
Milí spoluobčané, 

v měsíci březnu se opět setkáváme na stránkách zpravodaje, a proto vás stručně
seznámím s aktuálním děním v naší městské části. První věcí, kterou bych ráda uvedla
na pravou míru je tolik diskutované přestěhování pošty z nevyhovujících prostor v Staro-
újezdské ulici do polyfunkčního domu v centru obce. Není pravdou, že stěhování nebude,
jak se v poslední době šíří po celé obci. Intenzivně jednám s vedením České pošty o pře-
stěhování a i když jednání jsou složitá,  je naší prioritou splnit závazek, který jsem i já
osobně vám občanům dala. Shrnu-li fakta,  tak stávající stav věci je takový, že  již pro-
běhlo jednání na Ministerstvu vnitra, pod které v současné době pošta spadá a dohoda
o přestěhování se rýsuje. Nemohu v této chvíli říct, že smluvní vztah je uzavřen, ale děláme
pro to maximum. Proto mě velmi mrzí, že někteří jedinci si asi nepřejí mít v centru obce tuto
službu, neboť si jinak neumím představit proč by jinak tito lidé rozhlašovali fámy, že pošta
zůstane na stávajícím místě. Chci touto cestou poprosit, aby se toto jednání neopakovalo,
neboť nepřispívá k řádnému dokončení této akce. Jakýkoliv postup v této věci vám sdělím
na stránkách zpravodaje a já osobně věřím, že v brzké době se celá situace týkající se
výše uvedené věci vyřeší a budeme mít službu pošty v blízkosti MHD a v centru obce.

Akce výstavby polyfunkčního domu se blíží ke zdárnému konci a směřuje ke kolaudaci
celého objektu. Slavnostní otevření plánujeme na podzim, předběžně na září, a to z důvodu
časového prostoru pro  přestěhování již avizované pošty a zahájení provozu restaurace.  Pod-
statnou změnou v obsazení  polyfunkčního domu, je fakt , že od začátku jednání s poštou cca
před 3 lety, se změnil postoj vedení pošty z hlediska nároků na velikost  prostor pro jejich po-
třeby. Z tohoto důvodu vycházíme vstříct  jejich požadavku, ale bohužel na úkor dalších ne-
bytových prostor. Omlouváme se tedy, ale v současné době nebude možné umístit
do polyfunkčního domu již dříve slibovanou lékárnu. Vím, že to mnohé z vás zamrzí a věřte,
že i mě osobně, ale v okamžiku, kdy musíme zvažovat opodstatněnost jednotlivých poža-
davků na využití celého objektu, jednoznačně nám vychází pošta. Je to přání naprosté vět-
šiny obyvatel Újezda a tak bohužel lékárna v současné chvíli v centru obce nebude. Investiční
akce v obci nekončí otevřením polyfunkčního domu, a proto mám již v hlavě další projekt
na zkvalitnění obslužnosti nás všech v centru obce, ale zatím ho ještě nebudu prezentovat,
neboť jak mě již doufám znáte, projekty vám představuji vždy až ve fázi nikoliv vizí, ale reál-
ných projektů, které jsou již připravené a zčásti zafinancované.  Jakmile bude tato má vize mít
reálné základy, okamžitě se vás zeptám na váš názor a seznámím vás s podrobnostmi.

Druhou informací, se kterou vás chci dnes seznámit  je zlepšení bezpečnosti v dopravě
na území naší městské části. Jedná se konkrétně o umístění měřidel rychlosti na hlavní ko-
munikaci při vjezdu a výjezdu do obce. Možná se ptáte, proč to tak dlouho trvalo, a že okolní
městské části a obce již několik měsíců mají podobná zařízení nainstalovány. Odpověď je
jednoduchá. Ostatní městské části zakoupily tato zařízení z vlastního rozpočtu a my jsme
volili cestu žádosti o dotace od hl.m. Prahy. Myslím si, že je lepší si chvilku počkat a získat fi-
nanční prostředky z jiného zdroje, než je vlastní rozpočet. Proto jsem vstoupila v jednání
s JUDr. Blažkem a z prostředků BESIP nám byla tato akce zafinancována, a to včetně reali-
zace. Doufám, že se tímto krokem opět posuneme kousek dál v bezpečnosti dopravy v obci,
a že řidiči budou respektovat, že projíždějí obytnou oblastí.       

Na závěr mi dovolte, abych vás pozvala na II. ročník Vítání jara,  který se letos bude konat
dne 14. 3. od 9 hodin na multifunkčním sportovišti.Čeká vás stejně jako v loňském roce bo-
hatý zábavný program s občerstvením a ukázkami starých řemesel. Těším se na setkání
s vámi na této kulturní akci a v dalších vydáních zpravodaje.

Vaše 
Andrea Vlásenková

starostka Městské části Praha 21
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Informace ze 42. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
14. ledna 2009

JMENUJE 
- paní JUDr. Vladimíru Kozákovou

členkou komise pro životní prostře-
dí, a to s platností od 14. 1. 2009

SOUHLASÍ 
- s revokací usnesení Zastupitelstva

MČ Praha 21 č. 155 ze dne 15. 12.
2008, a to části týkající se roz-
počtového opatření č. 69 – změ-
na rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 71 –
změnou rozpočtu v roce 2008, dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o přijetí dotace na úhra-
du poštovného v souvislosti výplaty
dávek státní sociální podpory. 

- se zápisem z jednání likvidační
komise ze dne 18. 12. 2008

- s žádostí pana Miroslava Musila
o privatizaci bytové jednotky Ži-
želická 1613/1, Praha 9 – Újezd
nad Lesy za celkovou kupní cenu
ve výši 1 278 530,-- Kč a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

SCHVALUJE 
- rozpočtové opatření č. 72 – úpra-

vu rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení

- nové znění „Zásad pro poskyto-
vání finančních příspěvků z fondu
zaměstnavatele“ v roce 2009 dle
předloženého návrhu, který je
nedílnou součástí originálu us-
nesení

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 5.000,-- Kč pro Fond ohro-
žených dětí. Finanční prostředky
budou uvolněny z kapitoly 05-
Zdravotnictví a sociální oblast
převedením z položky nespecifi-

kované rezervy v kapitole 10-Po-
kladní správa

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 5.000,-- Kč pro Fond ohro-
žených dětí. Finanční prostředky
budou uvolněny z kapitoly 05-
Zdravotnictví a sociální oblast
převedením z položky nespecifi-
kované rezervy v kapitole 10-Po-
kladní správa

- převod dítěte z MŠ Sluníčko, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná
1690 do MŠ Sedmikráska, Praha
9 – Újezd nad Lesy, Lišická 1502
od 5. 1. 2009 a zároveň uděluje
výjimku z počtu dětí o jedno dítě
MŠ Sedmikráska, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, Lišická 1502
do 31. 8. 2009

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 100.000,-- Kč na akci
„Čarodějnice 2009“. Finanční pro-
středky budou uvolněny z kapito-
ly 06-Kultura a cestovní ruch
z rozpočtové položky určené
na slavnosti obce

- nájemní smlouvu na dobu určitou
do 31. 12. 2009 s paní Marií
Adámkovou na byt Novosibřinská
673/6, Praha 9 – Újezd nad Lesy
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem nájemní
smlouvy

- žádost paní Ilony Hlaváčkové
o zrušení podmínky nájmu bytu
Žiželická 1613/16, Praha 9-Újezd
nad Lesy na dobu určitou –
po dobu výkonu práce nájemce
pro pronajímatele a zároveň
schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě č.j. 51/B/2007 a pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem Dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č.j. 51/B/2007

- žádost paní RNDr. Soni Berouš-
kové o zrušení podmínky nájmu
bytu Žíšovská 1628/34, Praha 9 –
Újezd nad Lesy na dobu určitou –
po dobu výkonu práce nájemce
pro pronajímatele a zároveň
schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě č.j. 25/B/2008 a pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem Dodatku č.1 k nájemní
smlouvě č.j. 25/B/2008

- nájemní smlouvu na pronájem
hrobových míst na hřbitově
v Újezdě nad Lesy a zároveň

schvaluje postup účtování nájmu
hrobových míst na hřbitově (do vý-
nosů se účtuje na konci zdaňo-
vacího období podle skutečně
uzavřených smluv na pronájem)
a pověřuje podpisem nájemních
smluv na propůjčení místa
na hřbitově správce pohřebiště –
pí Mrázovou

- smlouvu o provozu a údržbě ve-
řejného osvětlení přechodu v uli-
ci Čentická s firmou ELTODO-CI-
TELUM, s.r.o. a zároveň pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

- schvaluje Dodatek č. 7 ke smlou-
vě o dílo, poskytování prací a slu-
žeb – č. 101/2002 s firmou Žení-
šek (úklid v budově Úřadu MČ
Praha 21) a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem tohoto dodatku

BERE NA VĚDOMÍ 
- zápis z jednání Komise výchovně

vzdělávací  a Muzejní rady ze dne
10. 12. 2008 a dále schvaluje vy-
dání knihy vzpomínek pana Bře-
tislava Logaje  a dále schvaluje
uvolnění finančních prostředků
ve výši 22.000,-- Kč na tuto akci.
Finanční prostředky budou uvol-
něny z kapitoly 06- Kultura a ces-
tovní ruch

- informace o činnosti Integračního
centra Zahrada a Občanského
sdružení  Sluneční Zahrada a dále
schvaluje uvolnění finančních pro-
středků ve výši 2.000,-- Kč pro In-
tegrační centrum Zahrada a OS
Sluneční Zahrada. Finanční pro-
středky budou uvolněny z kapito-
ly 05-Zdravotnictví a soc. péče
z položky nespecifikované rezer-
vy v kap. 10 – Pokladní správa

- žádost starosty obce Květnice
o přijetí dětí do MZŠ Polesná a zá-
roveň konstatuje že nejprve budou
přijaty děti s trvalým pobytem
v Újezdě nad Lesy, poté na zá-
kladě dohody s obcí Sibřina (us-
nesení č. 155 ze dne 16. 1. 2008)
děti ze Sibřiny a v případě volné-
ho místa mohou být přijaty děti
z Květnice

ZPRÁVY Z RADY
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Informace ze 43. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
28. ledna 2009 

TRVÁ
- na přemístění provozovny České

pošty ze stávajících nevyhovujících
prostor v ulici Staroújezdská 23
do nových prostor v centru obce,
a to na základě žádostí občanů
o zkvalitnění služeb v této oblasti
a z hlediska zajištění  bezpečnosti
provozu. Tento požadavek na pře-
místění provozovny je dlouhodobě
projednáván s vedením České
pošty  a je prioritou vedení MČ. 

SCHVALUJE
- uvolnění finančních prostředků

ve výši 15.000,-- Kč na pořádání
duatlonu na území MČ Praha 21
OS „Tři pro zdraví“. Finanční pro-
středky budou uvolněny z kapito-
ly 06-Kultura, sport a cestovní
ruch převodem z položky nespe-
cifikované rezervy v kapitole 10-
Pokladní správa.

- program na akci  „Čarodějnice
2009“ s tím, že hudební produkce
a ohňostroj skončí  nejpozději
ve 23.00 hod a zároveň ukládá po-
řadateli zajistit po ukončení akce
úklid multifunkčního sportoviště
(včetně sociálního zařízení) a pře-
dání  uklizeného areálu správci
a dále ukládá Úřadu MČ Praha 21
(tajemník) zajistit účast městské
policie a Sbor dobrovolných hasi-
čů - Újezd nad Lesy

- navýšení osobního ohodnocení
vedoucím úředníkům Úřadu MČ
Praha 21 s platností od 1. 1.
2009 dle předloženého návrhu,
který je nedílnou součástí origi-
nálu usnesení

- rozmístění úsekového měření
okamžité rychlosti vozidel – rada-
rů display na komunikacích Sta-
rokolínská, Novosibřinská a V Li-
pách. Akce bude financována
z prostředků BESIP.Dále pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou oslo-
vením Magistrátu hlavního města
Prahy (MHMP), Odbor dopravy
(OD), pana Ing. Macha, aby 3 ks
zařízení byly pořízeny z rozpočtu
BESIP a ukládá Úřadu MČ Pra-

ha 21 (OŽPD) předložit MHMP,
OD panu Ing. Frejlachovi žádost
o stanovení dopravního zařízení
na výše uvedených komunikacích
s tím, že akce bude financována
z prostředků BESIP

- uspořádání koncertu Petra Koc-
mana ve společenském sále MZŠ
Polesná a dále schvaluje uvolně-
ní finančních prostředků ve výši
27.000,-- Kč a vstupné ve výši
160,-- Kč na tuto akci. Finanční
prostředky budou uvolněny z VHČ.

