
Milí spoluobčané,

dovolte mi, abych vám popřála příjemné prožití
letní dovolené a všem dětem krásné prázdniny.

Andrea Vlásenková, starostka
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V příloze naleznete:

PRÁZDNINOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21



Informace z 30. schůze Rady
Městské části Praha 21 ze
dne 28. 5. 

Schvaluje 
- termín  konání jednání  Zastupi-
telstva MČ Praha 21 – pondělí
16. června 2008 v 18.00 hod.,  kte-
ré se bude konat v zasedací míst-
nosti Úřadu MČ Praha 21 a dále
schvaluje program  jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21  dle předlo-
ženého návrhu, který je nedílnou
součástí usnesení a souhlasí s do-
plněním programu o body z dalších
jednání Rady MČ Praha 21 do doby
konání zastupitelstva
- udělení odměn vedoucím pra-
covníkům Úřadu MČ Praha 21
za první pololetí r. 2008 dle předlo-
ženého návrhu, který je nedílnou
součástí originálu  usnesení 
- udělení peněžitého daru ve výši
jedné měsíční odměny starostce
MČ Praha 21 pí Vlásenkové, peně-
žitý dar ve výši jedné měsíční od-
měny neuvolněnému místostarostovi
panu Ing. Petru Štulcovi, neuvolně-
né místostarostce MUDr. Zuzaně
Dastychové a radním Ing. Tomáši Va-
níčkovi a Ing. Vladislavu Marečkovi
- zápis z jednání  likvidační komi-
se ze dne 15. 5. 2008 
- předložený návrh odpovědi
na dopis p. Svobody ohledně úpravy
dopravního značení v Chmelické ulici
- předložený návrh odměn za
1. pololetí roku 2008: pí ředitelce
Janě Cenkrové, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, 1. MŠ, Čentická 2222; pí ře-
ditelce Naděždě Kosanové, Praha 9
– Újezd nad Lesy, MŠ Sedmikráska,
Lišická 1502 a pí ředitelce Miluši
Benátské, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
MŠ Rohožník, Žárovická 1653 adá-
le schvaluje upravený návrh odmě-
ny za 1. pololetí roku 2008 řediteli
Mgr. Miroslavu Kurkovi, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, MZŠ a MŠ, Poles-
ná 1690 vzhledem na nezvládnutou
komunikaci mezi ředitelem a rodiči
v souvislosti s personálními problé-
my na 1. stupni. Návrhy odměn jsou
nedílnou součástí originálu  usnesení
- výměnu bytů mezi panem  Bohu-
slavem Nenáhlem, bytem Žiželická
1612, byt č. 17, 190 16 Praha 9 – Újezd
nad Lesy a pí Lenkou Hatinovou, bytem

Radlická 33/899, 150 00 Praha 5
a také schvaluje výměnu  bytů  po vy-
rovnání  závazků  z  vyúčtování  slu-
žeb  poskytovaných  s užíváním bytu
č. 17, Žiželická 1612 za rok 2007
a ukládá Úřadu MČ Praha 21 (pí Mrá-
zová) předložit na příští jednání rady
novou nájemní smlouvu na byt Žiže-
lická 1612/17 s pí Lenkou Hatinovou
- dodatek č. 1 ke smlouvě č.
163/07 s ak. sochařem Zdeňkem
Hoškem na „Výtvarné dořešení stá-
vajícího pomníku obětem 1. a 2. svě-
tové války na hřbitově v Újezdě nad
Lesy“ a pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem dodatku č. 1
ke smlouvě č. 163/07
- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 108/07 na akci. „Výstavba Poly-
funkčního domu Praha, Starokolínská“
se společností Betonstav Teplice
a.s.  a pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem dodatku č. 3
ke smlouvě č. 108/07
- přidělení holobytu v ul. Novosi-
břinská 673, 190 16 Praha 9 –
Újezd nad Lesy pí Marii Adámkové,
a to na dobu určitou v délce trvání ½
roku. V případě, že pí Adámková
bude řádně plnit závazky, bude jí
smlouva prodloužena 
- přidělení 2 bytů, které byly vy-
členěny pro MČ Praha 21 usnese-
ním Rady hl. m Prahy č. 369 ze dne
1. 4. 2008 následovně:  byt o velikosti
1 + 0  – pí Markéta Pazourková byt
o velikosti 2 + 1 – pan Martin Král.
Důvodová zpráva je nedílnou sou-
částí originálu usnesení. A ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (pí Hanzlová)
zaslat toto usnesení s požadovaný-
mi náležitostmi na bytový odbor
Magistrátu hlavního města Prahy.
- nabídku spolupráce s Městskou
policií při zajišťování informovanos-
ti obyvatel MČ Praha 21 v otázkách
bezpečnosti a zároveň postupuje
materiál ohledně spolupráce Re-
dakční radě Újezdského zpravodaje
- výpověď Smlouvy o dílo č.
04052003 uzavřenou dne 19. 5.
2003 s firmou Jiří Jaroš – ZISTA po-
dle čl. 4 smlouvy o dílo, na údržbu
zelených ploch v MČ Praha 21 –
Újezd nad Lesy
- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci „Oprava ko-

munikace Borovská“ s firmou Vialit
Soběslav spol. s r.o., Na Švadlač-
kách 478/II, 392 01 Soběslav a po-
věřuje starostku pí Vlásenkou pod-
pisem smlouvy o dílo

Souhlasí 
- s jednotným postupem při odpro-
deji pozemků ve svěřené správě MČ
Praha 21 za sníženou cenu za splně-
ní těchto podmínek: pozemek není
pro MČ Praha 21 nijak využitelný  po-
zemek musí bezpodmínečně přiléhat
k nemovitosti žadatele  pozemek
musí mít výměru menší než 100 m².
Po splnění výše uvedených podmínek
se pro tyto případy stanoví cena
ve výši 50 – 100 % z ceny znalecké-
ho posudku – rada bude každý případ
posuzovat a projednávat individuálně,
MČ zveřejní záměr v souladu s § 36
odst. 1 zák. č. 131 Sb. před projed-
náním v Zastupitelstvu MČ Praha 21.
Dále ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21
- s návrhem závěrečného účtu
za rok 2007 dle předloženého návrhu,
který je nedílnou součástí originálu
usnesení a dále ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál
ke schválení na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 24 –
změna rozpočtu v roce 2008 týkající
se vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků I. MŠ Čentická ve výši
2000 Kč do fondu rezerv z investič-
ní akce dle předloženého návrhu –
tabulky, která je nedílnou součástí
usnesení a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit tento
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 25 –
změna rozpočtu v roce 2008 týkají-
cí se přijetí neinvestiční účelové
dotace z Magistrátu hl. m. Prahy
na financování sociálních služeb dle
předloženého návrhu - tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení
a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 26 –
změna rozpočtu v roce 2008 týkají-
cí se přijetí investiční účelové dota-
ce z Magistrátu hl. m. Prahy na in-
vestiční akci výstavba polyfunkčního
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domu dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou součástí  us-
nesení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 27 –
změna rozpočtu v roce 2008 týkající
se přijetí investiční účelové dotace
z Magistrátu hl. m. Prahy na investič-
ní akci výstavba polyfunkčního domu
dle předloženého návrhu - tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí  usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlásenko-
vé předložit tento materiál na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 28 –
úprava rozpočtu v roce 2008 týkají-
cí se ponechání nevyčerpaných in-

vestičních účelových prostředků
z dotace Magistrátu hl. m. Prahy
na stejný účel v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu - tabulky, která je
nedílnou součástí  usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlásenko-
vé předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Revokuje 
- usnesení č. 598 ze dne 30. 4.
2008 v plném rozsahu
- usnesení Rady MČ Praha 21 č. 583
ze dne 16. 4. 2008 v části schvaluje ná-
sledovně: „schvaluje smlouvy  o  bu-
doucích  smlouvách   nájemních  u  po-
zemků   parc.  č.  1014/7,  1523,  1546
a PK 620/55 v k.ú. Újezd nad Lesy

se Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace (SŽDC, s.o.)“

Nesouhlasí 
- se změnou obecně závazné vy-
hlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.,
kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů týkající se změny kompe-
tencí z hlediska ochrany přírody
a krajiny podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů v usta-
novení § 65 z důvodů, které jsou ne-
dílnou součástí originálu tohoto us-
nesení. A ukládá Úřadu MČ Praha
21 (OŽPD) informovat MHMP v in-
tencích tohoto usnesení
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Z ÚŘADU

V ÚJEZDĚ NAD LESY LZE TŘÍDIT DROBNÉ
ELEKTROSPOTŘEBIČE

Odbor životního prostředí a dopravy ve spolupráci s firmou asekol zajistil
umístění E-BOXU  na recyklaci starých spotřebičů. E –Box je umístěn
na Úřadě městské části Praha 21, v přízemí hlavního vchodu, Staroklánovická
260, 190 16  Praha 9. 

