětná, úspěšná žena, jejímž životem prošla řada mužů. Nyní
je znovu sama a její biologické hodiny tikají stále hlasitěji, až a přivedou ji k zoufalému činu: únosu dítěte. Nadine se vydává
na cestu před zákonem a ve vzpomínkách se vrací k určujícím okamžikům svého života. Česká předpremiéra filmu NADINE
se uskutečnila na 43. ročníku MFF Karlovy Vary

Pátek 30.1.2009, 19.30 DRUM BATTLE aneb bicí jsou také hudební nástroj
Netradiční pohled na krásy i záludnosti hry na bicí nástroje složený převážně z audio a video ukázek hry osobitých amatérů i
slavných profesionálů uvádí Mates Nádassy.



ZVEME VÁS

Úřad městské části Praha 21 uvádí: 

přední členku Národního divadla

IVU JANŽUROVOU
v komedii 

PUDL A MAGNOLIE
v další roli STANISLAV REMUNDA 
a střídavě THEODORA  A  SABINA

REMUNDOVI. 
Režie Stanislav Remunda.

Společenský sál ZŠ Masarykova. 
Dne 19 ledna 2009

od 19:00 hod.
Cena 250,-Kč, předprodej podatelna

úřadu a Knihkupectví nad Lesy.

Informace: zdenek.vorisek@praha21.cz
777 811 331

„CESTA K SEVERNÍMU
PÓLU – ŠPICBERKY“

je námět pravidelné čtvrteční besedy

Vyprávět o své cestě bude 
pan PhDr Miloš Schmidt

ve čtvrtek 8. 1. 2009 
od 15.00 hodin

v Zasedací místnosti MÚ

Srdečně zveme všechny zájemce o
poutavé vyprávění

Svaz postižených civilizačními choro-
bami a Sdružení důchodců

Základní organizace Újezd n/L
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PORSE
poradenský servis

Ocitli jste se v situaci, ve které nevíte jak dál? 
Potřebujete podporu, informace či radu? 

Obraťte se na poradenský servis, který se
zaměřuje na (počáteční) pomoc a podporu
v nepříznivé životní situaci, kterou se snaží
zlepšit či stabilizovat. 

Pomůžeme Vám: 
- se zorientováním se v aktuální situaci a spo-

lečně vymyslet, co dále dělat

- s hledáním zaměstnání, s ujasněním si směru
svého budoucího povolání

- s přechodem z rodičovské dovolené do za-
městnání

- s právním problémem (občanským, rodinným,
pracovním a trestním)

- s obstaráním osobních záležitostí (sepsání
žádosti, doprovod do instituce aj.)

- s Vaším dotazem.

Poradíme Vám: 
- jak a jaké služby a aktivity můžete v Praze 21

a okolí využívat

- co k tomu potřebujete

- jakou pomoc můžete získat od státu - sociální
dávky (např. porodné, přídavek na dítě, rodi-
čovský příspěvek, pomoc v hmotné nouzi).

Služba je tedy pro všechny ty, kteří se ocitli v ta-
kové situaci, jenž je vychýlila z jejich běžného
života, potřebují a chtějí pomoci a mají trvalý
pobyt na území hl. m. Prahy. Poskytována je
bezplatně a i anonymně. 

Kontaktovat nás můžete na tel.č. 739 491 633,
mailem na adrese vera@neposeda.org. Pokud
nemáte přístup k telefonu ani k internetu najdete
nás:

PONDĚLÍ   9.30 - 11.30  Praha - Klánovice
na adrese ÚMČ Praha - Klánovice, U Besedy 300,

ÚTERÝ      14.30 - 16.30  Praha - Běchovice
na adrese Českobrodská 516 
(vedle samoobsluhy),

STŘEDA  11.00 - 15.00 Praha - Újezd nad Lesy
na adrese Středisko osobní hygieny, Živonínská
1630.

Za poradenský servis PORSE
Věra Jílková
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ZE ŠKOLY

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690

DOPLNĚK K INFORMACI O ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2009/2010
K přijímání dětí s trvalým bydlištěm mimo Újezd n. Lesy a nebydlících v naší MČ.

V současné době je do prvního ročníku základní školy počítáno předběžně se 141 předško-
lákem z jednotlivých mateřských škol v obci a cca 10 předškoláky umístěnými v MŠ mimo Újezd nad Lesy. Před-
pokládá se, že počet dětí se žádostí o odklad nástupu povinné školní docházky bude zhruba stejný jako vloni,
tj. kolem 25. Tím se dostáváme k počtu cca 125 prvňáčků, kteří by měli nastoupit do prvních tříd naší základní
školy. Tomu odpovídá otevření 5 prvních tříd, které v podstatě beze zbytku naplní jen újezdští školáci.  V těchto
počtech je vycházeno z loňského opatření a přání zřizovatele i školy – preferovat kvalitní péči o místní děti, je-
jichž rodiče skutečné žijí a trvale bydlí v Újezdě nad Lesy, naplňovat třídy do počtu cca 25 žáků a udržet školní
družinu až do třetího ročníku ZŠ.  Z výše uvedeného vyplývá, že pro šk.rok 2009/2010 nebudou uchazeči s trva-
lým bydlištěm  mimo Újezd nad Lesy do prvního ročníku naší základní školy přijímáni. Děkujeme za pochopení.