- nájemní smlouvu s paní Hanou
Horovou na byt č. 4,  Novosibřin-
ská 673, Praha 9 – Újezd nad Lesy
na dobu určitou, a to od 16. úno-
ra 2009 do 16. dubna 2009 bez
možnosti prodloužení a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem nájemní smlouvy

- upravený harmonogram a rozpočet
na  akci  „Slavnostní vítání jara
aneb zabijačkové veselí“ a zároveň
schvaluje na tuto akci  uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši
180.000,- Kč včetně provize
pro pořadatele. Finanční prostřed-
ky budou uvolněny z kapitoly 06-
Kultura, sport a cestovní ruch.
A dále ukládá Úřadu MČ Praha 21
(tajemník) informovat pořadatele
akce o výsledku jednání rady

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 4.000,-- Kč na valnou hro-
madu SDH v Újezdě nad Lesy.

Finanční prostředky budou uvolně-
ny z kapitoly 07-Bezpečnost.

SOUHLASÍ
- se zápisem z jednání likvidační ko-

mise ze dne 20. 1. 2009
- s darovací smlouvou od a.s. IPB

Real na pozemky č. parc. 1393/6
o výměře 213 m², 1393/10 o vý-
měře 2.607 m², 1393/187 o vý-
měře 1.283 m², 1393/188 o vý-
měře 767 m², 1393/189 o výmě-
ře 241 m², 1393/206 o výměře
114 m², 1393/227 o výměře
232 m², 1393/320 o výměře 72 m²,
1393/378 o výměře 1.422 m²,
1393/69 o výměře 98 m² všechny
v k. ú. Újezd nad Lesy vedené
na LV č. 2422 a 2676 u Katastrál-
ního úřadu pro hl. m. Prahu, KP
Praha a zároveň souhlasí s kup-
ní smlouvou na převod vlastnictví

staveb komunikací včetně sa-
dových úprav, které a.s. IPB
Real vybudoval na výše uvede-
ných pozemcích v ulicích Čel-
kovické, Polešovické, Políken-
ské, Podlužanské a části Čeno-
vické za celkovou částku
10.000,-- Kč  a dále souhlasí
s darovací smlouvou od a.s. IPB
Real na sponzorský dar ve výši
15.000,-- Kč na podporu kultur-
ních a vzdělávacích aktivit MČ
Praha 21 a ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 1 –
změnou rozpočtu v roce 2009
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí  usnesení a ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21. Jedná se o přijetí ne-
investiční účelové dotace ze stát-
ního rozpočtu na výplatu dávek
sociální péče pro těžce zdravot-
ně postižené. a dávek pomoci
v hmotné nouzi.  

- s rozpočtovým opatřením č. 2 –
změnou rozpočtu v roce 2009
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21. . Jedná se
o přijetí neinvestiční účelové do-
tace ze státního rozpočtu MPSV
na výplatu příspěvku na péči.   

BERE NA VĚDOMÍ 
- závěrečnou zprávu MČ Praha 21

v oblasti protidrogové politiky
za rok 2008

NEMÁ NÁMITKY
- k zachování stávající provozov-

ny výherních automatů – ob-
chodní jméno ZIPO na adrese
Malešovská 1652, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, a to s ohledem
na neexistující stížnosti a kon-
statuje, že výdělek z provozu to-
hoto zařízení je významnou sou-
částí rozpočtu na podporu kul-
turních a vzdělávacích aktivit
MČ Praha 21

ZPRÁVY Z RADY
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4

Z ÚŘADU

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení: - dne      9. 03. 09   od     9,00    do   11,30   hod.
- dne      6. 04. 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.

8. VÝZVA OP ŽP
- v rámci prioritních os:
 • 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
 • 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (není pro Prahu relevantní)
 • 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (není pro Prahu relevantní)

Žádosti (pro PO 2) jsou přijímány kontinuálně od 9. 2. 2009 – 3. 4. 2009

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
 • 2.1 Zlepšení kvality ovzduší
 • 2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
Budou podporovány projekty zaměřené na pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném
výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických
vlastností obálky budov. 
Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu.

Příjemci
• Obce a města,
• Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,
• Svazky obcí,
• Příspěvkové organizace a organizační složky krajů,
• Kraje,
• Státní podniky,
• Státní organizace,
• ČR prostřednictvím OSS,
• Příspěvkové organizace -stát,
• Občanská sdružení,
• Církve a náboženské společnosti,
• Obecně prospěšné společnosti,
• Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávním  subjekty,
• Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty,
• Obchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty,
• Družstva,
• Podnikatelské subjekty – fyzické osoby.

 • 2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně 
CZT (centrální zdroje tepla)

Budou podporovány projekty:
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• výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících
rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech,
rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná re-
konstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu. 

• rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých
zdrojů.

Příjemci:
• Obce a města,
• Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,
• Svazky obcí,
• Příspěvkové organizace a organizační složky krajů,
• Kraje,
• Státní organizace,
• ČR prostřednictvím OSS,
• Příspěvkové organizace -stát,
• Občanská sdružení,
• Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávním  subjekty,
• Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty,
• Obchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
• Družstva.

 • 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů 
Budou podporovány projekty zaměřené na: výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu
od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento
účel v územně plánovací dokumentaci.

Příjemci:
• Obce a města,
• Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,
• Svazky obcí,
• Příspěvkové organizace a organizační složky krajů,
• Kraje,
• Příspěvkové organizace –stát.

 • 2.2 Omezování emisí
Budou podporovány tyto typy projektů
• rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX

a prachových částic, 
• rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo prachových částic nebo instalace

dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů, 
• záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovz-

duší (např. přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jed-
notek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek).

Příjemci:
• Obce a města,
• Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,
• Svazky obcí,
• Příspěvkové organizace a organizační složky krajů,
• Kraje,
• Státní podniky,
• Státní organizace,
• ČR prostřednictvím OSS,
• Příspěvkové organizace -stát,
• Občanská sdružení,
• Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávním subjekty,
• Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty,
• Obchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty,
• Družstva,
• Podnikatelské subjekty – fyzické osoby.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
A ŠTĚPKOVÁNÍ
Dne  4. dubna 2009 budou přistaveny od 8:00 – do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery 
na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert

POPELNICE NA ROSTLINNÝ ODPAD
V roce 2007 se v Újezdě nad Lesy  a jeho okolí rozběhl nový projekt a to sběr rostlinného odpadu do popelnic

na rostlinný odpad. 
Kdo by měl ještě zájem o popelnici na bioodpad, může si přijít vyplnit smlouvu na Odboru životního prostředí a do-

pravy, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16  Praha 9. Po vyplnění smlouvy vám bude přistavena zdarma
sběrná nádoba Compostainer  o velikosti 120 l nebo 240 l, do které se může dávat následující odpad. 

Likviduje se 
BIOODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ a BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ 

• listí, tráva, seno, plevel, spadané ovoce
• zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny apod.)
• větve keřů i stromů (posekané, prořezané apod.)
• zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec

Co do sběrné nádoby nepatří?
• tekuté zbytky jídel, jedlé oleje
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady

Compostainer se vyváží 1 x za 14 dní lichý týden v sobotu. Období svozu je jednotné pro všechny zájemce a to
od dubna do listopadu tedy na 8 měsíců. 

Cena 120 l  ( cena za období 412,-Kč) – cca 51,- Kč měsíčně 
240 l  ( cena za období 714,-Kč) – cca 89,- Kč měsíčně  

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Svoz provádí svozová společnost
Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77  Praha 9.

V případě dotazů se obracejte na Odbor životního prostředí a dopravy - Martina Nejtková, tel: 281 012 943,
martina.nejtkova@praha21.cz 

Ještě bych chtěla upozornit stávající uživatele biopopelnic, že první svoz v roce
2008 začíná v sobotu 11. dubna 2009. 

Martina Nejtková, OŽPD
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TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
21. BŘEZNA Rohožnická                         

Valdovská x Hrádková
Čenovická x Pilovská         

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

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

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

Martina Nejtková, OŽPD
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ÚJEZDĚ NAD LESY
Praha 21 – trasa A

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel
ZDARMA odevzdat tyto odpady:

- baterie, akumulátory
- nádoby od sprejů
- zahradní chemie
- mazací oleje a tuky
- ředidla a barvy
- léky a teploměry
- kyseliny a hydroxidy
- lepidla a pryskyřice
- detergenty (odmašťovací přípravky)
- fotochemikálie
- pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
- zářivky a výbojky

Přílohou Újezdského zpravodaje máte k dispozici letáček o nebezpečném odpadu. 
Martina Nejtková, OŽPD

9. 3. – po

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

4. ul. Rohožnická (u prodejny Albert) 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

7. ul. Novolhotská (u trafiky) 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –  u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát  vyměněny. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem
vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a odpad do něj odložit. 

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří. 
Rozhodně ANO:    rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně   NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové  pytle
vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta. 

Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen kontroly.
Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám. 

ŠTĚPKOVÁNÍ
Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování  větví. 

Větve shromažďujte poblíž  kontejnerů na rostlinný odpad do 12:00 hodin. Firma bude postupně projíždět jed-
notlivá stanoviště a větve seštěpkovávat. 
Po 12:00 hodině větve házejte do kontejnerů.

Jaké větve nelze seštěpkovat:  
drobné větve svázané v otýpce, proutky, pařezy, drobné větve z keřů, 
stonky od růží, suché stonky od kytek atd. 
Toto prosím házejte do kontejneru!!!

Štěpkovač je velký a drobné větve ohrožují bezpečnost obsluhy.
Martina Nejtková, OŽPD



PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem přátelům, kamarádům a známým, kteří vyprovodili mého manžela Emanuela
Doušu na jeho poslední cestě. Děkuji též za květiny a písemné projevy soustrasti a pochopení
nad bolestnou ztrátou. 

Jiřina Doušová s rodinou

ROZLOUČENÍ
Organizaci Českého zahrádkářského svazu v Újezdu nad Lesy na začátku

měsíce února opustil dlouholetý člen přítel Eman Douša
Čest jeho památce 

Blanka Exnerová - předseda

SPREJERY POMÁHÁ ODHALIT KAMEROVÝ SYSTÉM I VŠÍMAVÍ OBČANÉ
Nebývale vysoký počet autorů nechtěných malůvek a podpisů na fasádách domů a objektů či zastávek městské

hromadné dopravy v minulém roce zadrželi strážníci městské police na celém území metropole. 
V Praze 14 byl v loňském roce podle zástupce obvodního ředitele Městské policie v Praze 14 Petra Boháčka zadržen
jeden sprejer. Velký podíl na včasném zadržení „umělců“ mají především všímaví občané a městský kamerový systém,
v současnosti pražské ulice střeží 442 kamer. Také v měst-
ské části Praha 14 či 21 strážníci využívají služeb kame-
rového systému. „Úspěch strážníků záleží i na rozmístění
dostatečného množství hlídek a samozřejmě potřebujeme
i trochu štěstí, neboť sprejeři pracují zpravidla ve skupinách,
jeden z nich vždy dává pozor a předem ostatní varuje,“ pod-
otkl Boháček.

Loni strážníci v hlavním městě přistihli při činu nebo bez-
prostředně poté 96 tvůrců graffiti. „Jedná se o skutečně his-
torický úspěch, vždyť ve srovnání s rokem 2007 strážníci
odhalili o dvaadevadesát procent případů více a zadrželi té-
měř stovku pachatelů,“ uvedl první náměstek primátora Ru-
dolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli
spadá. Doplnil, že činnost sprejerů způsobuje značné škody
na majetku a ve většině případů se neblaze podepisuje
i na vzhledu Prahy. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Vážení spoluobčané,

v loňském roce oslavilo naše sdružení dobrovolných hasičů v Újezdě nad Lesy 80-ti leté výročí trvání sboru. 
Vzhledem k tomu, že členové našeho sboru jsou ve věku, který neumožňuje vykonávat práci ve výjez-

dové jednotce, obracíme se na širokou veřejnost v Újezdě nad Lesy o případné zájemce, kteří by chtěli vy-
konávat tuto dobrovolnou činnost. 

Jedná se hlavně o ty zájemce, kteří mají řidičské oprávnění skupiny C a ty, kteří by chtěli absolvovat
školení strojníků, velitelů nebo preventistů.

V případě vašeho zájmu kontaktuje starostu Sboru dobrovolných hasičů pana Vlastimila Bultase na tel:
604 786 735 nebo osobně na ÚMČ v Újezd nad Lesy. 