Do E-boxu patří drobné elektrospotřebiče např. vysloužilé
kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení atd. 
Nepatří do něj zářivky a výbojky, baterie a akumulátory. 

Ještě bych chtěla připomenout, že vedle tohoto boxu se nachází červená
nádoba na odložení použitých baterií.  

Děkuji, že třídíte odpad. 
Martina Nejtková, OŽPD

KONTEJNER NA TEXTIL

Od července 2008 je v Újezdě nad Lesy nově umístěn  kontejner na od-
kládání nepotřebného oblečení. Kontejner najdete v Hulické ulici naproti
Úřadu městské části Praha 21, vedle kontejnerů na tříděný odpad.
Kontejnery neslouží  jen občanům pouze jako nádoby na třídění odpadu, ale
jsou též určeny pro charitativní účely, tzn., že  oděvy budou ještě nošeny.
Do kontejneru tedy  můžete odevzdat veškeré:
textilie, boty, kabelky, oděvní doplňky, bytové textilie, hračky… (veškeré materiály,
které mohou být ještě k užitku).
JE NUTNÉ, ABY SE ZBOŽÍ DO KONTEJNERU VHAZOVALO V IGELITOVÝCH
(NEBO JINÝCH) OBALECH !!!

DĚKUJEME. 
Martina Nejtková, OŽPD 



Na stránkách Újezdského zpravodaje jsme v zim-
ních měsících informovali rodiče místních i „mimoú-
jezdských“ dětí o nutnosti omezit příjímání
do prvního ročníku Masarykovy základní školy se
sídlem v Újezdě nad Lesy a to z důvodu limitovaných
kapacit základní školy. 

Omezení přijímání nových žáků s trvalým bydliš-
těm mimo Újezd nad Lesy nebylo doposud pro ve-
dení školy i zřizovatele preferovanou variantou a i do
školního ročníku 2007/2008 nastoupila řada dětí,
které nemají trvalé bydliště v Újezdě nad Lesy.  Nicméně
avizované počty dětí do prvního ročníku a odhady
dokončovaných bytových jednotek ukazují, že tuto
strategii „otevřené školy“ není možné z kapacitních
důvodů nadále udržet. V posledních letech totiž dra-
maticky vzrostl počet dětí, které nastoupily
do prvního ročníku místní základní školy. Počet tříd
prvního ročníku se postupně zvyšoval z původních
tří až na pět a další neomezené přijímání mimoú-
jezdských dětí není škola schopna zvládnout.

Připomínám pro osvěžení základní principy,
uplatněné pro přijímání dětí pro školní rok
2008/2009:
1/ Pro školní rok 2008/2009 je možné přijímat jen žáky

s trvalým bydlištěm v Praze 9-Újezdě nad Lesy
2/ Nebude-li naplněna kapacita jednotlivých tříd

do uvedeného počtu  max.26 dětí, budou přijati
přednostně sourozenci již umístěných „přes-
polních“ žáků

Jak to tedy dopadlo ? Podle mého názoru po-
měrně dobře - všechny děti, které prokázaly
trvalé bydliště v Újezdě byly přijaty do prvního
ročníku!! A to považujeme za důležité. Otevíráme
pro nový školní rok čtyři třídy po 28 dětech. Počet
dětí ve třídách není určitě optimální, ale před ote-
vřením páté třídy dostala přednost skutečnost, že ro-
diče dětí poptávají služby školní družiny a na to je
potřeba zajistit prostory. Platí tedy, že i v novém škol-
ním roce bude v prostorách ZŠ i nadále zajišťován
provoz Školní družiny. 

Přijaté jsou však i děti s trvalým bydlištěm
v Újezdě, jejichž rodiče ale mají bydliště úplně někde
jinde. V některých případech jsou za tím rozumné dů-
vody (např. dokončovaná výstavba domů a stěhování
v létě) v řadě případů to ale byla čistá vypočítavost
některých rodičů. Ti prostě dítě k někomu papírově
přihlásili, aby naplnili podmínky přihlašování dětí.
Víme o tom a nelíbí se nám to. Víme i o která jména
se konkrétně jedná. A příští rok budeme muset být
přísnější. Prostě preferujeme kvalitní péči o místní
děti, tedy děti, jejichž rodiče skutečně žijí a trvale
bydlí v Újezdě nad Lesy! 

Často také dostávám otázku, jak to dopadlo
s přijímáním dětí do mateřských škol. Opět platí,
že všechny děti předškolního věku jsou přijaty do
některé z našich čtyř mateřských škol.

Pokud jde o děti mladšího věku, už ta čísla bohu-
žel zdaleka tak dobrá nejsou. Nedokážeme s dnešní
kapacitou přijmout všechny děti, které by v různém
(i velmi nízkém věku) rodiče rádi do školek umístili.
Prožíváme v celé republice a i na území naší Měst-
ské části krátkodobý baby boom. Kapacity  předškol-
ních a školních zařízení jsou limitované a není
jednoduché je rychle rozšířit.  V řadě měst a měst-
ských částí na tuto situaci operativně zareagovaly ko-
merční subjekty a otevřely svá centra pro děti.
To stejné platí i pro Újezd – už dnes víme minimálně
o třech centrech, které se budou v novém školním
roce orientovat na předškolní děti. Taková je a bude
realita – síť státem zřizovaných škol a školek je po-
stupně doplňována soukromým sektorem.

Chtěl bych připomenout, že vedení Městské části
má aktuálně dvě zásadní priority pokud jde o získá-
vání prostředků z fondů a dotací Magistrátu – vý-
stavba hlavního kanalizačního řádu (50 mil Kč)
a výstavbu polyfunkčního domu v centru (100 mil Kč).
Je třeba si uvědomit, že v moderní historii Újezda jsme
nikdy tak velké objemy financí  nezískali a k těmto
sumám se ani nepřiblížili. Asi se s většinou spoluob-
čanů shodneme na tom, že v 21. století je funkční a
dostatečně dimenzovaná kanalizační síť naprostou
samozřejmostí a proto se jedná o nutnou investici.
Pokud jde o polyfunkční dům, tak názory na něj –
stejně jako na kteroukoliv dominantní stavbu v této
republice – se velmi různí. Tak tomu určitě bude i po
jeho dokončení. Zastávám názor, že si postupně
najde daleko více příznivců než odpůrců a bude skuteč-
ným centrem společenského života nás všech.

Z celostátních medií čtenáři jistě vědí, že peněz
ve školství je stále málo a na výstavbu nových zaří-
zení se nedostává prostředků téměř nikde v repub-
lice.  A konkrétně získat pro Újezd další prostředky
třeba z Magistrátu na rozsáhlejší investice – třeba
právě do školských nebo předškolských zařízení –
v tuto chvíli prostě není z výše uvedených důvodů reálné.
Stejně tak se na našem katastrálním území nepři-
pravuje žádný velký developerský projekt, do kterého
bychom investorovi podmínku výstavby školky/školy
vložili. Mohu ujistit čtenáře ÚZ, že Rada MČ se téměř
na každém ze svých zasedání situací ve školách
a školkách intenzivně zabývá a hledá a bude hledat
řešení, jak kapacity navýšit.

Tomáš Vaníček
Radní za Městskou část Praha 21

vanicek_tomas@iol.cz
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Z ÚŘADU

JAK DOPADLY ZÁPISY DO PRVNÍ  TŘÍDY MASARYKOVY 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A DO MATEŘSKÝCH ŠKOLEK?