Miroslav Kurka, ředitel školy

Bližší informace k - zápisu,  mimořádnému termínu (nemoc, zahraniční pobyt ap.), prohlídce školy aj. podá:   
pí Vladana Vacková, Mgr. - zástupkyně ředitele školy pro I. stupeň ZŠ – tel. 281 045 311; vackova@zspolesna.cz

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy pro školní rok 2009 –  2010

se uskuteční 15. a 16. ledna 2009 od 14 do 18 hodin
ve školní budově 1. stupně v parku

Bližší informace a termín dodatečného zápisu tel. 281 045 311

Konec kalendářního roku nás zastihl v pilných přípra-
vách na nejkrásnější svátky roku. 

Aby čekání a pracovní nasazení nebylo pro nás tak
namáhavé, vyrazili jsme na počátku listopadu na pozná-
vací výlet do Hořovic. Čekala na nás úžasná výstava hra-
ček našich babiček a maminek a trošku „bojavá“ plejáda
strašidel našich lesů, vod a strání.

Také odpolední setkání rodičů, prarodičů a nás ka-
marádů s keramikou přineslo mnoho radosti a uvolněné
pohody. Komety, stromečky a vánoční kachle se vydařily
a výkony všech generací byly vskutku vynikající. Vánoční
pohádka divadla Kukadlo a představení kouzelníka nás
správně nastartovalo na ty pravé předvánoční přípravy.

Pečení cukroví, výroba malých dárečků pro naše nej-
bližší, sestavení programu na vystoupení a sváteční vý-
zdoba mateřské školy je již tradičně nedílnou součástí
naší práce. A samozřejmě vše se završilo na předvá-
nočním setkání s rodiči. To letošní bylo přece jen výji-
mečné. Dárky za naše snažení nám předal sám Mikuláš
s andělem. Doufáme, že ukázka naší práce se stejně
jako našim nejmilejším líbila i starším spoluobčanům na
jejich vánočním setkání v jídelně základní školy.

Do naší mateřinky přišel také Ježíšek. Pod stromeč-
kem jsme našli mnoho dárků, ze kterých jsme měli
ohromnou radost. Za nadílku musíme poděkovat někte-
rým rodičům  a úřadu městské části Praha 21, kteří fi-
nančně přispěli na opravdu bohaté vánoce.

Na závěr nám dovolte popřát Vám všem mnoho štěstí
a radosti v roce 2009. 

Kamarádi z 1. mateřské školy

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Tak a je tu nový rok. Po příjemných vánočních svát-
cích se prostory Baby centra opět zaplnily veselým ště-
betáním dětí, které je plné zážitků z nových dárků
a také radostí ze setkání s kamarády, které si tu
za těch pár měsíců stačily děti najít. Prostě všude
vládne radost, pohoda a dobrá nálada.  

A že jsme toho od září stihli s dětmi skutečně dost.
Téměř každý den si děti odnášejí domů svoje  výrobky
z výtvarného kroužku, učí se nové básničky a písničky,
hrají pohádky, zlepšují si fyzickou kondici při ranních
rozcvičkách i venkovních aktivitách, učí se komuniko-
vat a rozšiřují si slovní zásobu při pravidelném téma-
tickém povídání, získávají základy angličtiny.
Pro zpestření navštěvujeme tělocvičnu, divadelní před-
stavení, pořádáme karnevaly, sportovní dny, výlety, hle-
dání pokladu apod. Alespoň jednou do měsíce s dětmi

společně „vaříme“ – zkusili jsme kynuté buchty, pizzu,
dorty a v prosinci vánoční cukroví. Z poslední doby se
všem moc líbil výlet do skanzenu v Kouřimi, kde děti
poznaly, jak se za dob našich babiček slavily vánoce,
jak se zdobily domy a stromečky, co se o vánocích
jedlo a jaké se peklo cukroví. V dřevíčkové dílně si pak
děti mohly vyrobit svou vlastní vánoční ozdobu. Po-
malu se začínáme těšit na jaro, kdy spolu s dětmi za-
čneme na zahradě pěstovat zeleninu a bylinky.

Vše, co se děti za první měsíce docházky naučily,
předvedly nakonec svým rodičům a prarodičům při vá-
noční besídce. I když děti většinou na veřejnosti vy-
stupovaly úplně poprvé, jejich přednes básniček,
nacvičené scénky a písničky sklidily obrovský potlesk
a uznání. Nádherná výzdoba, vůně cukroví a koledy
vytvořily dokonalou vánoční atmosféru, při které k nám
samozřejmě také zavítal Ježíšek s velkou nadílkou
dárků, jejichž rozbalování bylo příjemným zakončením
celého slavnostního večera.

V době bilancování uplynulého roku máme největší
radost z úspěšného přestěhování Baby centra
do téměř nového rodinného domku blízko lesa, který
jsme si „pohádkově“ vyzdobili a kde se nám, rodičům

a hlavně dětem moc líbí. Jako jediné soukromé zaří-
zení tohoto typu v Újezdě nad Lesy a blízkém okolí
splňujeme všechna zákonem daná bezpečnostní a hy-

gienická nařízení. Stabilizovaný profesionální kolektiv,
větší počet vychovatelek s individuálním přístupem
k dětem, rodinná atmosféra  a pestrá nabídka aktivit
přispívají k tomu, že se v „novém“ Baby centru děti
brzy aklimatizovaly. 