Vlastimil Bultas, starosta SDH, Josef Doškář, velitel SDH
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ŽIJEME V ÚJEZDĚ

MEZI LIDMI

S o k o l   byl jediná mimoškolní kolektivně organizovaná
aktivita, které jsem se ve svém životě účastnila a nejen
já, ale i moje sestra a v prvé řadě rodiče, kteří v nás
lásku a odpovědnost vůči této naprosto dobrovolné or-
ganizaci pěstovali. Vím, že se to zdá dnes téměř směšné
a rozhodně starosvětské mluvit o lásce k organizaci. So-
kol jsme měli ale opravdu rádi a možná taky proto, že se
aktivně účastnila celá naše rodina, jako ostatně mnohé
další. Tatínek, Karel Mysliveček byl jedno období náčel-
níkem Sokolské jednoty Újezd nad Lesy a maminka Mi-
lada Myslivečková, vedoucí dorostenek. Pamatuji si také
starostu Sokola bratra Šumu a jeho dceru náčelnici Ve-
nušku Šumovou, předcházející vedoucí dorostenek se-
stru Vokálkovou a mnoho dalších.

Oslovení - bratře a sestro - bylo zesměšňováno poz-
ději hlavně "soudruhy a soudružkami", ale i dnešními mla-
dými. My jsme to brali naprosto vážně, i když jsme tak
vlastně oslovovali jako děti a dorost ty dospělé, i své ve-
doucí, ale jejich autorita tím rozhodně neutrpěla, spíše
nám to připomínalo rodinné vztahy.

Velikou předností Sokola bylo multigenerační spole-
čenství. Nejen, že v některých rodinách byla pěstována ro-
dinná tradice a sokolské myšlenky se předávaly z gene-
race na generaci, ale časté bylo i to, že současně i několik

generací se účastnilo sokolského života - prarodiče, rodiče,
děti. V místě bydliště tvořilo pevné komunitní jádro i něko-
lik rodin. Osobně blízká nám byla rodina Novákova, otec
Miroslav Novák býval také náčelníkem, rodina Jenšov-
ských, jejichž člen rodiny-Sokol a antifašista - dokonce ze-
mřel v koncentračním táboře a mnoho dalších rodin.

Řada Sokolů obstála  v silně rizikových situacích jako
byla druhá světová válka, mnozí zemřeli v koncentrácích,
mnozí přežili v ilegalitě, mnozí také před Hitlerem emigro-
vali a zvláště v demokratické Americe udržovali sokolskou
myšlenku při životě. 40 let komunistické totality ale Sokolu
zasadilo smrtelnou ránu, z níž se už nevzpamatoval. Byl mu
vytýkán maloburžoaźní nacionalismus, fangličkování, ale ve
skutečnosti dráždil svými demokratickými zásadami, ochra-
nou svobody individua, stmeleností a kázní, která se ne-
chtěla podřizovat zvenku vnesenému diktátu a Sokolové
svou sounáležitostí byli nebezpeční jakékoli totalitě. Hlavní
ideou Sokola bylo vytvořit společenství zdravých a če-
stných jedinců, kteří by se rozvíjeli optimálně (každý podle
svých možností) po stránce tělesné i duševní. Tyrš, jeden ze
zakladatelů, odvozoval svou koncepci od starořeckého
ideálu KALOKAGATHIE, souladu sil tělesných a duševních,
obdoby latinského MENS SANA IN CORPORE SANO, což
znamená "Ve zdravém těle zdravý duch". 

SOKOL - TĚLOVÝCHOVNÁ ORGANIZACE 
NEBO SOCIOKULTURNÍ FENOMEN?

Dopravní podnik stojí odstraňování následků činnosti sprejerů každoročně desítky miliónů korun. „Čtyřčlennou sku-
pinu přistihli například strážníci v říjnu na nádraží Praha Hostivař, kde postříkala celou vlakovou soupravu Českých drah.
Dva z pachatelů se jim podařilo rovněž zadržet, dva však uprchli,“ informoval ředitel městské policie Vladimír Kotrouš.
Postihy za sprejerstvý podle trestního zákona:
§ 257b (1) Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potres-

tán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo spáchá-li takový čin opě-
tovně nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin na
věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

STRÁŽNÍK ZACHRÁNIL MUŽI ŽIVOT
Muži, který zkolaboval na zástavu srdce přímo na chodníku v Dolních Počernicích zachránil 26. ledna život hlíd-

kující strážník. „Muži poskytl první pomoc v podobě masáže srdce a dříve než přijela přivolaná rychlá záchranná
služba,  muž opět dýchal,“ poznamenal zástupce obvodního ředitele Městské policie v Praze 14 Petr Boháček.

ŘÍDIL BEZ POTŘEBNÉHO OPRÁVNĚNÍ
Řidičské oprávnění scházelo mladíkovi, který jel ve večerních hodinách 9. ledna ulicí Zelenečská v protisměru.

Pozornost strážníků vozidlo upoutalo i tím, že nemělo registrační značky. „Řidiče proto hlídka předala pro po-
dezření z trestného činu do rukou Policie České republiky,“ poznamenal zástupce obvodního ředitele Městské
policie v Praze 14 Petr Boháček.

Tereza Čapková 
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CO MOŽNÁ NEVÍTE O OČKOVÁNÍ  

Bylo by omylem se domnívat, že v Sokole šlo jen o ně-
jaké cvičení na nářadí s gymnastickými a později i spor-
tovními prvky. Měli jsme také program vzdělávací, kde
jsme probírali nejen dějiny Sokola a jeho smysl, ale také
jakousi mravouku, týkající se lidských vztahů, poctivého lid-
ského chování a lidské odpovědnosti.

Nepamatuji se, že by se dělaly jakékoli sociální rozdíly,
přestože to komunisté Sokolům podkládali. Pravda je, že
jsme byli vychováváni v úctě k československému ná-
rodu, k prezidentu T. G. Masarykovi a Ed. Benešovi
a k hrdosti na naši demokratickou republiku. Ovšem k ex-
trémnímu nacionalismu se Sokolové neohroženě, ale ne-
násilně postavili čelem. Přesvědčivým dokladem byl postoj
Sokolů k hitlerovskému nacismu.

Tam, kde Sokol byl činný prospěl občanskému propo-
jení a byl nositelem nejrůznějších kulturních akcí, včetně
sokolských akademií, ochotnického divadla, plesů a sta-

čil ještě dříve, než jeho činnost byla komunisty po únoro-
vém puči 1948 definitivně zastavena, dvakrát zorganizo-
vat letní stanový tábor v Pelíškově Mostě u Kácova a druhé
léto v Olešnici v Orlických horách. 

Mohli jsme ještě  zažít poslední všesokolský slet v létě
1948, kdy jsme my, tehdy dorostenky, vzhledem k výbor-
nému umístění v celostátních vyřazovacích závodech cvi-
čily v prvních řadách. Byla to pro nás velká čest.  Při vzpo-
mínce na ty chvíle mi zamrazí a slyším v duchu Sukův
jímavý pochod "V nový život". Jsem ráda, že jsem to
mohla zažít a je mi líto, že krajanům, kteří sokolskou myš-
lenku poctivě desetiletí udržovali, se už nepodařilo po re-
voluci 1989 přenést ji v původní podobě zpět do naší
nově budované republiky.

Újezd nad Lesy, únor 2009     
Darja Kocábová, roz. Myslivečková

MEZI LIDMI

Už jste viděli letos klíště? S velkou
pravděpodobností ne. Přesto je prá-
vě teď nejvyšší čas nechat se očko-
vat proti nemoci, kterou se od něho
můžete nakazit, klíšťové encefalitidě.
Jak upozorňují odborníci z Očkova-
cího centra (www.ockovacicentrum.cz)
pro vytvoření potřebných protilátek,
byste měli první a druhou dávku vak-
cíny dostat nejlépe během zimních
měsíců. S očkováním je možné začít
sice i v létě, ale je to složitější. 

Kdo by se měl nechat očkovat?
Někteří lékaři tvrdí, že by neměli vá-
hat dospělí nad čtyřicet let. Pro seniory,
kteří se pohybují v prostředí s velkým
výskytem nakažených klíšťat, by měla
být podle odborníků samozřejmostí.
Naopak malé děti většinou snášejí pří-
padnou nákazu obvykle lépe. Pedia-
tři tedy radí očkovat nejdříve poté, co
skončí povinné očkování. Aby nebylo
dítě zatěžováno ještě nepovinnými
vakcínami. 

O očkování se totiž vedou mezi
odborníky spory. Někteří lékaři jsou
jeho zastánci, jiní jsou zdrženlivější.
Dávají přednost přirozeně vytvořené
imunitě s tím, že vakcíny mohou mít
i vedlejší účinky, někdy vážné. Zeptala
jsem se na názor předního experta na
očkování profesora Jiřího Berana, ře-
ditele královehradeckého Centra oč-
kování a cestovní medicíny. 

Na trhu je mnoho vakcín, rodiče
malých dětí, ale i dospělí, kteří se
chtějí nechat očkovat, někdy tápou

- které vakcíny jsou důležité a bez
jakých se naopak obejdeme…  
Vyznat se ve vakcínách může být pro
laika skutečně obtížné, protože nemá
v porovnání s jinými státy jednoduchý
přístup k srozumitelným a uceleným
informacím. Nikde nelze nalézt státem
garantované informace o všech ty-
pech očkování. V tomto směru jsme
strašně zaostali. Odborně i legislativ-
ně jsme se zaměřili jen na takzvanou
povinnou imunizaci, zatímco ve svě-
tě je očkování pojímáno mnohem
komplexněji. Státy mají takzvané Ná-
rodní imunizační programy (NIP),
v rámci kterých je vyjádřeno jedno-
značné prostřednictvím ministerstva
zdravotnictví stanovisko státu k jed-
notlivým typům vakcín, které se apli-
kují od narození po celý život. NIP se
musí vyjádřit ke každé registrované
vakcíně. Například na webových strán-
kách NIP Rakouska, Kanady, USA
nebo Austrálie jsou manuály pro lé-
kaře a materiály pro laiky, které se kaž-
dý rok inovují. Lékař tam najde argu-
mentaci, rodič informace o konkrétní
vakcíně. A taková komunikace mi
tady nesmírně chybí. Lidé tápou, pro-
tože jim chybí relevantní údaje. Pří-
kladem může být očkování proti ra-
kovině děložního čípku. Když přijde
dívka k pediatrovi, uslyší, že by bylo
vhodné očkovat do dovršení patnác-
ti let. Gynekolog zase může říct: ne-
chme to až po patnáctém roku. Dívka
ani rodiče nejsou experty a tak se jen

velmi těžko rozhodují. Jejich rozho-
dování by měl usnadnit právě státní
imunizační plán s jasným stanoviskem.
Není tu státní instituce, která by názory
rozdílných odborných společností har-
monizovala a zodpovědně řekla: „Ano,
podporujeme imunizaci proti rakovině
děložního čípku a měla by být prove-
dena před patnáctým rokem.“    

Jaká očkování byste doporučil Vy? 
Já osobně považuji kromě povinného
za důležité očkování proti žloutence A
a B, meningokokovým infekcím
ve věku patnáct až pětadvacet let, klíš-
ťové encefalitidě a každoroční přeoč-
kování proti chřipce. Lidé by neměli
zapomínat na očkování ani před ces-
tou do zahraničí.

Jiní lidé se zase očkování bojí
kvůli vedlejším účinkům. Jsou je-
jich obavy oprávněné? Lze
po očkování i zemřít?
Dříve bývalo velké množství nežá-
doucích účinků, protože výroba vakcín
nebyla na tak vysoké úrovni jako v po-
sledních patnácti letech. Nejčastější
reakce byla po celobuněčné vakcíně
proti černému kašli. Byly to vysoké
horečky, někdy se objevovaly i křeče.
Zavedení nové, takzvané acelulární
vakcíny se výskyt reakce snížil. Je sou-
částí hexavakcíny (očkování proti více
nemocem v jedné injekci) a není tře-
ba si na ni připlácet. V současnosti
žádná z používaných vakcín v tak-
zvaném povinném očkování nemá
žádnou šetrnější alternativu, protože
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používáme jen ty nejšetrnější.
Ovšem každá očkovací látka, a to

i dnes, může vést k vedlejším nežá-
doucím účinkům včetně alergických
reakcí. Ano, očkování může v krajním
případě skončit i smrtí nebo trvalými
následky. Na vině úmrtí může být tře-
ba anafylaktický šok. Tyto případy
jsou ale zcela vzácné.  Proto je třeba
brát očkování jako významný lékařský
zákrok a po aplikaci vakcíny zůstat
pod dohledem ještě minimálně třicet
minut - v ordinacích by totiž měly být
k dispozici léky k zvládnutí život ohro-
žujícího stavu. A poté je třeba vyhnout
se větší fyzické a psychické námaze,
nejméně po dvacet čtyři hodin. 