V ÝZVA – VÝSKYT ŠKODLIVÉHO  ORGANIZMU
Vyzýváme všechny občany, kteří pěstují na svých pozemcích strom „katalpa“ nebo kteří vědí, na kterých

místech tento strom v k.ú. Újezd nad Lesy roste, aby tuto informaci předali Odboru životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha 21.  V Praze se na těchto stromech objevil větší výskyt zavlečeného hmyzu „ Štítenka“ a
nyní probíhá monitoring výskytu. Informaci můžete sdělit písemně na adresu ÚMČ Praha 21, OŽPD, Starok-
lánovická 260, Praha 9, telefonicky na tel: 281 012 963 , osobně,  e mailem dana.slabochova@praha21.cz
a je nutno místo přesně popsat (popis místa, ulice, číslo popisné atd.)

Za poskytnuté informace předem děkujeme. 
Dana Slabochová, OŽPD 
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:
- dne    14. 07. 08   od     9.00    do   11.30   hod.          
- dne    11. 08. 08   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 tel. číslech:  267 175 174  a  267 175 202.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  O PRÁZDNINÁCH
12. července   Toušická 

Netušilská x Brzická 
Žehušická x Měšínská 

9. srpna  Rohožnická 
Dědická x Ranská
Hrádková x Svojšická 

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině a po naplnění VOK nebude vyměňován. 
Předpokládaný odvoz VOK je v odpoledních hodinách.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla, koberce, linolea, matrace, elektro-
technika – 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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V minulém čísle Újezdského zpravodaje bylo v blahopřání k narozeninám paní Andree Mesjarové uvedeno,
že přeje „Český svaz zahrádkářů v Újezdu nad Lesy“, ale správně mělo  být „všechno nejlepší přeje Roman“. 

Omlouváme se za tuto tiskovou chybu a blahopřání uveřejňujeme znovu. 
redakční rada 

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Koncem června oslaví své 35. narozeniny paní

Andrea Mesjarová. 
Co přát této úžasné mladé ženě ke krásnému jubileu? 
Samozřejmě kromě obvyklých přání, jako je zdraví, štěstí a spokojenost, 

také
aby byla pořád plná životního optimismu, který rozdává na všechny strany, 
aby její nádherný úsměv nikdy nezmizel z její tváře, 
aby její nekonečná láska ke všem svým blízkým trvala věčně 
a aby se jí splnily i nejtajnější sny, které uchovává ve svém srdci….

Všechno nejlepší k Tvým narozeninám  přeje
Roman

BLAHOPŘÁNÍ 

Dne 25. července 2008 oslaví
paní Miroslava Buriánková
své 80. narozeniny. 

K tomuto významnému jubileu
jí srdečně blahopřejeme 

rodina Nejtkova 

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 14. července 2008 oslaví své životní jubileum paní Miroslava Nejtková. K narozeninám
jí přejeme všechno nejlepší, především hodně zdravíčka  a životního optimismu.  

rodina Nejtkova

PODĚKOVÁNÍ
Dne 17. 2. 2008  v podvečer postihla pana Václava Petrase srdeční příhoda a upadl do bezvědomí.

Jen díky rychlosti a profesionalitě pana Petra Makala, který spolu s manželkou Olgou a se švagrem 
Petrem Marouskem a jeho dětmi pracoval v sehraném týmu, se podařilo pana Václava Petrase udržet 
při životě až do příjezdu rychlé záchranné služby a tím mu zachránit život.

Nyní je již po třech měsících v takové kondici, že je opět schopen se jít  podívat na svoji oblíbenou 
zahrádku a za svými zvířátky.

22. 6. 2008 se pan Václav Petras dožívá 81 let.
Srdečně děkujeme za záchranu manžela, tatínka a dědečka.

Milena Petrasová
Jan a Milan Petrasovi

Petr a Olga

SOUSTRAST
Dne 7. června 2008 zemřel pan Miroslav

Ježek, který se  zasloužil o založení „Ježkova
parku“ v Klešické ulici. Za svůj život vysadil
do parku mnoho vzácných a zajímavých
dřevin, které přivážel ze svých cest z ciziny. 

Touto cestou bychom chtěli uctít jeho
památku a projevit jeho rodině upřímnou
soustrast. 

zaměstnanci Odboru životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha 21
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KAM NA VÝLET

Začaly prázdniny. Jaký pro-
gram připravit dětem, aby se doma
nenudily? Přinášíme vám pět tipů
na výlet.

SKANZEN 
V PŘEROVĚ NAD LABEM 

Pro milovníky historie je pře-
rovský skanzen to pravé. Vznikl
už na konci 19. století jako čtvrtý
svého druhu v Evropě. 

Můžete tu projít dvaatřiceti ob-
jekty, mimo jiné sedmi  chalupami,
šesti špýchary a dvěma stodolami.
V zařízených interiérech stojí „pů-
vodní obyvatelé“ – figuríny. I díky
nim lehce nasajete atmosféru teh-
dejší doby. 

Od úterý do neděle tu mají ote-
vřeno od devíti do sedmnácti
hodin. Za vstupné zaplatíte pade-
sát korun, děti, důchodci, vojáci
a invalidé třicet korun. 

Přerov leží pětadvacet kilome-
trů východně od Prahy. Cesta vede
po hradecké dálnici nebo staré po-
děbradské. Z dálnice odbočujete
na sjezdu „Bříství, Lysá nad
Labem“ a pokračujete dál na Přerov
nad Labem. 

Můžete jet i vlakem, většina
jich jezdí z pražského Masarykova
nádraží. Vystoupíte v Čelákovicích
a před nádražím nastoupíte do au-
tobusu číslo 443. Ke skanzenu vás

doveze za deset minut. Pokud vám
nevadí zhruba kilometr chůze, do-
stanete se ke skanzenu také auto-
busem číslo 398 z Černého mostu.
Kupte si jízdenku do zastávky
na znamení Přerov nad Labem –
obora. Odtud podle značek doj-
dete do vesnice. 

HISTORICKÉ CENTRUM 
BOTANICUS OSTRÁ 

Chcete vidět, jak se dříve vyrá-
běly svíčky, mince nebo papír, po-
znat další historická řemesla
a sami si zkusit podle starých
metod něco zhotovit? Zajeďte se
podívat do historické  vesnice, kte-
rou zbudovala na místě bývalé
skládky společnost Botanicus.
Od května každý den kromě po-
ndělí tu mají otevřeno do deseti do
šestnácti hodin. Za devadesát
korun, respektive padesát pro děti,
studenty a důchodce tu můžete
strávit den mezi „historií“ a v za-
hradách, kde Botanicus pěstuje
byliny. I k občerstvení slouží histo-
rická krčma. 

Pokud přijdete v den, kdy se tu
konají slavnosti s bohatým progra-
mem, zaplatíte 195 za dospělého,
60 za dítě do 15 let a 100 korun
za důchodce. Rodinné vstupné pro
dva dospělé a dvě děti přijde
na 430 korun. 19. července se tu
koná Den středověké kuchyně,
26. července Den čaje a květin,

16. srpna Den cirkusů a klaunů
a 23. srpna Festival zbraní a zbrojí
- Lukostřelci.

Cesta je velmi podobná jako
do Přerova nad Labem. Z dálnice
na Hradec Králové odbočíte směr
Lysá nad Labem a pokračujete
do Ostré.      

MOŘSKÝ SVĚT, 
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA 
HOLEŠOVICE

Milovníkům ryb, rybiček a vod-
ních živočichů doporučujeme cen-
trum Mořský svět na pražském
Výstavišti v Holešovicích. Kromě ji-
ného tu uvidíte žraloka, korály
a murény. 

Dospělí tu za vstupné zaplatí
240 korun, děti do čtyř let nic
a nad čtyři roky 145 korun, dů-
chodci a studenti 190 korun. 
V prodeji jsou i rodinné vstupenky
od 540 korun. 
K Výstavišti můžete dojet metrem
(stanice Nádraží Holešovice)
a dále tramvají nebo pěšky. 

JEVANSKÉ RYBNÍKY 

Pokud dáváte přednost klidným
procházkách v pěkné přírodě
a koupání v rybníce, zajeďte se
podívat do oblasti Jevan, která na-
bízí příjemná zákoutí. Koupaliště
Vyžlovka je vyhlášené svojí polo-
hou i čistou rybniční vodou. 

Od Prahy je oblast vzdálená
zhruba dvacet kilometrů. 