I v novém roce nás čeká spousta hezkých sportovních
i kulturních akcí, výletů apod. Nově připravujeme pro
zájemce z řad našich dětí plavání. A pozor - od ledna

rozšíří kolektiv Baby centra pan učitel, který bude učit
děti zpívat a základům hry na flétnu.

Vzhledem k řadě dotazů na docházku ve školním
roce 2009/2010 bychom rádi upozornili, že zápisy
budou probíhat již od února!  Více informací naj-
dete na www.vzahrade.cz.

Mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2009 přeje tým
Baby centra.

Baby centrum V ZAHRADĚ, 
Čenovická 1085, Újezd nad Lesy

NOVINKY Z BABY CENTRA V ZAHRADĚ
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ZPRÁVY Z FOTBALU
V sezóně 2008/2009 právě probíhá

zimní přestávka, během které všichni fot-
balisté od přípravky až po muže nabírají
fyzickou kondici na jarní část soutěže. 
Přinášíme informace o dalších týmech, 
které ukončily podzimní část sezony.

Veškeré informace, podrobnosti k odehraným utkáním,
sestavy, zprávy z fotbalových utkání dorostu a dospě-
lých a další informace k dění v klubu naleznete na
www.fkujezd.cz.

Mladší žáci (hráči ročníků 1996,1997)
II.A třída Praha
Trenér : Chumlen Jan tel. 728 117 844
Podrobnější komentáře k odehraným zápasům najdete
na www.fkujezd.cz v sekci ml.žáci.

Výsledky mladších žáků v podzimní části
sezóny 2008/2009
Lipence - FK Újezd nad Lesy 0:9 (0:4)
Branky : 1',16',27',32' Podlipný Jakub, 25',54' Foltman
Petr, 35',42' Rubeš David, 55' Vaníček Tomáš
FK Újezd nad Lesy - Bohemians 1905 D 0:0 (0:0)
Střešovice B - FK Újezd nad Lesy 2:1 (2:1)
Branky : 27' Podlipný Jakub
FK Újezd nad Lesy - Sokol Stodůlky B 5:1 (0:0)
Branky : 31' Podlipný Jakub, 47' Konejl David (pen), 49'
Havel Jiří, 54' Andras Lukáš, 59' Mruvčinský Martin
Sokol Bílá Hora - FK Újezd nad Lesy 0:5 (0:2)
Branky : 9' Černý Tomáš, 28', 49' Podlipný Jakub, 33'
Baudiš Josef, 58' Foltman Petr
Loko Vltavín B - FK Újezd nad Lesy 0:10 (0:7)
Branky : 2' Podlipný Jakub, 6',11' Mruvčinský Martin, 12'
Konejl David, 15' Havel Jiří, 18' Lipár Dominik, 21' Čer-
ný Tomáš, 31' Vaníček Tomáš, 45' Foltman Petr, 47' Při-
byl Roman
FK Újezd nad Lesy - Přední Kopanina 4:3 (4:0)
Branky : 9' Baudiš Josef, 13',17' Karbus Jakub, 23' Po-
dlipný Jakub
Dukla C - FK Újezd nad Lesy 0:4 (0:2)
Branky : 21' Foltman Petr, 28', 52' Karbus Jakub, 58' Va-
níček Tomáš
FK Újezd nad Lesy - SK Ďáblice 6:3 (3:2)
Branky : 4', 31', 35' Konejl David, 9',17' Andras Lukáš,
42' Foltman Petr 
FK Řeporyje - FK Újezd nad Lesy 0:6 (0:5)
Branky : 3', 20', 29' Andras Lukáš, 4' Karbus Jakub,  14'
Podlipný Jakub, 33' Foltman Petr
FK Újezd nad Lesy - Sokol Řepy 5:0 (4:0)
Branky : 1' Karbus Jakub, 5' Foltman Petr, 14' Podlipný
Jakub, 28',41' Andras Lukáš

Komentář k podzimní části
Letos si družstvo mladších žáků před sezónou sta-

novilo nelehký úkol a to postup do 1.třídy. Po výborně
zvládnutém soustředění a třetím místě na memoriálu Ond-
ry Bakaláře jsme vstupovali do soutěže plni optimismu.

Bohužel četná zranění na začátku podzimu nám po-
někud zkřížila plány a tak jsme po 3 kolech měli na svém
kontě pouze 4 body. Od této chvíle se nám marodka za-
čala vyprazdňovat a my jsme konečně začali naplňovat
naše cíle a zahájili naší šňůrou vítězství hon na první místo.
Od čtvrtého kola kluci neztratili ani bod a tak jsme se na
konci podzimu mohli radovat z těsného vedení v soutě-
ži. Za předváděné výsledky a nejvíce nastřílených branek
si kluci první místo určitě zaslouží. Ale jsme pouze v po-
lovině soutěže a tak v zimní přípravě nesmí usnout na va-
vřínech a pokračovat v přístupu k tréninku jako dosud.

Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří s námi jez-
dí na zápasy a i za jejich drobné sponzorské příspěvky,
které zaručí kvalitní zimní přípravu mužstva. Na závěr bych
chtěl vyzdvihnout nadstandardní práci a přístup trenéra
Honzy Chumlena, kterému tímto ještě jednou děkuji.