Očkuje se v Česku ve srovnání
s jinými státy Evropské unie méně
nebo naopak více?
Velmi podobně.  V našem očkovacím

schématu dětí chybí očkování proti
planým neštovicím, rotavirovým in-
fekcím, hepatitidě A, meningokokovým
infekcím, rakovině děložního čípku
a pneumokokovým infekcím. Neexis-
tuje však země, která by všechny výše
uvedené vakcíny měla ve svém ka-
lendáři. Například ve Spojených stá-
tech amerických se navíc očkuje pro-
ti planým neštovicím. U nás se o jeho
zavedení zatím neuvažuje. V USA, Au-
strálii a mnoha evropských státech se
očkuje pravidelně i proti pneumoko-
kovým infekcím. V Česku očkovací lát-
ka k dispozici je, ale jen pro vybrané
skupiny dětí s jasně vymezenými
zdravotními důvody. 

Ve Velké Británii a některých dal-
ších zemích se pravidelně očkuje i pro-
ti meningokoku C. U nás se o plošné
vakcinaci zatím neuvažuje. 

Češi jsou ale za „nepovinné“ vak-
cíny ochotni si za tyto vakcíny zapla-
tit a být tak chráněni. 

Kolik za vakcíny platíme v po-
rovnání s Evropskou unií? 
Zdejší ceny vakcín jsou téměř iden-
tické s cenami, za které je můžeme
koupit kdekoli v západní Evropě
nebo USA. Co se ale významně liší,
je cena za vyšetření a aplikaci oč-
kovací látky. U nás je maximálně dvě
stě korun, ve světě se většinou rov-
ná ceně vakcíny. Pouze ve vybraných
rozvojových zemích je možné získat
vakcínu levněji, protože je jejich
cena dotovaná buď farmaceutickou
společnosti, Světovou zdravotnic-
kou organizací nebo UNICEF. 

Klára Mandausová 
Zdroj: článek autorky v MF Dnes

VZPOMÍNKA NA ŽIVOT 
„FALEŠNÝ“ TELEGRAM

Psal se rok 1949, já jsem sloužil u spojařů 35. pěšího
pluku v Domažlicích. Na léto jsme se přesunuli jako jiné
pluky do Vojenského výcvikového tábora (VVT) u Mari-
ánských lázní. Přesun trval čtyři dny pěšky s plnou polní.
Převážná část vojsk spala ve stanech, my spojaři jsme
spali ve vesnické chalupě. Byl jsem přidělen s radiosta-
nicí na pozorovatelnu k majorovi, který přišel z Anglie
a byl to výborný chlap. U něho skládali důstojníci zkoušky
ze střelby děl ráže 76 mm. Celkem pohoda až jednou
v sobotu, kdy ž v poledne celá generalita odjela domů,
přišel mě telegram, že moje manželka Květuše byla ope-
rována v nemocnici v Českém Brodě, ale marně! Celý
zoufalý jsem běžel za posádkovým důstojníkem s pro-
sbou o opušťák, abych mohl za ní jet. 

Co ale následovalo, byl úplný horor. Nejen, že mi poru-
čík Říha, který nebyl od našeho pluku, povolení nedal, ale
seřval mě jako podvodníka s falešným telegramem, že to
dobře zná, hned mi vyhrožoval, abych se o nic nepokoušel,
jako utéci z pásma. Vyhrožoval, že jako dezertér budu za-
tčen a uvězněn na dva roky na Borech. Byl jsem zoufalý, ne-
dovolil mi ani zavolat telefonem. Bylo pět hodin odpoledne
a rychlík odjížděl v deset večer z Kynšperku nad Ohří, asi
osm kilometrů vzdálený od Studánky, kde jsme bydleli. 

Šel jsem na radu k mému majorovi ze střelby. Ten se
ukázal jako velký frajer. Napsal mi propustku pro vnější
kontrolu mimo VVT za podmínky, že ji zničím při ná-
vratu. Před desátou hodinou mě dopravil služebním au-
tem na rychlík tak, že jsem ležel na dně pod sedačkami
přikrytý dekou a krabicemi. 

Ten šílený poručík tušil, že uteču a tak strážní slu-
žebně nařídil manévry. Hlavně na přístupové silnici na sta-
novišti jeden kilometr od studánky. Nechal mě sledovat

pohotovostní a službou u roty. Já zatím seděl v rychlíku
do Prahy. Protože jsem měl na sobě žlutou uniformu
Africa korps, stal se ze mě okamžitě objekt kontroly vo-
jenské policie. Opušťák vzali na vědomí a já jsem ko-
nečně dojel do nemocnice, abych zjistil, že operace do-
padla dobře a manželka je v pořádku. Kdo napsal na
telegram „marně“ jsem nezjistil.  

Ještě jsem navštívil rodiče v Újezdě nad Lesy a rych-
líkem jsem v pohodě dojel po půlnoci do Kynšperku. Po-
chodoval jsem do VVT po silnici, až jsem opatrně došel
ke kontrolnímu stanovišti. Kousek od něj stála hlídka a na
dotaz, kdo jsem, mi tiše sdělil, že je na mě vydán vojen-
ský zatykač a poradil mi, abych je obešel lesem, aby mě
velitel neviděl. Inu byl to kamarád od našeho pluku.  

Opatrně jsem došel k našemu domku, kde byla ote-
vřená okna a tiše jsem tam vlezl a hned do postele.
Služba o mně nevěděla. Ráno ale bylo překvapení. So-
tva jsem vylezl se umýt, připochodoval poručík s poho-
tovostí, která mě ihned zatkla. A hned to začalo. Vystou-
pení pana poručíka trvalo půl hodiny, abych stál v pozoru,
dva roky budeš na Borech řval opakovaně po pěti minu-
tách. V šest skončil své vystoupení, odvedla mě stráž
před velitelství. Dva vojáci se samopaly hlídali, abych
neutekl a čekal až v sedm hodin přijede podplukovník,
nejvyšší velitel, který přijel přesně. Hned za ním běžel
do kanceláře podat hlášení o mé dezerci. Krátce na to mě
stráž odvedla k raportu. Podplukovník se na mne podíval
a žádal ten telegram, který si hned přečetl a najednou vy-
křikl „ prokristapána, co se stalo mojí zlaté Květulince!“.
Poručík zkameněl a bylo hotovo. On se totiž za mlada
ucházel o mojí tchýni a byl přítelem naší rodiny. 

Engelbert Svoboda
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POZVÁNKA
Chcete se s námi podívat na trhy v Polsku – Kudová. 

Máte možnost se přihlásit u pí Zajacové 
na tel: 281 970 138, mobil: 728 818 011. 
Termín zájezdu je 4 dubna 2009, 

odjezd  v 5:00 hod ze zastávky Auto Štangl, 
cena – 200 Kč.

Irena Zajacová, ČČK

P O Z V Á N K A   N A   B E S E D U
ve středu 11. března 2009 v 1700 hodin

v areálu zahrádkářů, Staroújezdská č. 495

„OKRASNÉ DŘEVINY“
O přeměně ovocné zahrady na okrasnou bude přednášet pan Ing. Karel Kváča.

Na shledanou s Vámi se těší 
Český svaz zahrádkářů Újezd nad Lesy

P O Z V Á N K A   N A   S E T K Á N Í   O B Č A N Ů
v pátek 6. března 2009 v 1600 hodin

u pomníku v parku před školou

k slavnostnímu připomenutí 159. výročí narození 
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka

O jeho osobnosti promluví pan Ph.Dr. Miloš Schmidt.
Na shledanou s Vámi se těší Český svaz zahrádkářů Újezd nad Lesy

Úřad městské části Praha 21 uvádí

COUNTRYOVÝ VEČER 
s PETREM KOCMANEM 

a PK BANDEM
Společenský sál ZŠ Masarykova. 

Dne 26. března 2009, od 1900 hod.
Cena 160,-Kč, 

předprodej podatelna úřadu 
a Knihkupectví nad Lesy.

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

Služba je pro všechny ty, kteří se ocitli v 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, mai-
lem na adrese vera@neposeda.org. Pokud ne-
máte přístup k telefonu ani k internetu najdete nás:

Od března máme změněné konzultační hodiny!

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.

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, rodičovský příspěvek,
pomoc v hmotné nouzi).

Za poradenský servis PORSE
Věra Jílková

KLUB PRO RODIČE S DĚTMI (středa 10 – 12 h) 
Pravidelné úterní setkávání se s dětmi a rodiči. Hrajeme si,
zpíváme si, kreslíme si a je nám spolu dobře. Zveme Vás,
přijďte si také pohrát a popovídat.

Hudební škola YAMAHA:
Každý čtvrtek dopoledne probíhají kurzy.
*9:00 ROBÁTKA / 4-18 m.    
*10:00 KRŮČKY / 18m. - 1r.          
*11:00 KRŮČKY / 3-4r.

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO NEJMENŠÍ S RODIČI:
Dílny probíhají vždy v pátek od 9-10h (mladší děti),
10-11h (starší) v období leden -březen. Děti se hravou for-
mou seznámí s barvičkami, vodovkami, lepidlem, vyzkouší
různé techniky. Od dubna začínají nové kurzy – ještě máme
volná místa. Kurzy vyvrcholí v červnu vernisáží.

Kreativní kurzy Andrey Janotové – VÝROBA
ŠPERKŮ Z KORÁLKŮ 
pátek 13. 3. 2009 od 18-ti h.  Cena kurzu je 280 Kč.
Kurzy jsou určeny pro tvořivé i netvořivé, pro šikovné
i nešikovné, veselé i smutné.

Výtvarné kurzy pro dospělé pod vedením ak. sochaře
Zdenka Hoška a výtvarnice Zdenky Hoškové – pátek
27. 3. 2009 od 18 hodin. Cena kurzu je 300 Kč. 
V těchto kurzech se nabízí možnost aktivního sezná-
mení se světem výtv. umění v rámci individuálních vý-
tvarných experimentů.

NOVINKY:  
STUDIO  TAMAD a RC Koloběžka pořádají: 
1. Kurz pro nastávající rodiče - předporodní příprava
pro páry 7. 3. 09. Cena 500 Kč
2. Kurz masáže dětí a kojenců - 6. – 8. 3. 09. Cena 900 Kč
BABY SIGNS – Kurz znakové řeči pro rodiče a děti
1.DVOUHODINOVÝ SEMINÁŘ PRO RODIČE
pondělí 9. 3. (10-12h) a  pondělí 30.3.(15 – 17h) Cena
je 799 Kč pro rodiče a dítě (druhý rodič může kurz ab-
solvovat zdarma).
2. šesti týdenní kurz pro rodiče a děti  ZNAKU-
JEME SE ZPĚVEM A HROU
Tento kurz začíná v pondělí 6. 4. 2009  od 15 do 16 h a bude
probíhat každé pondělí. Cena je 1999 Kč.
Zveme Vás na Jarní výtvarné dílny pro veřejnost, které
se konají v sobotu 21.března od 15-ti hodin. Přijďte si
vyrábět, vytvářet a pobavit se se svými dětmi. Dílny se
konají v klubu Autobus.

POKUD MÁTE ZÁJEM, KONTAKTUJTE NÁS,
RÁDI VÁS NA NAŠE KURZY ZAPÍŠEME.