ZÁMEK KONOPIŠTĚ

Milovníkům zámků a rozlehlých
zámeckých parků doporučujeme
návštěvu zámku Konopiště. Vel-
kým lákadlem pro děti jsou mimo
jiné dva medvědi ušatí, kteří žijí
v zámeckém příkopu. Po prohlídce
zámku se můžete jít toulat do míst-
ních zahrad, ale i volné přírody.
Krajina směrem k obci Neveklov je
velmi malebná. 

Na Konopiště pojedete kus po
brněnské dálnici, sjedete na Mirošo-
vice a pokračujete dále na Benešov.
Cestu dlouhou zhruba 45 kilometrů
zvládnete za necelou hodinu.

Klára Mandausová

VVee  sskkaannzzeennuu  
vv   PPřřeerroovvěě  nnaadd  LLaabbeemm  

nnaahhllééddnneettee   ddoo  hhiissttoorr iiee
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Se sympatiemi sleduji snahu naší paní starostky
a Rady MČ Praha 21 o obnovu těchto tradic v naší obci.
Návrat k tradicím je i obnova oslavy lidového posvícení,
které se slavilo vždy na den svátku Svatého Václava,
který je nyní i celostátně slaveným svátkem. Jako v ro-
dině újezdského rodáka a potomka rodiny, která je
po mé babičce ze strany mé matky usedlá v Újezdě
nad Lesy déle než 200 let, se na dodržování těchto tra-
dic velice dbalo. Slavilo se nejen Václavské posvícení,
ale také Bartolomějská pouť, která byla sice z větší
části svátkem církevním, ale o to více tradičním, pro-
tože jak jistě zájemci o historii Újezda vědí, stával zde
od jeho založení kostel Svatého Bartoloměje. Bohužel
po vyplenění obce v době třicetiletých válek zůstal
opuštěný a chátral a naše předky nenapadlo nic lep-
šího, nežli místo rekonstrukce jej nechat odsvětit
a po polovině 19-tého století zbořit. Zbylé insignie,
zvon, obraz Svatého Bartoloměje a snad i monstrance
byly uloženy do tehdy nově vybudovaného kostela
Povýšení svatého kříže v Kolodějích. 

Jako malý kluk pamatuji tuto slavnostní atmosféru,
která se mi mísí s vůní pečené drůbeže (hus, kachen
apod.) a pouťových a posvícenských koláčů, které jsem
ještě teplé ochutnával z pečících plechů, přes varování,
že mi po nich bude bolet břicho. Tyto oslavy po většině
končily taneční zábavou, která se za spoluúčasti místní
Obce baráčnické  a různých spolků činných na území
naši obce, konala v sále „Na křižovatce“. Přimlouval bych
se ještě za obnovení  tradice poutí, které se vždy konaly
na den svátku patrona naši obce Svatého Bartoloměje,
tj. 24. srpna. Jistě se najde ještě část spoluobčanů,
hlavně mezi těmi nejstaršími, v jejichž rodinách bylo sla-
vení těchto svátků pevně zakořeněno a možná se někde
připomíná dodnes. V dnešní hektické době, plné politic-
kých půtek a svárů, anonymity a uzavíráním se celé spo-
lečnosti do sebe je připomenutí zašlých tradic zajímavou
sondou do historie, osvěžením od všedních starostí
a navazováním nových přátelských vztahů při vzájem-
ném setkávání občanů při těchto oslavách.    

Pavel Švejnoha

I letos jsme se snažili dětem zpříjemnit čekání
na prázdniny. "Zábavné čtvrtky" navštívilo velké
množství dětí, které si nejprve užily oslavu Meziná-
rodního dne dětí. Na osmi stanovištích se všechny
pokusily získat razítko za splnění úkolu, jako např.
skákání v pytli, chůze poslepu, skládání kostek nebo
házení na cíl. Na závěr každý dostal malou hračku
i sladkou odměnu a opekl si svého buřtíka.

Další čtvrtek jsme zažili "motoristický den" a i ten-
tokrát bylo o zábavu postaráno a každý si na svém
vlastním vozítku vyzkoušel své řidičské dovednosti.

Následující čtvrtek jsme se vydali za pokladem
skřítka Bambulky skrz Klánovický les. V lese děti
plnily různé sportovní i vědomostní úkoly, snědly si
svačinku a zpátky se svezly autobusem. Všem skří-
tek za odměnu nechal bambulku, diplom a sladkou
dobrůtku. Nikdo se nám v lese neztratil a vrátili jsme se zpět  do školky unavení a v dobré náladě.

Letní olympiáda v Baby centru se konala jak jinak než ve čtvrtek. Všichni si zasoutěžili v opravdu olympijských dis-
ciplínách a podle hesla "není důležité vyhrát, ale zúčastnit se" si  všechny děti dopoledne ve školce opravdu hezky užily.

A poslední čtvrtek nás čekalo závěrečné rozloučení u táboráku společně s rodiči. 
A pak hurá na prázdniny!
A pro ty z vás, kteří ještě neodjíždí na prázdniny a nebo i v průběhu prázdnin budou v Praze, jsme připravili

v našem Baby centru „letní školičku“ plnou her a dobrodružství s tématicky ucelenými týdny. V týdnech od 28. 7.
do 1. 8. a od 18. 8. do 22. 8. v dopoledních hodinách bude otevřena anglická školička, kterou povede rodilá mluvčí
s dobrou znalostí češtiny. Děti přirozenou formou běžné konverzace a speciálně připravených her a cvičení se-
známí se základními frázemi užívanými v běžném životě, slovíčky a intonací . 

Od července vás přivítáme v nových prostorách, které se jistě budou líbit nejen vám, ale především vašim
dětem, kterým zde od nového školního roku nabídneme velké množství odpoledních zájmových kroužků, jako
např. keramiku, angličtinu, zpívánky, tanečky, flétnu, logopedii, mažoretky, atd. Od září také opět plánujeme kurzy
pro dospělé a oblíbené cvičení maminek s dětmi.

Více informací najdete na našich internetových stránkách www.vzahrade.cz.

Těšíme se na vás!

Kolektiv Baby centra V zahradě

OBNOVOVÁNÍ HISTORICKÝCH TRADIC V NAŠÍ OBCI

ČERVEN V BABY CENTRU V ZAHRADĚ
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rád bych Vás seznámil s případem, který se stal
o víkendu 29 týdne letošního roku.

S manželkou děláme převážně sportovní kynologii
na profesionální úrovni již 5let, dáváme zvířatům
opravdu vše a každého ze psů máme za rovnopráv-
ného člena rodiny. Máme  5ti letého psa rotvajlera,
který v současné době patří na vrcholovou úroveň
ve sportovní kynologii, letos se umístil na 2.místě ve vý-
cviku na Mistrovství republiky a kvůli tomu psovi bych
prodal vše, abych ho mohl zachránit. Proto chci na ne-
gativní zkušenost s panem doktorem Vlachem z místí
AZ VET upozornit vás pejskaře, čtenáře.

V SOBOTU 21. 7. 2007
jsme byli se psem v Praze - Klánovicích na místní

A-Z Vet veterinární klinice u MVDr. Vlacha. Pes měl
při pohybech bolesti v břiše a hodně kňučel. Na vete-
rinu jsem dorazil cca. v 17:00 pan doktor Vlach psa vy-
šetřil, zrentgenoval (rentgen jsem si vyžádal já)
s konstatováním, že to vypadá jen na podrážděný ža-
ludek nebo střeva a ať přijdeme zítra na kontrolu. Pes
kňučel i v ordinaci. Navrhoval jsem, aby psovi dal kon-
trastní látku v případě jestli něco nesežral, abychom
měli jistotu z RTG snímků. Kontrastní látku psovi nedal,
že je to zbytečné. S manželkou jsme ho upozorňovali,
že se nám to vůbec nelíbí, že je pejsek tvrďák a když
kňourá, že to musí být něco vážného. Místo toho, aby
ho důkladně prohmatal mu dal injekci a prášky a poslal
nás domů.

Za 30 min. práce (z toho 20min. jsem čekal než se
vyvolá rentgenový snímek), jednu injekci a 1 rentge-
nový snímek si naúčtoval 1797 Kč. Z toho 714 Kč stála
práce lékaře. (S porovnáním s veterinární klinikou
v Českém Brodě je práce pana doktora za stejný čas
o 624 Kč dražší a to už není zanedbatelná částka.)