Tabulka odehraných zápasů a vstřelených branek
jednotlivých hráčů v podzimní části

Tabulka odehraných zápasů a vstřelených branek
jednotlivých hráčů v podzimní části

Hráč Ročník
Odehráno 

zápasů z 11
Vstřeleno 

gólů

Andras Lukáš 96 9 8
Baudiš Josef 96 9 2
Černý Tomáš 96 11 2
Drdla Lukáš 97 9
Foltman Petr 96 11 8
Havel Jiří 96 11 2
Christián Matěj 97 4
Karbus Jakub 96 7 6
Konejl David 97 11 5
Lipár Dominik 97 10 1
Mruvčinský Martin 99 6 3
Novotný David 97 10
Oktábec Jan 98 7
Pinkas Martin 97 4
Podlipný Jakub 96 11 12
Přibyl Roman 98 2 1
Rubeš David 96 11 2
Stenberk Kryštof 97 2
Vaníček Tomáš 96 9 3
Vojáček Lukáš 97 3
Votava Tadeáš 96 10

Pořadí Název klubu Z V R P SKÓRE B
1. Újezd nad Lesy 11 9 1 1 55 :   9 28 
2. SK Střešovice B 11 8 3 0 40 :   5 27
3. Bohemians 1905 D 11 7 3 1 35 :   4 24
4. Řepy 11 7 1 3 31 : 19 22
5. Dukla C 11 6 2 3 22 : 12 20
6. Př.Kopanina 11 5 2 4 30 : 17 17
7. Ďáblice 11 5 1 5 36 : 25 16
8. Bílá Hora 11 4 1 6 13 : 23 13
9. Stodůlky B 11 2 1 8 7 : 31 7
10. Řeporyje 11 2 1 8 10 : 51 7
11. Loko. Vltavín 11 2 0 9 8 : 44 6
12. Lipence 11 0 2 9 4 : 51 2



Fotbalový klub FK Újezd nad Lesy hledá trenéry pro:

• • tým mladší přípravky – roč. 2001 a mladší.. 
Zájemci se mohou hlásit u pana Petra Křeliny, tel.číslo 603 308 573

• • tým mužů "B". Odměna je zaručená. 
Zájemci se mohou hlásit panu Jirkovi Borovičkovi na tel.číslo 777 320 047

SPORT
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PODĚKOVÁNÍ FOTBALISTŮ
Před časem jsme využili stránek Újezdského zpravodaje ke kritice ohledně řešení konkrétní problematické si-

tuace v tělocvičně naší ZŠ Masarykova, dnes bychom naopak rádi využili zpravodaje, abychom poděkovali Radě
městské části Praha 21 a paní starostce za pomoc při rekonstrukci restaurace na fotbalovém hřišti.

V zimě letošního roku jsme se rozhodli dokončit rekonstrukci kabin a kompletně zrekonstruovat bývalé ob-
čerstvení  na hřišti na restauraci s plnohodnotnou kuchyní a celotýdenním provozem včetně všech povolení.
K této investiční činnosti jsme měli zajištěno finanční krytí dle předpokládaného rozpočtu. V průběhu výstavby
došlo bohužel v důsledku zjištění špatné statiky stavby a dalších neočekávaných problémů k navýšení rozpočtu
a my se dostali do situace, kdy jsme nebyli schopni rozpočet bez cizí výpomoci pokrýt. 

Nezbývalo nám nic jiného, i z důvodu toho, že vlastníkem fotbalových kabin i hřiště je MČ Praha 21, než vy-
volat jednání a požádat Radu Městské části Praha 21 o pomoc. Členové Rady i paní starostka, nejenže se k nám
nepostavili zády, i když klidně mohli, ale snažili se nám pomoc. Včera jsme se dozvěděli, že se podařilo peníze
získat prostřednictvím grantu od hlavního města Prahy za významné pomoci MČ Praha 21.

Chceme tímto poděkovat všem radním a paní starostce za pomoc, vstřícné, slušné chování a v neposlední
řadě i za jakousi politickou kulturu, jelikož ani na jednom z našich jednání nezaznělo nikdy ani náznakem něco
o jakékoliv protislužbě, či něčem podobném. V dnešní době, kdy jsou plné noviny kauz o úplatcích, protislužbách,
slibech, cílených dotacích,  podvodech a provokacích, jsme nabyli dojmu, že naši obec vedou slušní lidé a to je
fakt docela příjemné zjištění…..

Jiří Borovička a Martin Mora 
za vedení FK Újezd nad Lesy

Vítáme Vás v novém roce
na stránkách Újezdského zpravodaje.

Holé kmeny a větve mají svou
krásu a dokonalost právě v zimě
jsou-li bez listů. Když  je pokryje ji-
novatka a zasvítí na ně slunce, je
zahrada krásná jako v pohádce.
Myšlenky na práci v zahradě si
musíme ještě dát zajít, ale mů-
žeme se na ni těšit.

V mírných zimách začínají
i v lednu předjarní rostliny nalévat
své pupeny a jarní kvítka se drát

nad zem. Pomalu se prodlužují
dny, zahrada však vypadá pustě.
Můžeme ji vylepšit menšími úpra-
vami rostlin, nebo nakypřením
slehlé půdy na připravených záho-
nech.

Není–li teplota pod nulou, je
možné prořezávat jabloně
a hrušně. Všechny stromy přihno-
jujeme dle návodu organickými
hnojivy obsahující kostní moučku
nebo rohovinu.Abychom měli
zdravou úrodu na ovocných stro-
mech a keřích , staráme se o ně

i v období vegetačního klidu. Kon-
trolujeme jestli na nich nepřezimují
škůdci. Ořežeme nemocné větve
a někdy odstraníme i staré stromy,
které nedávají žádnou úrodu a šíří

LEDNOVÁ ZAHRÁDKA

LEDNOVÁ  ZAHRADA
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kolem sebe jen choroby. Nesmíme
na stromech také ponechat loňské
mumifikované plody.