Veškeré dotazy a informace Vám zodpoví:  vedoucí
RC Koloběžka Romana Voženílková, tel. 733 182 520
kolobezka.romana@email.cz, www.neposeda.org/kolobezka

o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí
PROGRAM 

NA BŘEZEN 2009
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

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 Marie Tomaidesová, knihovnice

PRO DĚTI
AUTOR DÍLO
Březinová Rozpustilá ozvěna 
Carman Patrick Elyonova země 
Coville Bruce Strašpytlův vstup
Davis Jim Garfield se vrací 
Doskočilová 2 veselé pohádky 
Fombelle Tobiáš Lolness
Gordon Hlouběji do Podzemí 2
Hawking Lucy a Stephen Jirkův tajný klíč k vesmíru 
Hlaváčková Magická cesta
Kaczan-Borows V kouzelném světě 
Kaczan-Borows V kouzelném světě 2
Klabouchová Petra Upíří kronika 
Klabouchová Petra Upíří kronika, Cesta do minulosti 
Knister Čarodejnice Lilli
Kohout Pavel Hodina tance a lásky 
Lamková Hana Káťa a škubánek se neztratí 
Marshall Alan Už zase skáču přes kaluže 
Mayer Melody Holky na hlídání
Meyer  Stephenie Zatmění 
Meyer Kai Vodní královna 
Meyer Stephenie Stmívání 
Meyer Stephenie Nový měsíc 
Muhr Ursula Nové příběhy 
Nienacki Pan Auťák a templáři 
Oldfodel Jenny Černý Blesk a jiné 
Olin Mary Ratatouille
Paoloni Brisingr
Rowling J.K. Bajky barda
Scott Michael Čaroděj, tajemství
Shields Gillian Evelínka a kouzelný lektvar 
Shields Gillian Cesmínka a tajemná loď 
Scheffler Ursel Detektiv Klubko, Muž 2
Scheffler Ursel Detektiv Klubko, Muž 1
Schwindt Peter Justin Time, Případ Montauk
Schwindt Peter Justin Time,  Do hlubin času  
Schwindt Peter Justin Time , Sibiřská brána 
Smolík Jan Senzační reportáže 
Smolíkovi Klára a Jan Mevídek Lup a jeho kamarádi 
Spyri Johanna Heidi na cestách 
Svobodová Knížka pro malé 
Weis Margaret Draci zimní noci 
Weis Margaret Draci trpasličích  hlubin 
Wilson Kočičí mumie 

AUTOR DÍLO
Arnold Nick Děsivá
Bahník Václav Listy Hetér
Borská Ilona Doktorka z domu 
Braun Lilian Kočka, která sklidila
Bulgakov Mistr a Markétka 
Cimpoesu Christina Domestica
Clarková Carol Krajka 
Connolly John Neodpočívej v pokoji
Cook Robin Kritický bod 
Coulter Síla něhy 
Cox Michael Drazí zesnulí
D´Orves Pohrobci zla
Deary Terry Děsivé dějiny
Donegan Greg Útok na Atlanditu 
Falconer Colin Soumrak bohů 
Ferstl Roman Děsné české dějiny
Formánek Létající jaguár 
Grisham John Nevinný 
Hall Steven Čelisti slov
Hayder M. Rituál 
Hemingway E. Stařec a moře 
Hercíková Iva Dám si to ještě 
Houdek Zločin v Čechách 
Chabon Židovský policejní 
Jackson Lisa Ztracené duše 
Jílek Jan Milování s hudbou 
Kessler Leo Montyho utajené 
Kessler Leo Hitlerova mládež
Kolbe Uwe Thrácké hry 
Krajewski Smrt v Breslau 
Kraus Ohnivá pečeť 
Kryl Karel Pochyby
Lorent Iny Kastrátka 
Mácha Karel Lůnysvit
Mansell Jill Myslím jenom na tebe 
McBain Ed Překupník
Monyová Matka v koncích 
Morrell David V pasti
Murakami Konec světa
Nowak Krvavý vzkaz 
Parker Robert Vysoké sázky 
Patterson Nedostatek důkazů
Procházková Slunce v úplňku
Rademacher In Nomine Mortis 
Rečková Jana Zapomenutí 
Renčín Pavel Zlatý kříž 1. městské 
Resnik  Mike Kdo je vrah?
Schlogel Doktroka Valérie
Schott Hanna Máma Masajů 
Simpson Margaret Alžběta I. a její dobyvatelské úspěchy 
Skácel Jan Zlé laně odcházejí k ránu 
Smith Peter Pěst z nebe
Smith Peter C. Orel ve válce
Smith Wilbur Modrý horizont 
Stallwood Tajemství rukopisu 
Šiklová Jiřina Deník staré paní 
Šottnerová Lidové tradice 
Tomiak Kerstin Ve stínu touhy 
Tursten Helen Dračí tetování 
Villon Francois Balady
Voskovec Jiří Korespondece III
Watt Peter Zdánlivý klid 
Winegardner Kmotr se mstí 

PRO DOSPĚLÉ
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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 březen 2009
Úterý 3. 3. 2009, 18.00          VÝSTAVA - AFRIKA 
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy rituálních a uměleckých předmětů převážně ze střední a západní Afriky, doprovázené
fotografiemi z expedice "Malawi". Do kouzla a tajů Afriky vám při vernisáži pomůže nahlédnout paní Marie Mikušová z Kláno-
vic.Výstava je prodejní a potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 12. 3. 2009, 19.30 KINO – AUSTRÁLIE
USA, 2008, romantické drama, 165 min., přístupný, režie: Baz Luhrmann.HRAJÍ:Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wen-
ham, Bryan Brown, Brandon Walter.Příběh anglické aristokratky, která odjíždí z Londýna do zastrčeného Darwinu uprostřed
Austrálie. Příběh o nenávisti a lásce, o přátelství a intrikách, o poznání sebe sama a vůli změnit svůj život.

Neděle 15. 3. 2009, 16.00 KINO - MADAGASKAR 2
USA, 2007, rodinný,animovaný, 92 min, český dabing, režie: Eric Darnell, Tom McGrath 
Parta zvířat z newyorské ZOO se chce z Madagaskaru vrátit do svého domova a k tomuto účelu použijí havarované letadlo. Jenže
co se nestane - hrdinové ztroskotají někde uprostřed Afriky. Vstupné: 65,-Kč

Úterý 17. 3. 2009, 18.00 VZPOMÍNKOVÝ POŘAD – JAN MASARYK
Klub 2002 připravil vzpomínkový pořad k výročí úmrtí Jana Masaryka, jednoho z nejvýznačnějších československých diplo-
matů první poloviny 20 století. Pořadem provází paní Marie L. Neudorflová Ph.D z Masarykova ústavu Akademie věd ČR. Akci
podporuje ÚMČ Klánovice. 

Středa 18. 3. 2009, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – O PRINCEZNĚ A POPLETOVI
Loutková komedie pro děti je variací na klasické úsměvné téma hloupého Honzy. Na rozdíl od něj však Popleta zlaté žezlo na-
konec třímat nebude nebo je snad v zájmu lidí, aby světem vládli popletení králové? Hraje divadlo Piškot. Vstupné 40,-Kč/os.

Středa 11. 3. 2009, 8.30 - 11.00 KURS – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY  
MALBA NA SKLO + Frostart + nalepovací kontury. Cena 200,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky
na tel. 720 569 245 nebo email:  andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 19. 23. 2009, 19.30 KINO - MEZI ZDMI
Francie, 2008, drama, 128 min,titulky, od 12 let,režie: Laurent Cantet.Hrají: François Bégaudeau
Vítěz festivalu v Cannes a francouzský kandidát na Oscara se odehrává na přistěhovaleckém předměstí Paříže v jedné z tam-
ních škol, v kolektivu velmi rasově i sociálně různorodém. Syrově autentický snímek, jehož věrohodnost plyne zejména z vý-
hradního obsazení skvělých neherců, což se týká i hlavní role. Učitele ztvárnil François Bégaudeau – autor literární předlohy.

Pondělí 23. 3. 2009, 19.30 KINO - PO PŘEČTENÍ SPALTE
USA, VB, Francie 2008, 96 min, černá komedie, titulky, od 15 let, režie: Ethan Coen, Joel Coen.Hrají: George Clooney, Brad
Pitt, Frances McDormand, John Malkovich, Tilda Swinton.Skvěle vypointovaná černá komedie plná bizarních lidiček a situací.
Příběh sestávající z řady absurdně nesmyslných situací zalidněný typickými figurkami sobeckých nešiků a primitivů. Po pře-
čtení spalte své autory nezapře.

Středa 25. 3. 2009, 18.30 DIVADLO – ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Po úspěšné únorové  premiéře Ochotnický spolek klánovických učitelů uvádí v repríze známou hru Škola základ života aneb
„Štěstí, co je to štěstí …?“ Vstupné: 50,- Kč

Čtvrtek 26. 3. 2009, 19.30 KINO – SESTRA
Česko, 2008, drama, 65 min, od 15 let, Režie: Vít Pancíř. Hrají: Jakub Zich, Verica Nedeska
Film na motivy kultovní knihy Jáchyma Topola s hudbou Psích vojáků. Existenciální zpověď autora, který skrze hlavního hrdinu
Potoka dokumentoval změny nálad společnosti ve dvou politických zřízeních.

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.

Onlio, a.s. – nové jméno pro český web
Online partner Klánovického fóra
www.onlio.com

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 !

Pátek 27. 3. 2009, 19.30 HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ KAVÁRNA -  KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Téma – Husákovy děti II. Další (n)ostalgický večer plný normalizačního humoru a vzpomínek na báječná léta pod psa. Přijďte
si oživit vůni sisinek, eleganci moskviče, Husákovy projevy, Čuka a Geka, partyzánský samopal, Antichartu, klávesy na krk či
spartakiádního vraha. Nahlédneme do dobové oficiální i recesistické umělecké produkce.  Sovětské okénko vyplní zpěvačka
Rudá Soňa. Zakázaná skupina Plechor Kavaleriator zahraje závadové písně typu Somrácká hymna, Ja děngy prapil v báre či
Véna kouří klejky. Reklamní blok obstará pan Vajíčko a přestávku koťátka. Pořadem provází Alena Nejedlá a její hosté. Motto:
„My tu pětiletku splníme, i kdyby to mělo trvat deset let.“ Vstupné: 50,-Kč
Velmi žádaný kurs, tentokrát v příznivějším čase pro každého.

Neděle 29. 3. 2009, 14.00 – 17.00 KURS – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY 
ŠPERKY Z KORÁLKŮ.  Lektorka Andrea Janotová. Velmi žádaný kurs, tentokrát v příznivějším čase pro každého. Počet míst
omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 30. 3. 2009, 19.30 KINO – HLÍDAČ Č. 47
Česko 2008, 108 min, drama, od 15 let, režie: Filip Renč.Hrají: Karel Roden, Vladimír Dlouhý, Lucie Siposova, Václav Jiráček
Film na motivy románu Josefa Kopty, bolestný úděl člověka, který, ovlivněn a poznamenán hrůznými válečnými zážitky, doufá,
že ve svém dalším životě najde díky lásce, přátelství a rodinnému štěstí ztracenou rovnováhu. 

Neděle 5. 4. 2009,   od 13.00 VELIKONOČNÍ JARMARK
Přijďte přivítat jaro do parku KC Beseda, program pro děti i dospělé. Více podrobností v dubnovém programu a na internetu.
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ZE ŠKOLY

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

K 15. březnu 1939, 70. výročí okupace zbytků Československé republiky německou armádou a vzniku

tzv. Protektorátu Čechy a Morava připravuje Újezdské muzeum výstavu

„Život újezdských občanů v době Protektorátu Čechy a Morava“.
Výstava je součástí vzpomínek na brutalitu okupantů, jejich obětí a obranu proti ní.

Vzhledem ke kolizi termínů bude zahájena až 

v sobotu  21. 3. 2009 v 10 hodin 
ve školní jídelně ZŠ Masarykova (vchod z ulice Polesná) 

křtem mimořádně závažné knihy vězně německých koncentračních 
táborů PhDr. Břetislava Logaje „Kdyby šlo zapomenout …“.

Křest knihy, která bez jakéhokoliv patosu líčí brutalitu, považovanou za samozřejmost provede předsedkyně
Svazu bojovníků za svobodu paní Anděla Dvořáková.

Po ukončení této akce mohou návštěvníci přejít do Újezdského muzea (budova ZŠ v Polesné ulici), 

kde od 11 hodin bude zahájena vernisáž výstavy. 
Na úvod vyslechnou návštěvníci koncert žáků hudební školy při Místní knihovně. 

Po jeho ukončení otevře výstavu starostka MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy paní Andrea Vlásenková.
Výstava obsahuje vzpomínkové materiály na činnost organizací pod germanizačním tlakem 

okupantských orgánů i protektorátních kolaborantů. Podařilo se nám shromáždit i doklady újezdských 
občanů popravených či umučených v koncentračních táborech.

Při této příležitosti se obracím s prosbou na všechny občany, aby se poohlédli doma v památkách po svých
rodičích, zda mezi nimi nenaleznou fotografie, dopisy či listiny lidí vězněných, popravených či umučených oku-
panty. Víme určitě, že existovalo několik židovských žáků, kteří se nevrátili z koncentračních táborů. Uvítáme
i písemné vzpomínky na život v Újezdě nad Lesy (včetně tzv. Nové Sibřiny) za německé okupace. 

Tyto vzpomínky odevzdejte laskavě buď v Újezdském muzeu nebo v podatelně Úřadu MČ. 
Pokud nemůžete či nechcete psát, rádi Vaše vzpomínky natočíme. 

Veškeré informace Vám poskytnu na tel. čísle 281 97 15 54.
PhDr. Miloš Schmidt

předseda MRÚM

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY.

První měsíce nového roku jsou za námi a my se opět hlásíme se zprávičkami z naší mateřinky.

Leden byl pro polovinu z nás ve znamení velkých příprav na zápis do „opravdové“ školy. Mezi zimními rado-
vánkami, které příroda letos pro děti přichystala, jsme pilně opakovali a procvičovali všechny dovednosti, které
má správný školák ovládat. Naše snaha byla úspěšná, protože všichni kamarádi byli do školy zapsáni.

Únor byl ve znamení dvou velkých událostí. 18. 2. k nám přišli na návštěvu rodiče s našimi budoucími kamarády,
kteří v rámci dne otevřených dveří měli možnost prohlédnou si naší školu. Doufáme, že odcházeli spokojeni a že
měli radost i z malých dárků, které jsme pro ně vyrobili.