Z veteriny jsem odcházel rozčarován nejen z ceny, ale
hlavně z důvodu, že pes stále naříkal a prohlídka dok-
tora Vlacha mě nepřišla vůbec profesionální a důkladná.
Vrátili jsme se domů a doufali tedy, že doktor Vlach měl
pravdu, že to nic není. Bohužel neměl! Asi kolem 20:00
pes začal opět hodně naříkat a tak jsem ho zkusil pro-
hmatat. Na levém boku jsem našel něco co jsem věděl,
že tam nepatří a tušil jsem že je zle. Okamžitě jsem za-
volal známe a ta mi dala číslo na svého veterináře, kte-
rému jsem zavolal a ten mi do telefonu řekl, že je to na
99% torze sleziny a abych psa okamžitě naložil a přijel.
Po příjezdu se to potvrdilo TORZE sleziny a částečná ža-
ludku. Pan doktor ho odoperoval a nyní se modlím aby
bylo vše OK. Kdybych tohle zavolal ochotnému doktoru
Vlachovi určitě by mi řekl, abych přijel až zítra.

Asi každý si dovede představit to čekání jestli pes
přežije nebo ne. U těchto operací záleží na každé mi-
nutě. Čím dřív přijedete tím lépe.  To by se zkušenému
veterináři nemělo stávat, aby neodhalil torzy sleziny a to
navíc udělal RTG a já za 3 hodiny po něm jako laik ano!

Kdybych už o torzích něco nevěděl a nedal na chování
svého psa a uposlechl rad doktora Vlacha pes by ze-
mřel. I když stále nemá vyhráno jsou kritické vždy 3 dny
po operaci, ale nemusel trpět tak dlouho, kdyby doktor
Vlach svoji práci dělal svědomitě a zodpovědně.

V NEDĚLI
jsem se zastavil u doktora Vlacha s tím, že chci vrá-

tit peníze za jeho chybnou diagnózu. Souhlasil, ale že
chce viděl zprávu od doktora, který ho operoval. Řekl
jsem, že mu tu zprávu dnes přivezu, že jedeme
se psem na kontrolu po operaci. V 18:45 jsem k dok-
toru Vlachovi dorazil s konstatováním, že zprávu budu
mít až zítra, protože mi jí pan doktor nestihl napsat a že
se pro peníze zítra zastaví manželka. 

Najednou obrátil, že chybu neudělal a že si to můžu
třeba stěžovat. Začal vykládat, že pes to v době kdy ho
prohlížel ještě neměl, že jsem to musel vidět. Já mu od-
povím, jak to můžu vědět když nejsem doktor, při tom pes
u něj v ordinaci naříkal  Myslel si asi, že to neudělám pro-
tože jsem byl na jeho extra drahé klinice v zašpiněných
kraťasech. Asi jsem v jeho očích vypadal jak chuďas
a člověk ,který si zanadává a nic nepodnikne. Zmýlil se.

Rozčílil jsem se s tím, že to tak nenechám. Navíc mi
doktor Vlach odmítl dát RTG žaludku mého psa, přitom
je to můj majetek a mám na něj právo. Proč mi ho odmítl
dát?! Když jsem mu řekl, že ten rentgen chci, řekl mi že
má už zavřeno, že mi ho nevydá. PROČ? Říkám mu že
se tedy zastavím zítra, že mám na něj plné právo a on mi
na to řekne že mi ho nevydá, že bych ho zničil - to je
opravdu logika pan doktor se do toho pěkně zamotává,
proč bych ten rentgen ničil, když ho chci použít jako
důkaz proti němu!

Mám nyní šanci tento spor vyhrát, když jsem si zcela jistý,
že ten rentgen určitě vymění za jiný! Když už se nedomůžu
svého práva a doktor odmítá uznat chybu a myslí si že je ne-
dotknutelný, chci vás všechny o tomto případu informovat.
Ty peníze vem čert, ale jde o to aby to příště neudělal dalšímu
psovi. Proč mám platit tak nehorázné peníze za nic a navíc
s chybnou diagnózu. U torze rozhoduje každá minuta.
Kdybych dal na jeho rady tak pes mohl do rána zemřít.

Pan doktor Vlach se chlubí jaké má přístroje na své
veterině, ale zřejmě je neumí používat, potřeboval by
přezkoušet z RTG posuzování snímků i ze SONA, pro-
tože jsme u pana Vlacha byli nedávno i s fenkou na po-
dezření s gravidity a on tím sonem jezdil po břiše úplně
někde jinde než by měl.

Lituji toho, že můj veterinář měl v době, kdy se mi to
stalo dovolenou. Nenechte se jen tak odbýt a pokud jste si
jisti, že lékař vašeho psa špatně ošetřil, nevěnoval mu do-
statek péče braňte se, při nespokojenosti s veterinárním
lékařem podejte stížnost na veterinárního lékaře
na Revizní komisi KVL ČR. Formulář je uložen
na www.kvl.cz.

Autor článku Bc. Ladislav Jupa

MOJE NEGATIVNÍ A DRAHÁ ZKUŠENOST 
S A-Z VET VETERINÁRNÍ KLINIKOU V KLÁNOVICÍCH
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Vážení čtenáři Újezdského zpravodaje,

byl jsem paní redaktorkou Mandausovou požádán,
abych se vyjádřil ke stížnosti p. Jupy, kterou podal k po-
souzení Komoře veterinárních lékařů ČR v červnu roku
2007 a ta ji v prosinci 2007 po posouzení na základě ex-
pertního posudku zamítla jako neopodstatněnou. Je  mi
však podivné, proč se obecní úřad v Újezdě nad Lesy
prostřednictvím svého zpravodaje snaží oživovat mnoho
měsíců starou a zamítnutou stížnost, ale jinak se o naši
kliniku nikdy nezajímal. Přitom důvodů by se jistě našlo
dostatek – například v roce 2005 jsme provedli první
DARtroplastiku v ČR (operaci, která umožní návrat
do života pacientům s těžkou dysplazií kyčelního
kloubu), v roce 2006 zavedl MVDr. Martin Havlíček (pů-
sobící 14 let na renomovaných klinikách v Austrálii
a Londýně) na naší klinice, opět jako první v ČR, pře-
vratnou švýcarskou metodu operace prasklých zkříže-
ných vazů v koleni (TTA) nebo že u nás jako jediný v ČR
operuje Doc. MUDr. Korynta, CSc. u psů šedý zákal s ru-
tinní implantací umělé nitrooční čočky. Mohl bych zmínit
mnoho dalších zajímavostí, ale já se bohužel musím vy-
jádřit ke staré a neopodstatněné stížnosti p. Jupy. Učiním
tak formou okomentování jednotlivých částí jeho stíž-
nosti zaslané Komoře veterinárních lékařů ČR, neboť
jiné vyjádření p. Jupy nemám k dispozici:

21. 7.  v 17:00 se na moji kliniku dostavil p. Jupa
se psem plemene RTW s tím, že pes asi něco nezná-
mého sežral a od rána naříká. Pes prý chodí pojídat
zbytky k hospodě. P. Jupa mu podal perorálně peroxid
po němž vyzvracel starou omáčku. Sám nezvracel,
neměl průjem, ráno byl nadmutý. Majiteli se zdálo, že
pacienta něco bolí v břiše, měl podezření na cizí těleso
a požadoval kontrastní RTG. Výsledek klinického vyše-
tření: hmotnost 45kg, teplota 38,3, tep 80, hydratace
normální (kožní elasticita v normě, CRT < 1s, sliznice
růžové, vlhké), dutina břišní obtížněji prohmatná (pac.
bázlivý, naříká při lehkém dotyku, ale při prohmatání již
nikoliv), bez resistencí (tj. palpace až na bolestivou re-
akci při lehkém dotyku na stěnu břišní byla bez nálezu).
Poslech dutiny hrudní: bez patologického nálezu, dutiny
břišní: zrychlená činnost střev.

Skiaskopie (RTG se zobrazením pohyblivého obrazu
na monitoru): část střev plynatá , část prázdná, peristal-
tika spíše zrychlená, bez známek stáze obsahu či re-
verzní peristaltiky.

RTG dutiny břišní: část střev plynatá (spíše tlusté
střevo), část bez zažitiny nebo s minimální náplní, žalu-
dek bez plynu a nejspíše i obsahu, cizí těleso nenale-
zeno, močový měchýř středně naplněný, zbytek dutiny
břišní bez patologického nálezu.