Co jsme nezvládli mechanicky
musíme po narašení na jaře pro-
vést chemicky. Přípravek Oleoekol
můžeme použít na ovocné stromy,
keře, na vinnou révu i okrasné dře-
viny. Choroby se stávají odolněj-
šími, při aplikaci postřiků lze zvýšit
koncentraci.

V Újezdě se začala mezi za-
hrádkáři s úspěchem pěstovat
vinná réva, jak bylo vidět na pod-
zimní výstavě. Řez vinné révy
v lednu neprovádíme, mohou přijít
ještě silnější mrazy. Neořezaný keř
révy odolá většinou silným mra-
zům lépe než ořezaný.

Také peckoviny, hlavně ty te-
plomilné, v zimě neřežeme. Nej-
lepší doba řezu broskví je v květu
i když nám to rve srdce. Řezné
rány se lépe zacelují a stromy nej-
sou pak napadány klejotokovou
rakovinou.

Pokojové rostliny jsou v zimě
náchylné vůči chladu, vysychání
ale i  přemokření.Škodí jim příliš
suchý vzduch v bytech s ústřed-
ním topením. Pokojové rostliny
v zimě přihnojujeme jenom ty ,
které kvetou a nebo intenzivně
rostou.

Teď v zimě více sedíme u tele-
vize nebo na posezením s přáteli
a při tom zobeme smažené bram-
bůrky nebo jiné dobrůtky, kdo by
odolal,  já teda ne.

Zahrádkáři, a ne jenom ti, mají
blízko k ovoci a ořechům, ale i za-

koupené sušené plody nám
mohou více prospět ke zdraví.

Podráždění a nervozita může
být způsobena nedostatkem dras-
líku. Ten je hodně obsažen v su-
šených meruňkách, hrozinkách,
mandlích a oříšcích.

Energii nám dodají sušená ja-
blka, hrušky, švestky, hrozinky,
kokos, datle a fíky.

Na výpadky paměti platí  pojí-
dání ořechů vlašských i lískových,
ovesné vločky a sušené ovoce.

Problémy se zažíváním mohou
vyřešit  sušená jablka, švestky,
hrušky, dýňová a slunečnicová se-
mínka.

Dá se říci, že všechno ovoce
jak čerstvé ale i sušené je pro-
spěšné našemu zdraví .    

Když jsme u té výživy řekneme
si něco o cibulové zelenině.
Je známé, že národy, které konzu-
mují hodně česneku se dožívají
vyššího věku.

Cibule bez které si nedove-
deme představit vaření, má
mnoho vitamínů, éterické oleje
a mnoho dalších látek. Cibule má
také antiastmatické a antibakteri-
ální účinky, podporuje trávení
a chuť k jídlu.

Pórek má podobné hodnoty
jako cibule, která obsahuje bílko-
viny , vitamíny A,B,C,E a P, že-
lezo,draslík, a hořčík. Pórek
zlepšuje činnost jater, žlučníku
a pročišťuje krev.

U cibulové zeleniny by se podle
odborníků měla u nás spotřeba
zdvojnásobit.

Jak se zbavit plevele na za-
hradě od jara po celé vegetační
období k tomu nám poslouží 

CASORON G.

Přípravek je šetrný k životnímu
prostředí. Osvědčil se v keřích ry-
bízu, malin, ostružin, rododendro-
nech a živých plotech. Také
cestičky a zámkové dlažby po ap-
likaci CASORONEM G zůstanou
čisté. Po aplikaci se nesmí prová-
dět žádné kypření půdy, porušila
by se herbicidní bariéra vytvořená
na povrchu půdy. Ošetření CASO-
RONEM G se provádí brzy z jara,
nejlépe hned po roztátí sněhu.
Půda musí být vlhká a teplota
vzduchu nízká. CASORON G jsou
drobné granulky, kterými se musí
půda rovnoměrně posypat. Přeji
úspěch v boji s plevelem.

Od loňského roku mají zahrád-
káři internetové stránky www.kve-
tyujezda.ic.cz. Příteli A.Šebíkovi
děkujeme za jejich zřízení a pro-
vozování, a přejeme mu ke kula-
tému výročí hodně zdraví a štěstí.

Za výbor ZO ČZS
Z. Nohejlová

LEDNOVÁ ZAHRÁDKA
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ČTENÍ PRO RADOST

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE
ADRESA: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21, STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16  PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY
PODATELNA: tel.: 281 012 911, fax: 281 971 531
ÚŘEDNÍ HODINY:  PO 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30     ST 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30      PÁ 8:00 – 12:00
Výkonná redaktorka: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943,  e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz
Příspěvky: e-mailem, osobně, podatelna, schránka před hlavním vchodem 
Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel: 281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz
osobně, elektronicky. Platba: v hotovosti, na fakturu 

HAŠKOVA CESTA DO KOLODĚJ
Úvodem budiž zdůrazněno, že Hašek je Jaroslav,

spisovatel proslulý, zhruba tisícem povídek a veledílem
o dobrém vojáku Švejkovi. V době nadepsané cesty mu
bylo dvaadvacet let a už několik let se živil psaním. Ko-
loděje patří nyní do pražské části 21 a nelze si je zamě-
nit s Koloději nad Lužnicí nebo u Pardubic. Cestu do Ko-
loděj vylíčil Hašek v povídce „Mladé směry“ (Národní
listy,11.6.1905).