Před jarními prázdninami jsme se výborně bavili na školkovém karnevalu. Nepřeberné množství převleků a ma-
sek z rukou šikovných maminek bylo opravdu povedené a zasloužená odměna patřila všem.

A co na závěr? Pozvánka k zápisu do mateřských škol v Újezdě nad Lesy, který se uskuteční 25. a 26. března,
vyplněné žádosti se budou vracet 14. dubna. Těšíme se na vás! 

Více informací můžete najít na našich internetových stránkách – www.materskeskolky.cz/mscenticka.

Kamarádi z 1. mateřské školy



INFORMACE PRO RODIČE

Zápis do mateřských škol v Újezdě nad Lesy se uskuteční ve dnech:

25. a 26. 3. 2009 13 – 16 hodin

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí  k předškolnímu
vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2009/2010

V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním,základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání ( školský zákon), s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění
vyhlášky č. 43/2006 Sb., se stanovují následující kritéria, podle kterých bude postupováno při roz-
hodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v MČ Praha 21. 

Děti rodičů, které dovrší 3 roky věku do 31. 8. 2009
s preferencí podle následujících kritérií řazených dle priorit:
(splnění vázáno k termínu nástupu do MŠ tj. k 1. 9. 2009)   

• Oba rodiče (jeden rodič,pokud je samoživitel)dítěte mají v den zápisu trvalý pobyt v místě
sídla MŠ tj. MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 15 bodů         

• Jeden z rodičů dítěte má v den zápisu trvalý pobyt v místě sídla MŠ, tj MČ Praha 21- Újezd
nad Lesy 8 bodů 

• Dítě je v posledním roce před zahájením povinné  školní docházky, dítě má/bude mít odloženou
povinnou školní docházku 5 bodů                       

• Dítě přihlášeno k docházce do MŠ celý rok celodenně a celoměsíčně 4 body  
• Dítě jehož oba rodiče (jeden rodič,pokud je samoživitel)jsou v pracovním či jiném obdobném

poměru, nebo studující 3 body
• Dítě jehož sourozenec se již v MŠ vzdělává 1 bod
• Dítě dovrší 3 roky věku do 31. 8. 2009 1 bod

V případě že MŠ  umístí všechny zájemce splňující předchozí požadavky,
může ředitelka školy přijmout.

• Dítě rodičů, pobírajících rodičovský příspěvek, jejichž trvalý pobyt je v MČ 21- Újezd nad Lesy
• Dítě s trvalým pobytem mimo území Újezd nad Lesy, ale na území MČ Praha 21
• Dítě s trvalým pobytem i z jiné části Prahy
• Dítě s trvalým pobytem i z jiné části České republiky

DODATEK:
Při stejném počtu bodů rozhoduje o přijetí do MŠ věk dítěte - starší dítě.
Prokázání nepravdivých údajů o dítěti a rodině, bude bráno jako závažné porušení školního řádu
a dítě bude vyloučeno z docházky do MŠ. 
Podmínka trvalého pobytu rodičů v MČ Praha 21 – Újezdě nad Lesy bude průběžně kontrolována
po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
Zřizovatel si vyhrazuje právo v každé MŠ disponovat 1 místem.

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21
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Vážení rodiče, děti a ostatní příznivci tenisu,

od dubna 2009 pro Vás a Vaše děti zahajujeme výuku  tenisu v naší městské části na dvorcích TJ Sokola Újezd
nad Lesy. 

Tenisová škola Mgr. Jiří Vrňák byla založena již roku 1997 a za uplynulých 12 let vychovala již nespočet hráčů
pro vrcholový, výkonostní či rekreační tenis. Majitelem TŠ je mgr. Jiří Vrňák, absolvent FTVS UK Praha směr tre-
nérství tenisu, který má dlouholeté zkušenosti s výukou dětí a mládeže jak v ČR tak v zahraničí. Od  roku 2007
je též občanem naší městské části Újezd nad Lesy, kam se rodinou přestěhoval.  Ostatní trenéři naší TŠ mají
též značné zkušenosti s výchovou malých svěřenců a všichni jsou proškoleni v trenérských kurzech Českého
tenisového svazu.

TŠ je zaměřena především na výchovu dětí předškolního a školního věku, vítáme však i dospělé příznivce
bílého sportu. Výuka probíhá celoročně, nabízíme individuální nebo skupinový trénink podle Vašich požadavků.
TŠ postupně zařazuje své nejlepší svěřence z řad dětí a mládeže do závodních družstev minitenisu, přípravky,
mladšího a staršího žactva. Žáci naší TŠ se stali přeborníky Prahy, mistry ČR, někteří hrají mezinárodní sou-
těže. Příkladem našeho odchovance je dnes již 15-letý hráč  I.ČLTK Praha Lukáš Vrňák, reprezentant ČR a
4. hráč evropského žebříčku do 14-let. 

Při náboru nových hráčů do TŠ je důležité pohybové nadání, cit pro házení a chytání míče, koordinační schop-
nosti a dobrý zdravotní stav. Vhodné je začít s tenisem do 10-ti let věku, optimální je 4-7 let. Nejmenší děti jsou
trénovány formou minitenisu, t.j. tenis na zmenšeném hřišti s nižší sítí a s měkkými, lehčími míči. Naše TŠ má
pro Vaše děti k dispozici veškeré vybavení pro minitenis ( minisítě, rakety  na zapůjčení, měkké míče).  

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi na dvorcích TJ Sokola Újezd nad Lesy!    
V případě Vašeho zájmu o výuku tenisu nás kontaktujte na e-mail: jana.vrnakova@volny.cz, nebo na tel. 603 390 636
nebo 603 946 755 nejpozději do konce března 2009. Na těchto telefonních číslech též rádi zodpovíme Vaše
případné dotazy.                                                     

TENIS TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY
VE SPOLUPRÁCI S TENISOVOU ŠKOLOU

TŠ  MGR. JIŘÍ VRŇÁK, DIPL. TRENÉR TENISU, IČO:15907309

ZAHAJUJE OD  DUBNA 2009 VÝUKU  TENISU PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ NA DVORCÍCH  TJ SOKOLA ÚJEZD NAD LESY 

ÚJEZDSKÝ KANGSIM ZÍSKAL DRUHÉ MÍSTO V NEJVYŠŠÍ ČESKÉ
SOUTĚŽI - NÁRODNÍ TAEKWONDO LIZE ZA ROK 2008

Velikým úspěchem skončila pro náš oddíl Kangsim Do-
jang nejvyšší soutěž českých Taekwondistů – Národní
Taekwondo liga. Újezdský oddíl dokázal vybojovat dru-
hé místo v soutěži týmů a potvrdit tak kvality z let minulých

(2006 prvenství, 2007 druhé místo). Oddíl tak dlouhodobě
patří k nejlepším v Taekwondo WTF v ČR ve sportovním
zápase – Kyorugi. Ve svých váhových a věkových ka-
tegorií získali z našeho oddílu první místo: 



ZPRÁVY Z FOTBALU
Mužstvo starší přípravky pořádalo Zimní ligu v hale v Běchovicích. 
Níže najdete výsledky za poslední dva hrací dny, konečnou tabulku i tabulku střelců týmu. Celý
průběh turnaje, jakož i další podrobnosti ohledně malých fotbalistů naleznete na webových strán-
kách klubu www.fkujezd.cz v sekci MF10.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA (hráči roč. 1998 a ml.)
Tréninky v tělocvičně:
Úterý 16,00 -17,00 hodin
Pátek  14,00 - 15,30 hodin 

VÝSLEDKY TURNAJE V BĚCHOVICÍCH
5. hrací den - sobota  7. 2. 2009
FK Újezd nad Lesy - TJ Praga Praha 8:2 (4:1)
Branky: 4x Mruvčinský, 2x Veselovský, Přibyl, Denemark 
FK Újezd nad Lesy – Čechie Smíchov 10:0 (5:0)
Branky: 4x Mruvčinský, 2x Veselovský, Mesjar, Mikuš, Herčík, vlastní  
Dolní Měcholupy - TJ Praga Praha 15:1 (7:0)
FK Brandýs nad Labem – Čechie Smíchov 0:3 (0:0) kont.
Dolní Měcholupy – SK Aritma Praha 5:7 (4:3)
FK Brandýs nad Labem – Slavoj Stará Boleslav 8:2 (4:1)
FC Tuchoraz– SK Aritma Praha 3:11 (2:4)
FC Přední Kopanina – Slavoj Stará Boleslav 11:1 (3:1)
FC Tuchoraz– SK Zbraslav 0:6 (0:5)
FC Přední Kopanina – SK Černčice 11:4 (7:1)
SK Zbraslav – SK Černčice 10:1 (4:1)

SPORT
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ÚSPĚCHY KANGSIMU NA NĚMECKÉM CRETI CUPU

Pavel Pospíšek  (junior – 59 kg ) 
Július Smolej  (aspirant – 53 kg)
Maroš Novák  (junior – 73 kg)
Jakub Šťastný  (junior -78 kg)  

Vynikajících výsledků také dosáhli na druhých místech
senior Robert Husák, aspirantka Klára Šťastná a ju-
nior Dominik Urich. Vítězům gratulujeme, ale podě-
kování patří i všem ostatním závodníkům, kteří přispě-

li třeba jenom jediným bodem či podporou kolektivu při
fandění.

Za podporu týmu děkujeme i našim sponzorům: 
• Stomix Praha, s.r.o.
• Josef Štacha – Merlin Co.
• Elektro-trakce, s.r.o.
• G – reality, s.r.o.
• Městská část Praha 21

O víkendu  24. - 25. ledna se v německém Reutlingenu konal 28. ročník turna-
je Creti Cup. Kromě velkého množství kvalitních zahraničních soupeřů zde nemohla chy-
bět ani výprava české reprezentace. Kangsim v ní již tradičně měl několik želízek v ohni. 
Excelentní výkon podal Jakub Šťastný, který se probojoval až na nejvyšší stupí-
nek. Dominik Urich i přes zranění získal stříbrnou medaili a Marcela Miková ve své
kategorii obsadila třetí místo. Oddíl tímto všem gratuluje k předvedeným výkonům!

Tabulka střelců – FK
Újezd nad Lesy

Mruvčinský 37
Přibyl 9

Veselovský 8
Horák 8

Čermák 8
Černý 5

Kuštein 4
Denemark 4

Pinkas 4
Bouška 3
Pořízka 2
Štěrba 2
Mesjar 2
Herčík 2
Mikuš 1
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6. hrací den - sobota 21. 2. 2009
FK Brandýs nad Labem - FK Újezd nad Lesy  2:11 (2:5)
Branky:7x Mruvčinský, Čermák, Horák, Pinkas , Přibyl
FK Brandýs nad Labem – SK Černčice 8:5 (3:3)
SK Aritma Praha - FK Újezd nad Lesy 5:5 (1:0)
Branky: 2x Mruvčinský, Čermák, Horák, Veselovský
Dolní Měcholupy – SK Černčice 15:2 (7:2)
SK Aritma Praha – Slavoj Stará Boleslav 3:0 (0:0)
Dolní Měcholupy – Čechie Smíchov 19:4 (6:3)
FC Tuchoraz – Slavoj Stará Boleslav 3:0 (0:0)
FC Přední Kopanina – Čechie Smíchov 16:1 (6:0)
FC Tuchoraz – TJ Praga Praha 2:13 (1:6)
FC Přední Kopanina – SK Zbraslav 4:3 (3:1)
TJ Praga Praha – SK Zbraslav 3:2 (3:1)

Nejlepším střelcem turnaje se stal s 37 góly Martin Mruvčinský z FK Újezd nad Lesy, nejlepším branká-
řem celého zimního turnaje byl zvolen  Roman Přibyl z FK Újezd nad Lesy!!

Gratulujeme!!

Obrázek z vyhlašování výsledků – náš stříbrný tým

Velké poděkování všem hráčům starší přípravky FK Újezd nad Lesy za předvedené výkony v průběhu
celého zimního turnaje a také jejich rodičům, bez jejichž nezištné podpory a ochoty při zabezpečení
organizace celého turnaje bychom nebyli schopni takový turnaj uspořádat. Díky !!