Na základě výsledků vyšetření byla jako předběžná
diagnóza stanovena dietní chyba a doporučena hladovka,
naordinován Protexin Synbiotic (probiotikum) a aplikována
antibiotika (Noroclav). Pacient byl pozván na kontrolu
po 24 hodinách a klientovi bylo mu doporučeno, aby v pří-
padě zhoršení zdravotního stavu navštívil veterináře ne-

prodleně (což je v mé praxi standardní doporučení).
Kontrastní RTG vyšetření jsem neprováděl, neboť

jsem pro něj neshledal v daný okamžik důvod.
Ceny za veterinární péči jsou smluvní a ceník je vy-

věšen v čekárně (navíc jsem p. Jupovi neúčtoval skia-
skopii a nedokážu si představit, jak by se tvářil na účet
za podstatně dražší vyšetření trávicího aparátu s kon-
trastními RTG, které původně požadoval.

P. Jupovi nepřišlo mé vyšetření dostatečně profe-
sionální ale ani mě osobně ani ve své stížnosti nesdě-
lil, v čem ona neprofesionalita spočívala.V ordinaci
žádné připomínky ohledně ceny či způsobu vyšetření
a ošetření neměl.

Pacient v době, kdy jsem jej vyšetřoval neměl ani
torzi sleziny, ani žaludku. Toto jsem se snažil následující
den p. Jupovi opakovaně vysvětlit (s poukazem na ne-
přehlédnutelnou velikost sleziny, obsah plynu v žaludku
a další příznaky při torzi), nicméně nezdařilo se. 
Nemyslím si však, že by byl problém v mých vyjadřova-
cích schopnostech či neochotě komunikovat, ale spíše
v neochotě p. Jupy naslouchat. Zřejmě však nedokážu
být tak výmluvný, jako kolega Černý, který dokázal p.
Jupu přesvědčit o tom, že jsem schopen přehlédnou při
vyšetření onemocnění, které on spolehlivě (na 99%) di-
agnostikuje po telefonu.

P. Jupa ve své stížnosti opomněl opět jednu důleži-
tou maličkost a to, že peníze jsem mu slíbil vrátit, jen
pokud přiveze zprávu od Dr. Černého, ve které bude
uvedeno, že pac. měl torzi v době návštěvy mé ordinace.
V tomto případě bych p. Jupovi platbu vrátil a dále bych
celou záležitost řešil s Dr. Černým, který nemohl znát
stav pacienta v době, kdy jsem jej vyšetřoval  tudíž se
o něm neměl vyjadřovat. Následující den mi manželka
p. Jupy přivezla ukázat údajnou zprávu Dr. Černého, což
bylo na formuláři receptu rukou napsáno několik slov –
pokud si pamatuji, tak „operatio torsio lienis“ s razítkem
MVDr. Černého. Jak jsem předpokládal, nebylo zde
žádné vyjádření Dr. Černého o mém pochybení ani
popis stavu pacienta před operací, popis a výsledky di-
agnostiky, průběhu operace a operační nález atd.

RTG snímek jsem odmítl vydat, neboť jsem ze zákona
povinen snímky uchovávat. Nabídl jsem digitální kopii (i
toto je na mém pracovišti standardní postup), kterou
p. Jupa odmítl. Samozřejmě jsem byl ochoten p. Jupovi
vydat zprávu s popisem snímku, on však o ni nepožádal
a já jsem mu ji již pro jeho invektivy a vulgaritu neměl
možnost nabídnout (nebudu zde přesně popisovat to, co
on lapidárně shrnul slovy „rozčílil jsem se“). Předmětný
snímek (označený jménem majitele a datem pořízení
snímku) jsem samozřejmě zapůjčil KVL k posouzení. 

Snímek jsem nevyměnil, nelžu, nekradu, nepodvá-
dím a ani takto neuvažuji o lidech, které neznám. 

U torze opravdu rozhodují minuty a např. slezina
odumírá poměrně rychle. Přesto panu Jupovi nedošlo,
že pes, který byl operován pět hodin po návštěvě mé kli-
niky a neměl v té době žádné známky nekrózy sleziny

VYJÁDŘENÍ VETERINÁRNÍ KLINIKY A-Z VET KLÁNOVICE
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O NĚKTERÝCH CHOVATELÍCH PSŮ, KTEŘÍ NEPLNÍ SVÉ 
POVINNOSTI A ZNEPŘÍJEMŇUJÍ BEZOHLEDNĚ ŽIVOT OSTATNÍM

Ve zpravodaji č. 4 (duben 2008)
byl publikován názor, že chodníky
a tráva podél chodníků jsou posety
psími výkaly, takže při kosení trávy
jsou žací stroje řádně „pohnojeny“.
I když jsem si vědom, že z hlediska
OŽPD nejde o jedinou a  ani jistě
hlavní problematiku, všiml jsem si
ve zpravodaji č. 11 (listopad 2007)
zprávy z rady, že byl schválen zá-
měr pro rok 2008-2009 na zakoupení
odpadových košů na psí exkrementy,
jejich instalaci  doplňování sáčky, což
je chvályhodné. Domnívám se však,
že nápravu může přinést pouze po-
stih, jehož možnost již dnes existuje
v platných vyhláškách. Na dodržo-
vání povinností by se musela za-
měřit kromě jiného i policie, zej-
ména městská a to důsledně tak,
jak je tomu ve většině zemí EU. 

Svůj názor opírám o několikale-
tou špatnou zkušenost. S manžel-
kou žijeme v řadovém domku
Na Božkovně. Snažíme se udržo-

vat pořádek a úpravu svého okolí.
Pečujeme nejen o svou předza-
hrádku, ale také o chodník před do-
mem i podél plotu ve Weissově ulici
včetně pásu mezi chodníkem a sil-
nicí, který jsme zatravnili a sekáme.
Z tohoto pásu, který nám nepatří,
stejně jako z naší předzahrádky
skoro každý den uklízíme psí ex-
krementy. Před třemi lety jsem zho-
tovil tabulku, na které jsem požádal
majitele psů, kterých se to týká, aby
tam své psy nevenčili. Tabulku ně-
kdo již druhý den rozlámal. Psí vý-
kaly uklízíme stále, i když sami psa
nemáme. Několikrát jsem slušně
oslovil majitele psa, který volně po-
bíhal a chystal se vykonat svojí po-
třebu. Majitel resp. majitelka se
okamžitě pochlubili prázdným sáč-
kem s tím, že exkrementy sbírají.
Mnohokrát jsem se přesvědčil
o tom, že každý majitel psa již nosí
sáčky s sebou, ale bohužel je řada
z nich nepoužívá a má je jen

na „ukazování“ jako důkaz toho, že
zrovna on výkaly po svém psím mi-
láčkovi uklízí. 

Dne 20. května tohoto roku se
nám stal kuriózní případ. Zazvonila
u nás mladá neznámá maminka
s kočárkem, dítětem a psem. Aniž
by se představila, začala rozčileně
křičet, že si na nás bude stěžovat,
neboť máme na chodníku psí vý-
kaly, které maminky rozjíždějí ko-
čárky.  Udiveně a nechápavě jsme
rozčilené ženě vysvětlovali, že psa
nemáme, že je nám líto, že si za-
mazala kolečka kočárku a že za to
mohou bezohlední pejskaři, kteří
ignorují své povinnosti. Maminka
byla tak rozčilená, že žádné argu-
menty nevnímala a ani to, že její
pes očůrával naši předzahrádku.
Neustále nám vyhrožovala stíž-
nostmi a křičela „to prohrajete!“. 
Zajímavý postoj, že?!

Ing. Jaroslav Marek 

ZVEME VÁS

(dle vyjádření Dr. Černého pro Komoru veterinárních lé-
kařů ČR, ve kterém mj. i uvedl, že slezinu nevyoperoval,
ale pouze otočil zpět a zašil břicho) nemohl mít několik
hodin trvající torzi.

Sono na graviditu byla první návštěva p. Jupy na mé
klinice a nemohu se nezeptat, proč tedy přišel podruhé,
když byl již s tímto vyšetřením tolik nespokojen? 

O mém právním povědomí se pan Jupa bude moci
přesvědčit v dohledné době a to proto, že tuto stížnost
obsahující mnoho polopravd a lží neváhal zveřejnit v tisku.

Ve stížnosti je dále mnoho tvrzení, která jsem neko-
mentoval a nesnažil se uvést na pravou míru, neboť se
domnívám, že pro posouzení případu nejsou podstatná.