Hašek měl tehdy žízeň a žádnou hotovost. Nápravu
hledal u přítele Ladislava ( Hájka-Domažlického ), kte-
rého zastihl nad pěti půlarchy, prázdnými, až na očí-
slování. Na dotaz, co dělá, prohlásil hrdě – píšu po-
vídku. Náprava byla nasnadě – Ladislav dostal foršús
20 korun a od Haška čekal námět. Haškovy nápady
vydaly na dvě stránky. Aby se vyhnuli nebezpečí, že
utratí honorář v pražských pohostinstvích, zavedl je
Hašek na nádraží. Tam se přiznal Hašek, že má ne-
daleko Prahy přítele, který ho zve k návštěvě. Další vy-
světlí původní text:

Milý Ladislave, koupíš dva lístky do Koloděj. Je to
zcela prosté a jednoduché. Budeš čerpat své nápady
z ovzduší venkova. Koloděje jsou ves netknutá ještě ru-
chem velkoměsta, budeš moci napsati povídku čistě
moderní z vesnického života. Půjdeme s mým známým
do hospody, uvidíš tamnější honoraci. Vyslechneš jejich
hovor, přibarvíš dle libosti, můžeš popisovati ve své po-
vídce ochočeného kulhavého srnce, což jest zvláštností
celého okolí, můžeš se rozepsat o rybníku v blízké
oboře. Budeš moci psát o lesních stínech, poskakujících
po vodě. Myslím, že jest to velmi lákavé. Povídce můžeš
dáti název: „Z ovzduší obce Koloděj u Prahy.“

Koloděje nepopsal ještě nikdo, vykonáš tak zároveň
záslužný čin v oboru místopisu. Možná, že tě obecní
rada kolodějská bude jmenovat čestným občanem.

Přítel Ladislav vylíčil půl stránky svých nezdařených
pokusů a máchl malomyslně rukou....spoléhám se, že
v těch Kolodějích naleznu potřebný materiál.

Běchovice! volal konduktor.
Vylezeme, pobízel jsem přítele, z Běchovic je do Ko-

loděj nedaleko.
V tomto okamžiku vyšlo najevo, že Hašek už to tady

zná – lístky měli sice až do zastávky „Jirny-Koloděje“,
odkud bylo do Koloděj blíže, ale cesta hlubokým lesem
neposkytovala rozhled po krajině a v kolodějské osadě

Újezd číhalo na Ladislavovu hotovost a Haškovu žízeň
nebezpečí v hospodách „U Sochorů“ a „U Kulhavejch“.

A tak Hašek líčil krajinu od Běchovic směrem do Ko-
loděj, cestou blátivou, do kopce, vroubenou hroma-
dami řepného chrástu, který podle Haška prodělává
chemický proces zahnívání, čekajíce na vozy rolníků,
které je odvezou na místa určená vševědoucí přírodou.
Nedaleko vystupují z podzimního dne obrysy obce,
která má název Koloděje. Za obcí černají se obrysy
obory a v dáli ztrácí se pruh jirenského lesa. 

Za chvíli jsme v Kolodějích.
Známý v Kolodějích vyslechl příčinu návštěvy a in-

formaci, že Ladislav ke svým problémům má v kapse
20 korun. Zavedl je do hospody na večeři a představil
jako spisovatele, kteří přišli psát povídku ze života ko-
lodějských občanů. Ze stolů zmizely karty, utichly nad-
ávky a původně hrubý ráz řeči změnil se v něžnější.
I hostinský byl samá „poklona, račte a ó prosím.“

Přítel Ladislav pil a svěřoval se, že ještě nemá myš-
lenku. Pak už jen bubnoval prsty na stůl a v jakémsi
neznámém nápěvu broukal: „Mladé směry, ryryry,
mladé směry.“ Po desáté hodině se Hašek vydal k ná-
draží sám, protože Ladislav nechtěl opustit místnost.

Druhý den po obědě navštívil Hašek přítele Ladi-
slava, který vyspával pěkného opičáka. Po sdělení, že
Hašek už tu povídku napsal, pravil „Lumpe!“ a pak už
spolu nemluvili.

L. Jenšovský

Příjmení „Hašek“ vzniklo pravděpodobně z fran-
couzského „hache“ (vyslov aš), v poněmčeném tvaru
„haš“ a znamená „sekyra“. Po napoleonských taženích
na východ se mohli těžce zranění a návratu neschopní
vojáci dostat v českých krajích do péče nějaké lidové
zdravotnice. Vzhledem k tomu, že Čajkovského přede-
hra má název „1812“, byl už v té době Újezd provozu
schopný. Haškovi měli v Újezdě nad Lesy hospodář-
ství směrem na jih na levé straně před prolukou. Cho-
dívalo se k nim pro mléko a měli dcerku Marušku asi
stejně starou jako Fidel Castro (1926). V Kolodějích
byla paní Hašková modistka. Odstěhovala se do Prahy.
Snad měl Jaroslav Hašek v Kolodějích příbuzného,
nebo jmenovce.
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DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
SECOND HAND

Baby Bazárek LVÍČEK Bečvářská 1525, Baby Bazárek LVÍČEK Bečvářská 1525, 
Újezd nad Lesy - Újezd nad Lesy - na BLATOVĚna BLATOVĚ