Roman Mruvčinský

Konečná tabulka turnaje v Běchovicích
Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. FC Přední Kopanina 10 10 0 0 93:27 30
2. FK Újezd nad Lesy 10 8 1 1 100:17 25
3. SK Aritma Praha 10 7 1 2 79:28 22
4. Dolní Měcholupy 10 6 0 4 94:57 18
5. SK Zbraslav 10 6 0 4 51:33 18
6. TJ Praga Praha 10 5 0 5 50:56 15
7. FK Brandýs n/Labem 10 4 0 6 44:59 12
8. FC Tuchoraz 10 3 1 6 37:102 10
9. Čechie Smíchov 10 1 2 7 24:95 5
10. Slavoj Stará Boleslav 10 1 1 8 21:64 4
11. SK Černčice 10 0 2 8 36:93 2



BŘEZNOVÁ ZAHRÁDKA

Konečně přichází toužebně oče-
kávané jaro a my zahrádkáři a pěs-
titelé očekáváme první náznaky
jara. Nejranější z  kvetoucích rostli-
nek jsou šafrány. V ČR rostou přiro-
zeně 2 druhy. Šafrán bělokvětý (Cro-
cus albiflorus) roste hlavně v Alpách
a snad jako alpský migrant zasa-
huje přirozeně do Novohradských
hor a na Šumavu. Jinde, např. ve se-
verních Čechách nebo na východní
Moravě je však místy zdomácnělý.
Šafrán karpatský neboli šafrán
Heuffelův (Crocus heuffelianus) je
s jistotou původní ve slovenských
Karpatech, možná zasahuje přiro-
zeně do Beskyd. V jiných (většinou
horských) oblastech je také občas
zdomácnělý. Oba druhy jsou řazeny
ke kriticky ohroženým druhům flóry
ČR .Šafrán setý (Crocus sativus)
byl dříve v ČR pěstován kvůli koření
a vzácně zplaňoval. Jako okrasné
druhy se pěstují např. fialově kve-
toucí šafrán neapolský (Crocus na-
politanus), či žlutě kvetoucí druhy
šafrán žlutý (Crocus flavus) a ša-
frán zlatý (Crocus chrysanthus)
a další. Tyto krásné cibuloviny vysa-
zujeme  v září až v říjnu na proslu-
něné stanoviště. Krokusy koupené
na jaře v miskách nebo květináčích,
můžeme s úspěchem zasadit do za-
hrádky. Po několika letech budete
mile překvapeni jak se hezky cibulky
rozmnoží a zaplaví vaši zahrádku
krásnými květy.

Každoroční jarní téma jsou
zdravé trávníky. Trávníky v nejrů-
znější podobě máme kolem domu,
v parcích, na golfu a  v přírodě.

Každý je ale jiný.  Abychom měli
kolem domu trávník jak si předsta-
vujeme, musíme se připravit na stá-
lou údržbu, optimální hnojení
a velmi časté zalévání.  Trávníky za-
čínáme hnojit již teď v březnu
a dubnu. Pro tuto dobu je velmi
vhodné rychle rozpustné hnojivo
(NPK). V květnu a červnu použi-
jeme dlouhodobě působící hnojivo
(ledek amonný s vápencem). V září
a v říjnu přihnojujeme opět NPK.
Další možnost je použití speciál-
ních hnojiv na trávníky, kde je  po-
drobně popsáno jak a kdy hnojit.
Při aplikaci  je nutné dát pozor
na stejnoměrné rozhození po tráv-
níku a dodržet správné množství.
Kvůli zapravení hnojiva do trávníku
je velmi dobré zalít celou plochu.
Připomínám, že není dobré hnojit
za prudkého slunce.

Vždy v tuto dobu se zmiňujeme
o rostlině, se kterou se denně se-
tkáváme ale v Evropě není moc
dlouho. Byla dovezená v 16. století
z Chille a jsou to brambory. Staly se
brzy zemědělskou plodinou, obži-
vou pro lidí a krmivem pro zvířata.
Plocha osázená u nás zahrádkářů
není malá. A právě teď je ta doba,
kdy se zabýváme nákupem a pří-
pravou sadby. Takže předkládám
několik rad :

Je dobré brambory před sáze-
ním nechat předklíčit  nebo někteří
již nechávají předkořenit. Dočkáme
se tak rychlejšího růstu  a později
i většího výnosu. Místo kam bram-
bory sázíme by mělo být proslu-
něné a  dobře prohnojené, teplota
půdy by měla být okolo 15 stupňů
Celsia. Vzdálenost brázd  60-65 cm,
a  vzdálenost brambor v brázdě
35 cm . Nejlepší pro sadbu jsou
brambory asi 80 gramů velké.

Jaro je sice krásné období ale
projevuje se na nás dlouhá zima
celkovým oslabením organismu,
tím pádem nás skolí nejen virozy
a chřipky ale i jarní únava. Podpůr-
nými prostředky, které nám pomů-
žou proti těmto nepříjemnostem
může být třeba sklenice vody s cit-
ronovou šťávou vypitá po ránu,
nebo silně opomíjená červená řepa
a šťáva z ní, která povzbuzuje čin-
nost jater a střev. A co takhle krásná
chudobka – sedmikráska? Ta má
také mnoho významných látek dob-
rých pro náš organismus. Používá
se pro výrobu medu, do salátů i
nádivek. A co na tuto bylinku říká
starý herbář? …“Chudobka (se-
dmikrása, Bellis perennis) jest malá
bylina, obecná na trávníku, rozší-
řená po celé zemi; kvete skoro
po celý rok. Přičítal se jí účinek lé-
čivý, ačkoli se to neosvědčilo. Jme-
novitě užívá se proti kašli, chrkání
krve, úbytím, souchotím; 4 loty nati
a květu, 1 lot kořene čekanky skrájí
se, polije 2 lit. syrovátky večer, ne-
chá stát přes noc, ovaří ráno, scedí
a pije ráno a večer po delší čas.
Nebo vlije se na nať i květy horká
voda a nechá se to přes noc státi,
vytlačí se a vaří s cukrem na syrup.
Denně dává se toho 1—2 lžičky.
Suší se také a pak vaří co thé. Tink-
tura upravuje se ze šťávy rostliny
té, k níž přidá se stejná část
líhu…..“ 

Úporný plevel – kopřivu dvoudo-
mou můžeme použít jako  pročiš-
ťovací jarní čaj, má hodně vitamínů
C, B1 a provitamínu A, a je důležitá
pro naše zdraví. Dá se použít
ido velikonoční nádivky, do špenátu.

ZAHRÁDKA V BŘEZNU
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Tento plevel sice na zahradě pálí,
ale upravený léčí a chutná.

Nejenom my ale i Luna – mě-
síc radí jak mít hezkou a zdravou
zahradu. Např. když je NOV- v ka-
lendáři černé kolečko – ošetřu-
jeme nemocné stromy a keře. Při
dorůstajícím měsíci ve tvaru D se
nedoporučuje hnojit zahradu. Je-li
měsíc v úplňku neřežeme stromy
a keře, hnojíme zahrádku a sbí-
ráme léčivé rostliny. Ubývající-
couvající měsíc ve tvaru C nám
doporučuje hnojit zahradu, zasetá

kořenová zelenina v tomto období
rychleji roste …. atd.

Co čeká zahrádkáře a nejen je
v měsíci březnu:
• 6. března v 16 hodin  se koná u po-

mníku TGM v parku u základní
školy shromáždění u příležitosti
jmenin našeho prvního prezidenta

• 8. března ve 14 hodin  bude vý-
roční členská schůze v jídelně
základní školy

• 11. března  v 17 hodin přednáška
ing. Kváči v areálu snů, Staroú-
jezdská 495

• Zahrádkáři ve spolupráci s fi.
Květiny Lucka – Lucií Dlabačo-
vou vás srdečně zvou na již tra-
diční prodejní výstavu VÍTÁME
JARO v areálu snů, Staroújezd-
ská 495, která se koná ve čtvrtek
19. 3. 2009  12-16 hodin

v pátek    20. 3. 2009  10-17 hodin
v sobotu  21. 3. 2009    9-16 hodin

Na všechny tyto akce jste
všichni srdečně vítáni.

Za ČZS
Zdeňka Nohejlová

ČTENÍ PRO RADOST

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. Kolo-
děje patří nyní do pražské části 21 a nelze si je zaměnit s Koloději nad Lužnicí nebo u Pardubic. Cestu do Kolo-
děj 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 ), kterého
zastihl nad pěti půlarchy, prázdnými, až na očíslování. Na dotaz, co dělá, prohlásil hrdě – píšu povídku. 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 při-
znal Hašek, že má nedaleko Prahy přítele, který ho zve k návštěvě. Další vysvětlí původní text:

Milý Ladislave, koupíš dva lístky do Koloděj. Je to zcela prosté a jednoduché. Budeš čerpat své nápady z ovz-
duší venkova. Koloděje jsou ves netknutá ještě ruchem velkoměsta, budeš moci napsati povídku čistě moderní
z vesnického života. Půjdeme s mým známým do hospody, uvidíš tamnější honoraci. Vyslechneš jejich hovor, při-
barvíš dle libosti, můžeš popisovati ve své povídce 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 Koloděj nedaleko.
V tomto okamžiku vyšlo najevo, že Hašek už to tady zná – lístky měli sice až do zastávky „Jirny-Koloděje“ od-

kud 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 Ha-
šek líčil krajinu od Běchovic směrem do Koloděj, cestou blátivou, do kopce, vroubenou hromadami řepného
chrástu, který podle Haška

...prodělává chemický proces zahnívání, čekajíce na vozy rolníků, které je odvezou na místa určená vševě-
doucí 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.

Vážení čtenáři, článek profesora Lubora Jenšovského Haškova cesta do Koloděj, který vyšel v lednovém čísle
Újezdského zpravodaje, vydáváme ještě jednou. Nedopatřením byl celý text vytištěn "obyčejným" písmem,
přestože autor odevzdal rukopis, ve kterém byly některé části kurzívou. Děkujeme za pochopení. 
redakce Újezdského zpravodaje         

HAŠKOVA CESTA DO KOLODĚJ
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Známý v Kolodějích vyslechl příčinu návštěvy a informaci, 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 kolodějských ob-
čanů. Ze stolů zmizely karty, utichly nadávky 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 myšlenku. Pak už jen bubnoval prsty na stůl a v jakémsi nez-
námém nápěvu broukal: „Mladé směry, ryryry, mladé směry.“ Po desáté hodině se Hašek vydal k nádraží sám,
protože Ladislav nechtěl opustit místnost.

Druhý den po obědě navštívil Hašek přítele Ladislava, 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 francouzského „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 předehra má ná-
zev „1812“, byl už v té době Újezd provozu schopný. Haškovi měli v Újezdě nad Lesy hospodářství směrem na jih
na levé straně před prolukou. Chodívalo 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.

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 

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

Pronajmu novostavbu rod. domu 4+1 
(cca 150 m2) se zahradou a garáží v Újezdě nad Lesy.

Kuch. linka komplet. vybavena. K nastěhování ihned.

Cena 22 000 + 4500 popl. + energie/měs. Tel.: 732 275 039

MLADÁ RODINA HLEDÁ POZEMEK

pro stavbu RD v Újezdě nad Lesy; nejsme RK;

nabízíme solidní jednání+zajištění právního servisu. 

Tel: 777 905 008
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ZVEME VÁS DO ANGLICKÉ ŠKOLKY
Se začátkem docházky každého dítěte do mateřské školy nastává pro mnoho rodičů rozhodující okamžik – výběr

toho nejvhodnějšího předškolního zařízení, které poskytne dětem nejen dobrý start do následného studia na zá-
kladní škole, ale současně vytvoří benefit pro budoucí život dětí v současném světě. 

Nejúspěšnějším zařízením je společnost KinderGarten, s.r.o., která byla Asociací předškolního vzdělávání, o.s.,
zvolena jazykovou školkou roku 2006 a 2007. 

Nyní  už i v Újezdě nad Lesy !   
Vzdělávacím záměrem je navození cizojazyčného prostředí v anglické školce pro děti ve věku 18 měsíců – 6 let.

Projekt je zaměřen především na doplnění chybějícího článku předškolní jazykové výchovy, nebo  v tomto stádiu jsou
děti nejvíce vnímavé k jazyku jak mateřskému tak i cizímu. Dítě pak přijímá další jazyk jako přirozenou možnost
komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále
pokračuje např. základní jazykovou školou, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem.
Nejde tedy přímo o výuku cizího jazyka, jenž by byla neefektivní v tomto raném věku, ale o navození cizojazyčného
prostředí, jenž začne brzy dítě vnímat jako prostředí jemu přirozené. Podobný efekt mají dvojjazyčná manželství,
kde je pak dítě vybaveno dvěma mateřskými jazyky. Včasná jazyková příprava dítěte je nejlepší investicí pro bu-
doucnost a podle studií se tato forma jeví jako efektivnější a ve výsledku i finančně méně náročná než pozdější ja-
zykové kurzy či roční pobyt v zahraničí. 

V naší školce je tedy veškerá komunikace s dětmi vedena v anglickém jazyce (v každé školce působí i rodilí mluvčí).
Program je určen dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku
a na každého učitele připadá 5 dětí. To umožňuje maximálně individuální přístup ke každému dítěti. Všechny ak-
tivity jsou vedeny v anglickém jazyce zkušenými lektory. Výuka probíhá v klidném prostředí rodinné vilky s vlastní
zahradou, zásadně přirozenou a zábavnou formou. Výchovně-vzdělávací program je založen na britských osnovách
a je v souladu s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR.