Důležité je, že dle vyjádření revizní komise Komory
veterinárních lékařů ČR jsem se nedopustil odborného

pochybení. K tomuto závěru došel nezávislý znalec
především na základě  dvou skutečností:
- pacient nemohl mít několik hodin trvající torzi sleziny, aniž
by se na ní objevily nekrózy a bylo ji nutno vyoperovat.
- na předloženém RTG snímku je patrná slezina nor-
mální velikosti a tudíž neotočená.

V Praze, dne 2. 6. 2008.
MVDr. Tomáš Vlach

A-Z VET: Veterinární klinika Klánovice

POZNÁMKA REDAKCE ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE:
Redakční rada čekala s uveřejněním kauzy na stano-
visko Komory veterinárních lékařů ČR a na vyjádření
MVDr. Vlacha, proto až nyní uveřejňujeme případ, který
je několik měsíců starý. 

Český svaz zahrádkářů v Újezdu nad Lesy

POZVÁNKA NA VÝLET
Kam: ZEMĚ ŽIVITELKA-České Budějovice + hora Kleť, hvězdárna
Kdy:              v sobotu 23. 8. 2008   v 6 - 6.15 hodin
Odkud: od spořitelny v Újezdě
Přihlášky: př. Líznerová    281 972 219
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Nevíte, co dělat v létě?

Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s.
pro Vás připravila

Intenzivní kurzy znakového jazyka 
Léto 2008

Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny a to v termínech 

7. 7. – 11. 7. 2008  
21. 7. – 25. 7. 2008
11. 8. – 15. 8. 2008
1. 9. – 5. 9. 2008

Bližší informace a přihlášky najdete na
www.pevnost.com

Můžete telefonovat nebo faxovat na 283 892 700 
a také kdykoliv telefonovat na 728 58 68 57

KULTURNÍ CENTRUM HORNÍ POČERNICE
příspěvková organizace

Votuzská 379/11, 193 00 Praha 9 Horní Počernice
Tel.: 281 920 326           e-mail: divadlo@pocernice.cz           www.divadlopocernice.cz  

DIVADELNÍ SEZÓNA 
v Divadle Horní Počernice bude zahájena v polovině září 2008, 

předprodej vstupenek začne v úterý 26. 8. 2008 v 16.00 hodin.

JAZYKOVÉ KURZY 
pro dospělé (a děti v omezeném počtu )na školní rok 2007/2008.
Kurzy jsou vedeny stabilním kolektivem profesionálních lektorů. 

Zápis do kurzů na nový školní rok se uskuteční 
v Kulturním středisku Domeček, Votuzská 322/12 

ve dnech 1. - 12. 9. 2008 (pondělí – čtvrtek) od 1500do 1900 hodin.

Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách 
nebo na výše uvedeném telefonu.

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na setkání v novém školním roce.           
Hana Čížková- ředitelka 

Generálním partnerem divadla je 
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o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí

Prázdninový program 
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“

Klub pro rodiče s dětmi  (úterý 10 – 12 hodin) Každé prázdninové úterý máme volnou hernu.
Vstup 30 Kč (na 1 dítě,  40 Kč pro sourozence tj. 2 děti)

Náš klub navštěvují rodiče na rodičovské dovolené se svými dětmi. Pro děti je připraven program (cvičení, zpívání,
hrátky a soutěžení, trocha výtvarničení). Maminkám a tatínkům nabízíme prostor pro posezení, umožňujeme setkávat se
s ostatními, nalézat nové přátele, vyměňovat si zkušenosti, rady a porady. Klub vede lektorka Romana Voženílková.

Od 7. 7.- 11. 7. 2008 pořádáme Letní výtvarné hrátky se Zdenkou Hoškovou a Romanou Voženílkovou.
Pro školáky i menší děti bez rodičů  bude každý den od 9.00 – 12.00 hodin připravený program plný her, soutěžení,

písniček, možná tancování, ale především VELKÉ VÝTVARNIČENÍ SE ZDENKOU! Na konci týdne bude uspořádána VERNISÁŽ
Vaše děti se seznámí s různými technikami malování, kreslení, keramikou, barvení triček,vyrábění různých překva-

pení, s ubrouskovou technikou, malování na sklo či porcelán a mnoho jiných dovedností. V každém případě si denně
odnesou výrobek domů. Cena:  980 Kč. (Max.počet přihlášených dětí – 10). 

Po prázdninách připravujeme: 
PO nebo ST ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – OD 3 LET – novinka
ÚT               Klub pro rodiče s dětmi
ČT        hudební škola Yamaha – poslední volná místa 

lektorka Zuzana Bartošová (tel. 732 655 396).
PÁ             výtvarné dílny pro nejmenší se Zdenkou Hoškovou – poslední volná místa

-  Hlídání a dozor nad dětmi 70 Kč na hodinu – po domluvě kdykoliv 
Kontakt: Kristýna Balcarová  (tel.605 292 656) BalcarovaKristyna@seznam.cz

-  Kurz výtvarničení pro dospělé se Zdenkou Hoškovou a Kryštofem Hoškem (keramika).
-  Zajímavé besedy se zajímavými lidmi na zajímavá témata. 

Rodičovské centrum Koloběžka Vám všem přeje krásné 
a pohodové léto, dětem mnoho prázdninových zážitků.

Veškeré dotazy a informace Vám zodpoví: vedoucí RC Koloběžka Romana Voženílková, (tel. 737 215 611)
kolobezka.romana@email.cz (www.neposeda.org/kolobezka)

KULTURA

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
Ve čtvrtek  dne 5. června 2008 se konala v Újezd-

ském muzeu vernisáž výstavy vítězných prací dru-
hého ročníku bienále výtvarné soutěže pro děti
a mládež od tří do patnácti let.

Soutěž vypsalo Újezdské muzeum ve spolupráci
s Úřadem MČ Praha 21 Újezd nad Lesy a OS Maminy
z újezdské roviny pod heslem „Máme rádi zvířata,
protože …“

Stejně jako u 1. ročníku byla vypsána pro školní
kolektivy a jednotlivce pěti věkových kategorií.
Soutěžní porota, která zasedala za předsednictví
akad. sochaře a malíře pana Hoška, kterou dále tvo-
řili´zástupci ÚM, Úřadu MČ Praha 21, OS Maminy
z újezdské roviny a místní knihovny, byla postavena

před nelehký, ale velmi radostný úkol. Musela vy-
hodnotit z více než stovky přihlášených prací vždy
3 vítěze z každé kategorie. Naprostá většina prací
měla totiž mimořádně dobrou úroveň. Je to tím ra-
dostnější, že to konstatovali nejen všichni členové
poroty v čele s profesionálem p. Hoškem, ale další
dvě dámy, které se zúčastnily vernisáže – spisovatelka
knih pro mládež a výtvarnice paní Inka Delevová
a překladatelka knih rovněž výtvarnice paní Lýdie
Millerová.

Vernisáž zahájil pěvecký kroužek DM vedený
paní vychovatelkou Zdenou Havlíkovou. Zvláště mile
působily písničky složené na konkrétní situace
na škole i na učitele.
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Protože prostor muzea byl zaplněn rodiči i ná-
vštěvníky, muselo se vystoupení kroužku uskuteč-
nit v prostorách šatny. Všichni se těšíme, že již
za rok, až se muzeum přestěhuje do nových prostor
budoucího kulturního centra, budou mít jak pěvecké
tak taneční kroužky důstojnější prostor pro svá vy-
stoupení.
Vernisáž obohatilo celkem improvizované vystou-
pení paní Delevové a Müllerové, které zcela nefor-
málně pohovořily o své umělecké práci. Současně
pozvaly děti i návštěvníky na improvizovanou vý-
stavu svých obrazů a knížek na chodbě.

Místo paní starostky, která byla mimořádně od-
volána na jednání na magistrát, předala dětem di-
plomy i knižní výherní poukázky knihovnice paní
Marie Tomaidesová.

Současně s výtvarnou soutěží proběhlo i vyhod-
nocení další soutěže, a to o logo muzea. Z několika
desítek přihlášených prací jednoznačně vyhrála
Adriana Sokolská.