Otevírací doba: Po, St - 1100 - 1600

Út, Čt - 1400 - 1800

12. 12. 08- 18. 1. 09   ZAVŘENO

Více info na 

www.i-lvicek.cz
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K O N T E J N E R YK O N T E J N E R Y
Z E M N Í  P R Á C EZ E M N Í  P R Á C E

D O P R AVAD O P R AVA

P R O D E J :P R O D E J :
p í s k ů ,  š t ě r k ů ,  z e m i n y ,p í s k ů ,  š t ě r k ů ,  z e m i n y ,

s u t n í c h  a  b e t o n o v ý c hs u t n í c h  a  b e t o n o v ý c h
r e c y k l á t ůr e c y k l á t ů

P ROVOZ N Í  D O B A :
P O  -  PÁ  8 . 0 0  - 18 . 0 0
S O  -  N E  d l e  d o h o d y

tel.: 602 326 785
e- mail:objednávky@autodoprava-hovorka.cz

www.autodoprava-hovorka.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

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

Pronajmu od 1.2. 2009 nový byt 2+kk  cca 40 m2

s garážovým stáním, v Újezdě nad Lesy, v novém
centru Blatov vedle Penny Marketu. 
Cena: 10 000 Kč včetně garažového stání + zá-
lohy na energie a vodu. Telefon : 776 27 90 61

ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

Tel.:  244 468 202,  604 613 804Tel.:  244 468 202,  604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9

GEODETICKÉ PRÁCE
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

Hledáme spolehlivou a pečlivou paní 
na výpomoc při úklidu rodinného domu 

v Újezdě nad Lesy. 
Rozsah práce přibližně 4 hodiny 2x týdně. 

Kontakt 608 052 277.
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz

Hledám dům či vilu ke koupi
v této lokalitě, rekonstrukce není překážkou. 

Případnou nutnost náhradního bydlení 
pomohu zajistit.

Volejte 605 246 386

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, Praha - Újezd
n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 281 970 947, 602 949 765

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

Načešická 1492
Praha 9 - Újezd nad Lesy
e-mai: zidkova@tiscali.cz

❐ pokládka parket
❐ broušení a lakování parket
❐ pokládka plovoucích podlah
❐ čištění koberců a čalounění

tel./fax: 281 971 284
mobil:   603 523 210

KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

Hledám od Nového roku z důvodu pracovní vytíženosti
SPOLEHLIVOU PANÍ NA VENČENÍ NAŠICH DVOU PSŮ
(obě feny-japančin a boxer) v pracovní dny v době od

8:00 do 17:00 asi 2x denně.
Bydlím v Lozické ulici,asi 100 m od Sídliště Rohožník.

Odměna a další podrobnosti dle dohody. Tel.607 123 688.

Čentická 1470, Praha 9 190 16
RESTAURACE U STADIONU

nabízí novou službu
rozvoz hotových a minutkových
jídel po Újezdě nad Lesy a okolí

1100 - 2130 hod

nabídka jídel na www.fkuujezd.cz
v sekci restaurace

kontakt: 774 041 006, 602 320 680
DOPRAVA A TERMOOBAL ZDARMA

SHÁNÍME PODNÁJEM 
pro studujícího syna v Újezdě nad Lesy 
a v blízkém okolí od ledna nebo února 2009.

Č. mob. 775 327 319
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JJ II ŘŘ ÍÍ   HH OOVVOO RR KK AA
!! NOVĚ OTEVŘENO - HRADEŠÍN !!

PNEUSERVIS osobních, nákladních, užitkových vozů, 
zemědělských strojů 

• prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy 
• prodej protektorů na nákladní vozy
• prodej disků

akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma

SERVIS osobních a užitkových vozů
• výměna olejů, kapalin
• výměna tlumičů
• údržba a výměna brzdových systémů
• výměna výfuků
• diagnostika vozidel
• laserová geometrie
• seřizování světel
• rozvody + opravy motorů
• příprava vozidel na STK
• prodej akumulátorů, náhradních dílů
• klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy 

vozů včetně nákladních a autobusů

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)

PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ. 8.00-18.00 h, SO 8.00-15.00 h

Objednávky: tel.: 602 313 343, 602 326 785,
tel./fax: 315 810 272

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz



27

placená
inzerce & reklama

27

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

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

jsem 28-ti letý vozíčkář, student
603869086 pth@pth.name

Hledáme paní na výpomoc do domácnosti

2-3x týdně do menšího rodinného domu.

Jsme přátelská rodina s odrostlejšími dětmi.

Újezd nad Lesy - tel. 773 677 311

STAVEBNÍ DOZOR
rekonstrukce, modernizace, novostavby... 

e-mail: s.dozor@seznam.cz
tel.: 603410400"

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

STUDIO EVÍK
KOSMETIKA A REGENERACE
Eva Holakovská
KOSMETIKA
VIZÁŽISTIKA - LÍČENÍ
PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ OBLIČEJE A TĚLA
DEPILACE + FOTODEPILACE
SUCHÉ UHLIČITÉ KOUPELE
KYSLÍKOVÁ TERAPIE
MASÁŽE
WELLNESS SOLÁRIUM
PARAFANGO
MODELÁŽ UMĚLÝCH NEHTŮ
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY RUKOU
PORADENSTVÍ
PRODEJ KOSMETIKY

Bělušická 1723, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel.: 739 616 997
www.studio-evik.estranky.cz