V nabídce školky jsou pestré mimoškolní aktivity (plavání, jízda na koníčcích, návštěvy solné jeskyně, téma-
tické výlety atd.). Mezi další kvalitní služby, které bereme jako samozřejmost, patří i kvalitní a vyvážená strava po
celý den, v případě jakýchkoliv speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte, rádi zabezpečíme plně vyhovující
stravovací režim a  pitný režim. Všechny třídy i zázemí jsou moderně vybaveny a celková koncepce vnitřních úprav
objektu je směřována k tomu, aby se dítě cítilo co nejpřirozeněji. Navození rodinné atmosféry v takových prosto-
rách velmi pomáhá dítěti s adaptací na nové prostředí, kamarády a učitele. Jako první v České republice jsme na-
bídli našim klientům nadstandardní službu iCare System, díky němuž naši klienti mohou své děti pozorovat online
ze společných prostor školky. Jedná se o zcela zabezpečený vizuální kontakt.

Otevřeno je každý pracovní den, vč. letních prázdnin od 8.00 – 18.00 h. Letní prázdninový program je plný zá-
bavy, her, soutěží a výletů a je určen všem dětem ve věku 2 – 10 let, což může být přínosem zejména pro rodiče dětí,
jejichž školky jsou po dobu letních prázdnin zavřeny. Na Váš požadavek zajistíme hlídání dítěte anglickým či čes-
kým lektorem/učitelem mimo otevírací dobu školky, vč. víkendu i svátků. 

Dětem jsou poskytnuty pravidelné prohlídky u předních lékařů (pediatr, psycholog, logoped, stomatolog), kteří
dohlížejí na správný vývoj každého jedince. 

Podrobnější informace naleznete na: www.KinderGarten.cz, anebo na tel. čísle: +420 776 003 003

Začít můžete kdykoliv, vzhledem k velkému zájmu doporučujeme zarezervovat si místo včas.

SLOVO ZÁVĚREM
Pokud chcete Vašemu dítěti zajistit kvalitní a včasnou jazykovou přípravu na budoucí život, neváhejte se na nás ob-
rátit. Vaše děti to v budoucnu jistě ocení.

Kontaktujte nás prosím na tel.č. 602 170 085 nebo e-mailem na adresu ujezd@KinderGarten.cz
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PRODEJ SYPKÝCH STAVEBNÍCH
MATERÁLU

KC trans, s.r.o., Škvorecká 33, Úvaly,
AREÁL proti Stavebninám KRUTSKÝ

TELEFON: 724 519 862
bez DPH s DPH 19%

písek říční 1 m3 400,- Kč 476,- Kč
písek kopaný 1 m3 400,- Kč 476,- Kč
písek zásypový 1 m3 300,- Kč 357,- Kč
štěrk 4-8  1 m3 600,- Kč 714,- Kč
štěrk 16-22 1 m3 600,- Kč  714,- Kč
štěrk 32-63 1 m3 580,- Kč 690,20 Kč
(makadam)
kačírek 8-16 1 m3 440,- Kč 523,60 Kč
kačírek 22-32 1 m3 460,- Kč 547,40 Kč
kamenivo 0-4-8-16 1 m3 400,- Kč 476,- Kč
(netříděné)
zahradní kůra 1 m3 750,- Kč 892,50 Kč
(tříděná)
zemina tříděná 1 m3 460,- Kč 547,40 Kč
recykláž 32-63 1 m3 250,- Kč 297,50 Kč 

DOPRAVA: Vozidlem AVIA - 3m3       

DAF - 10m3 

Kontejnery - 3m3 1 m3 300,- Kč 357,- Kč

OTEVŘENO: PO – PÁ 7,30 – 16
SO     8 –  12

KO S M E T I K A
M A S Á Ž E
Nově otevřeno
Zázračný přístroj

Toužíte po „vyžehlení“ obličeje (liftingu), a bojíte se
injekcí botulotoxinu a výplní? Nebo už jste pomocí
injekcí vrásky zrušila, ale vaše pleť je „smutná“ a po-
třebuje oživit? Máte dojem, že černé tečky (kome-
dony) se kolem vašeho nosu usadily natrvalo a nejdou
vyčistit? Trápí vás oteklé oči a na operaci očních
víček se vám ještě nechce?
Všechna tato přání (plus další navíc) vám splní
Duolift Expert. 
Různé přístroje totiž mají v kosmetice zelenou. Duo-
lift navíc dovoluje podle potřeby kombinovat několik
metod ošetření (mj. ultrazvukové čištění spojené
s peelingem, přenos účinných látek do hlubších vrstev
pokožky, podporu tvorby kolagenu, vyhlazení a oži-
vení pleti, podtlakovou masáž…). A co je podstatné:
výsledky jsou vidět okamžitě!
Pro koho je vhodný? Pro všechny věkové kategorie
žen (i mužů) – záleží na problému, který chcete řešit.

Zajděte do kosmetického
salonu ulice Račiněveská
2444/D, Praha 9 – Újezd
nad Lesy, U Penny marketu,
kde vás tímto přístrojem
ošetříme. Objednat se můžete
na tel.: 602 342 615

MASÁŽE:
čínská masáž

klasická masáž
reflexní masáž

anticelulitní program
ušní svíce, tóny   

Tel : 774 938 082

Chcete obstát 
v každodenním stresu?
Bydlíte v Horních Počernicích a okolí?

Vytrénujte si fyzičku a vůli bojovníka 

v nově otevíraném kickbox klubu

Kickbox klub Kosagym, 

ul. Ve Žlíbku, Horní Počernice                      

www.kosagym.cz
Klub se otevírá v květnu 2009,

o přesném datu otevření 
Vás budeme informovat.
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

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

www.sute-pisky.cz

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

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

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

PRONAJMU PLOCHU 

PRO VAŠI REKLAMU. 

TEL: 723 347 336
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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

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

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

Synek Jiří - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Újezd n. Lesy
- kácení, pořez, průklest 

okrasných i ovocných stromů
- zakládání a údržba zahrad 

nebo veřejné zeleně
- vysazování a tvarování 
živých plotů

- zakládání trávníků, sekání a jejich ošetřování
- odstranění pařezů frézováním
Tel: 608 055 980, e-mail: synekjiri@tiscali.cz

NABÍZÍM PRAVIDELNÝ ÚKLID 
A VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI. 

Postarám se o Vaše čtyřnohé mazlíčky.
Zn. Spolehlivost a pečlivost.

Tel. 723 347 336
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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

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

REALITNÍ KANCELÁŘ          
ANNA SPÁČILOVÁ

Praha 21 – Újezd nad Lesy, 
Soběšínská 1788

tel./fax: 281 972 217,  
mobil:   602 288 460

anna.spacilova@worldonline.cz, 
www.annaspacilova.cz

Hledám v Újezdě nad Lesy 
pozemky ke stavbě RD 

++prodej++pronájem++
++právní servis++odhad 
nemovitostí++finanční 

poradenství++

Prodám 3 + 1 s lódžií, OV, možnost do-
koupit garáž v tom samém domě na síd-
lišti Rohožník v plně rekonstruovaném
domě, 2.600.000,- Kč
Prodám nadstand. 3. podlaží ŘRD  s ga-
ráží v Újezdě nad Lesy 6. 600.000,- Kč

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ VÝSTAVBU

RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ,

TÉŽ REKONSTRUKCE DOMŮ A BYTŮ

604 610 833
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NABÍZÍM ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
MOKRÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 

A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

TEL: 774 700 100

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

KREJČOVSKÉ SLUŽBY Jana Maňhalová
Březí 146, Říčany                                    tel: 606 486 910

• dámské zakázkové krejčovství 
• opravy oděvů
• úpravy oděvů
• oprava a šití prádla

AMD REALITY s.r.o. – realitní kancelář
Oplanská 2291, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel./Fax: 246 082 075, GSM: 606 260 141

e-mail: reality@amdreality.cz, www.amdreality.cz
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A PRONÁJMU
VŠECH DRUHŮ NEMOVITOSTÍ
Pro konkrétního klienta hledáme stavební pozemek nebo rodinný dům v Újezdu a okolí

Zahradnické práce
Petra a Jiří Pavlíčkovi

Vše pro spokojenost Vaší zahrady
(prořezy, výsadba, výsev, sekání, ver�kutace, ple�, atd.)

Do Průhonu 50, Květnice 1
Telefon: 604 573 175, 603 239 010

LÉČENÍ VZTAHŮ, NEMOCÍ, FINANČNÍCH 
A DALŠÍCH PROBLÉMŮ A BLOKŮ. 

Předávání energie Požehnání jednoty
(www.deeksha.cz). 

Životní a duchovní koučink. 
Terapie SoulWork a Etikoterapie. 

www.milost.websnadno.cz. 
Cenu určujete sami. 

Praha 9. Tel: 773 674 773. 
Pouze každý pátek od 6. 3.

KURZY ANGLIČTINY 
A PRÁCE NA PC V BĚCHOVICÍCH
Otevíráme druhý semestr kurzů angličtiny- začátečníci,

mírně pokročilí, pokročilí a kurz základů práce na
počítači. Výuka probíhá v malých skupinách. Příznivé ceny.
Zahájení kurzů: březen 2009. Více informací na www.neposeda.org/vpp
Kontakty: mobil: 733 685 911, e-mail: neposeda.janek@email.cz

KURZY JÓGY V BĚCHOVICÍCH
V březnu otevíráme nově Kurz jógy pro začátečníky,
který bude probíhat každé pondělí 17.00- 18.30 hod.

Časová dotace 14 x 1,5 hod.  Cena 1450 Kč. 
Skupina max. 5 lidí. Kontakty: mobil: 733 685 911, 

e-mail: neposeda.janek@email.cz

Dámská a pánská krejčová
Petra Malinská

tel.: 602 791 277 
Újezd nad Lesy

- šití a úprava oděvů
- šití bytového textilu

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

Případnou nutnost náhradního bydlení 
pomohu zajistit.

Volejte 605 246 386

Doučování českého jazyka
pro základní i střední školu

tel.: 777 278 891
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J I Ř Í   H O V O R K A
PNEUSERVIS

osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů
- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
- prodej protektorů na nákladní vozy
- prodej disků
- sezónní uskladnění pneumatik

AUTOSERVIS
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
- klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy vozů

vč. nákladních a autobusů
- prodej akumulátorů, autodílů

!! NOVĚ !!
zapůjčení náhradního automobilu po dobu opravy zdarma
- prodej a montáž tažných zařízení
- prodej a montáž zabezpečovacích zařízení
- autoelektrikářské práce

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA:

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO 8,00 – 15,00 hod.
Objednávky:

tel. 602 313 343, 602 326 785,tel./fax. 315 810 272
e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz
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J I Ř Í   H O V O R K A - H R A D E Š Í N
AUTODOPRAVA

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE:

- ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK
- REALIZACE INŽENÝRSKÝCH SITÍ A KOMUNIKACÍ
- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ:
písků, štěrků, zeminy, sutních a betonových recyklátů,

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO - NE dle dohody

tel.: 602 326 785
e-mail: autodoprava-hovorka@autodoprava-hovorka.cz
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Lucie Dlabačová vás zve na trdiční

velikonoční výstavu VÍTÁME JARO
Výstava se koná:

Čtvrtek 19. 3. 2009 12 - 16 hodin
Pátek 20. 3. 2009 10 - 17 hodin
Sobota 21.3. 2009 9 -16 hodin
V „areálu snů“ u Zahrádkářů, Staroújezdská 495, Újezd n.L.
Prodej velikonočních věnců na stůl, dveře,

různé dekorace velikonoční, suché vazby aj.
Lucie Dlabačová, tel. 737 481 293, tel. 246 082 014

CHOVATELSKÉ POTŘEBY 
Na Rohožníku
Malešovská 1652, 
nákupní centrum Albert
Praha 9 - Újezd nad Lesy

po-pá 10 - 18 hod., so: 9-12 hod.
tel./fax 281 970 757

mobil 608 774 070, 608 982 295
Krmiva a potřeby pro pejsky, kočky, 

hlodavce, ptáčky, rybky a terarijní zvířata
www.petclub.cz

KK  OO  SS  MM  EE  TT  II  KK  AA
Věra Vokounová - tel. 607 660 249

www.kosmetika.ujezd.eu

MMAANNIIKKÚÚRRAA  --  PPEEDDIIKKÚÚRRAA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415

www.pedikura-pavla.com
KKOOSSMMEETTIICCKKÝÝ  SSAALLOONN  --  PPEENNZZIIOONN  RROOHHOOŽŽNNÍÍKK

MMaalleeššoovvsskkáá  11664444  ––  nnaapprroottii  AAllbbeerrttuu,,  bbooččnníí  vvcchhoodd

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
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