Po 8-12
Út 8-12
St 14 - 18
Čt 14 - 18
Pá 8 - 12

KADEŘNICTVÍ 
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ
PAV L A  M A T O U Š K O VÁ

K Běchovicům 251, Praha 9 - Koloděje
Tel.: 723 117 376

ČEŠTINA - NĚMČINA
Jazyková výuka pro děti i dospělé

v Újezdě nad Lesy a okolí
Jednotlivě i v malých skupinkách

Kontakty: Tel.: 605 308 544, 281 973 167
E-mail: hazach@centrum.cz

Hodně štěstí v novém roce 2009
přeje

KADEŘNICTVÍ & KOSMETIKA 
V PLHOVSKÉ

PÁNSKÉ, DÁMSKÉ A DĚTSKÉ
(cca 200 metrů od újezdského Penny marketu)

V novém roce jsme se proměnili do nového.
Vylepšený interiér, ke každému účesu v ceně
nad 300,- Kč káva dle vlastního výběru -
zdarma.

Do kosmetiky se od února vrátí oblíbená
kosmetička Gabriela Matysová - používá 
lékařskou kosmetiku Primavera Andorrana, 
tel.: 774 661 833
Během dvou měsíců nastoupí Dana Hrušková
s 25ti letou praxí - používá kosmetikuSyn care.
Líčí pro firmu L´oreál, tel.: 606 494 787

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se
na Vaší návštěvu.

Radka Křížková a Lucie Paulová,
tel.: 281 970 220

PRODÁM ŠTĚŇATA NĚMECKÉHO OVČÁKA
s průkazem původu. Barva černá, otec a matka mají
složenu zkoušku z výkonu - 2VV1-2, IPO 1-3, stopařské
speciálky. Vhodné na sportovní využití, ostraha rod.
domků. Odběr 18. 1. 2009.
Tel. sp  604 308 059, brettan@seznam.cz
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DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2008
pro právnické a fyzické osoby

Vám zajistí
MVM účetní servis
www.mvm-servis.cz

E-mail: vitaskova@mvm-servis.cz

B. VITÁSKOVÁ
Načešická 1868
Újezd nad Lesy
Tel.: 736 269 684 J

MACÁKOVÁ
Podnikatelská 565
Běchovice
Tel.: 281 864 667

ÚVALY
603 505 987 - 281 981 684

Jsme pro vás již 17 let

Na klíč

odvlhčování objektů,
zateplování,

zednické práce

STAVEBNÍ PRÁCE
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Otevírací doba: pondělí - pátek 8.30 - 18.00 hod.Otevírací doba: pondělí - pátek 8.30 - 18.00 hod.

telefon: 777 024 140       Akce  leden 2009
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Vlasové studio MISHELL
603 789 042, 607 817 282
pánské, dámské, dětské kadeřnictví
slavnostní účesy 

Kosmetický salon eMKa – 603 788 743
kosmetické služby, laser, permanentní make-up
myostimulátor, prodej kosmetiky

Manikúra – 721 382 080
modeláž nehtů, p-shine, manikúra

sídliště Rohožník, vedle zdravotního střediska
Žíšovská 1627

OD 15. 1. 2009 
OTEVÍRÁME NOVÉ KURSY
PŘÍPRAVA K MATURITĚ 
každý čtvrtek od 17.10 do 18.45 za 2.600,- Kč/pololetí
připravíme vás ke státní maturitě - probereme všechna témata,
zopakujeme gramatiku, budeme trénovat poslechy, psát testy
a hlavně mluvit anglicky

ANGLIČTINA PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod za 1.900,- Kč/pololetí
systematická příprava na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia pro studenty, kteří mají
málo angličtiny ve škole a chtějí se lépe připravit na přijímačky

• To vše pod vedením zkušeného pedagoga
• Studenti mají k dispozici knihovnu anglické odbornéliteratury i beletrie 

včetně poslechových CD
• Zajištěna návaznost studia pro vyšší stupně pokročilosti

Přihlásit se můžete na www.deltaschool.cz 
nebo při zápisech 8.+9. 1. 2009 vždy od 17.00 do 19.00 hod

www.deltaschool.cz             e-mail: zdudkova@volny.cz tel. 733 392 675

HLEDÁME LEKTORY/KY ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRO KURSY V KLÁNOVICÍCH

since 1990

Práce na PC
www.pracezdomu.com

KURZY ANGLIČTINY 
A PRÁCE NA PC V BĚCHOVICÍCH

Otevíráme druhý semestr kurzů angličtiny- začátečníci, mírně pokro-
čilí, pokročilí. Konverzace s rodilým mluvčím a kurz základů práce na
počítači. Výuka probíhá v malých skupinách. Příznivé ceny.
Zahájení kurzů: únor 2009. Více informací na www.neposeda.org/vpp
Kontakty: mobil: 733 685 911, e-mail: neposeda.janek@email.cz

Hledám práci v oboru elektromechanička

na Živnostenský list. 

Vyhlášku č. 50 a pracovní prostory mám. 

Tel.: 281 970 169     Mobil: 607 683 916

Řez ovocných stromů
tel: 736 604 804

NABÍZÍM ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
MOKRÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 

A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

TEL: 774 700 100

HLEDÁM STAVEBNÍ POZEMEK 
V TÉTO LOKALITĚ.

PROSÍM NABÍDNĚTE. 
T: 602 202 452
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