Za zdar opravdu náročné soutěže patří poděko-
vání paním ředitelkám mateřských škol na sídlišti
Rohožník, Sedmikráska a v ulici Čentická, paním
učitelkám Masarykovy ZŠ Mgr. Aleně Svatošové
a Zdeně Havlíkové.
Zcela zvláštní poděkování patří i doslova hnacímu
motoru obou soutěží i vlastní instalace paní Ing. Evě
Danielové.

Výstava bude přístupna každou sobotu do začátku
prázdnin.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MR ÚMČ Praha 21

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti
autor dílo autor dílo

15

MŠ Čentická
MŠ Sedmikráska
MŠ Rohožník

Předškoláci
Jan Hrubý 1. místo

Předškoláci
Michaela Meyerová 2. místo

Předškoláci
Jiří Hrubý 3. místo

Kolektivní práce I. stupeň
Třída 3.D   1.místo

Kolektivní práce I. stupeň
Třída 4.B 2. místo

Kolektivní práce I. stupeň
Oddělení družiny 6 ŠD 2. místo

Jednotlivci II. stupeň
Klára Veselská 1. místo

Jednotlivci II. stupeň
Jarča Kopecká 2. místo

Jednotlivci II. stupeň
Martin Takáč 3. místo

Kolektivní práce II. stupeň
Třída 8.A  1. místo

Kolektivní práce II. stupeň
Třída 8.C    2. místo

Jednotlivci I. stupeň (4. – 5. třída)
Jan Daniel 1. místo

Jednotlivci I. stupeň (4. – 5. třída)
Lea Čubrová 2. místo

Jednotlivci I. stupeň (4. – 5. třída)
David Píšan 3. místo

Jednotlivci I. stupeň (1. – 3. třída)
Adéla Vacková 1. místo

Jednotlivci I. stupeň (1. – 3. třída)
Marie Doležalová 2. místo

Jednotlivci I. stupeň (1. – 3. třída)
Dominika Srstková 3. místo

Vítězové výtvarné soutěže na téma „Máme rádi zvířata, protože …“

Meister Marion Poklad skalního města Dračinec
Paver Michelle Vyhnanec Klanů
Petiška Eduard Anička a flétnička 
Ransome Arthur Boj o ostrov
Sekora Ondřej Čmelák Aninka
Sekora Ondřej Brouk Pytlík
Sekora Ondřej Ferdův slabikář
Štorch Edudard Hrdina Nik
Wilsonová Jacquelin Jacky Snílek
Wilsonová Jacquelin Pohřben zaživa

Ariel a delfín Flip

Básně pro děti. 
Jak se učil vítr číst. 

Arnold Ady Praštěné vynálezy
Awdry Ch. O mašince Tomášovi 12
Brezina Thomas Jsem superstar!
Brezina Thomas 13 modrých koček 
Brezina Thomas Zombie z jeskyně
Brezina Thomas Škola hrůzy 
Brezina Thomas Zloděj mrtvol
Bryant Bonnie Dívky v sedlech 
Dudek Adolf Skákal pes přes oves
Friedrich Joachim Čtyři a půl kamaráda
Gosciny René Nové Mikulášovy průšvihy 
Jolin Peter M. Harry Trottel - poslední výstřel
Langreuter Juta Kapitán Žralok 
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DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ 
Z důvodu čerpání řádné dovolené , bude knihovna uzavřena v době prázdnin takto: 

30. června – 4. července 
24. července – 15. srpna 

Všem čtenářům přeji nádherné léto. 
Marie Tomaidesová, knihovnice 

Půjčovní doby:
Pondělí  10.00 - 11.00  11.30 - 18.00 hod
Středa    10.00 - 11.00  11.30 - 17.00 hod
Pátek     10.00 - 11.00   11.30 - 16.00 hod

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

Pro dospělé
autor                dílo autor                dílo

Liška Antonín Jak se plaší smrt
Lloyd John Kniha všeobecné nevědomosti
Marino Ruggero Kryštof Kolumbus 
Marsh Ngaio Tenkrát v Římě 
Mayle Peter Znovu Provence 
McBain Ed Jehlový podpatek 
McDermid Val Vraždění stínů
Melville Herman Ráj kanibalů
Moss Tera Fetiš

Murphy Robert F. Úvod do kulturní a sociální antro-
pologie  

Nosková Věra Obsazeno
Nosková Věra Bereme, co je 
Pamuk Orhan Nový život 
Patterson James Záludné vlny 
Pirk Jan Srdce a srdíčka Jana Pirka 
Poberová Jaroslava Lásky českých královen 
Preissová Gabriela Její pastorkyňa 
Procházková Lenka Narušitel 
Ráž Roman Prodavač humoru 
Richards Susan Kůn, který si mě vybral
Roberts Nora Zkouška důvěry 
Rowland Laura J. Šinjů
Slaughter Karin Pavučina 
Steel Danielle Její královská výsost
Stevenson Robert Černý šíp
Stoker Bram Dracula
Strugackij Arkadij Ďábel mezi lidmi 
Šmíd Zdeněk Lesk a bída čekání 
Toufar Pavel Kruté příběhy z české historie 

Toufar Pavel Nemravné kratochvíle našich
předků 1 díl

Toufar Pavel Nemravné kratochvíle našich
předků 2 díl

Toušlová Iveta Toulavá kamera
Ulč Ota O čem dumá česká hlava 
Vandenberg Philip Zelený Skarabeus 
Vavřincová F. Taková normální rodinka se vrací 

Vondruška Vlastimil Intimní historie od antiky 
po baroko

Vondruška Vlastimil Krev na lopuchu
13 komnata

Biddulph Steve Výchova kluků
Blackburn Simon Platónova ústava 
Bondurant Matt Tajemství pohřebního kamene 
Booth Stephen Krev na jazyku 
Borská Ilona Kdo zachránil jeden život
Bradford Taylor B. Nástrahy osudu
Brasme Anne-Sophie Dýchej 
Burton-Phillips E. Mé syny zničil heroin 
Cawthorne Nigel Největší bitvy v dějinách 
Clark Marry Higgins Tentokrát naposledy 
Coelho Paulo Brida
Cohen Leonard Nádherní poražení 
Cook Robin Deformace 
Cornwell Patricia V ohrožení 
Coulter Catharine Urozená dáma
Craig Alison Co tě nezabije 
Dalby Richard Anglické duchařské historky 
Dalimil Kronika tak řečeného Dallimila
Desai Karan Dědictví ztráty
Dumas Alexandre Madame Lafarge
Dumas Alexandre st. Robin Hood
Formáčková Marie Bez servítků
Francis Dick Mrtvý dostih 
Fuchsová Irena Když žena prosí o potrat 
Granger Ann Vražda mezi námi 
Graysmith Robert Zodiac
Groom Winston Forrest Gump
Gulik Robert Hans Vražda v Kantonu 
Hervé Francoise Kolem světsa na kole
Hlaváčková Iva Horší už to nebude 
Hoeg Peter Představy o dvacátém století 
Howard Linda Dokonalý muž 
Howard Roberts Ervin Conan 
Hubáček Miloš Generál Patton 
James Peter Muž v černé kukle
Jánský Filip Vzpomínky na nebeského jezdce 
Kaye Mary Marg Vzdálené vrcholky hor 1 
Kaye Mary Marg Vzdálené vrcholky hor 2
Koontz Dean R. Manžel 
Krakauer Jon Útěk do divočiny 
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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 modernizace kinosálu v roce 2007.

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování dárcům

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

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na červenec a srpen 2008

Pozvánka na koncerty v parku KC Beseda
.Čtvrtek 10. 7. 2008  17.00 VERNISÁŽ výstavy paličkované krajky Gabriely Tůmové pod názvem Dialog
Úvodní slovo Gabriela Achtenová a Marie Černíková,hudební doprovod Jan Kvapil. Výstava potrvá do konce prázdnin.

Pátek    11. 7. 2008 19.30 KONCERT – SESTRY STEINOVY
Jsou to ostré texty, ale není to punk. Jsou to dvě akustické kytary, ale není to folk. Co je to? 
Karolina Kamberská a Lucie Steinhauserová, Sestry Steinovy.Více na www.sestrysteinovy.cz.  Vstupné: 80 Kč

Pátek      8. 8. 2008 19.00 KONCERT – BLUESKLAN A JEHO HOSTÉ
Bluesklan je klánovická bluesová skupina čerpající repertoár zejména z dílen legendárních bluesmanů jako je Willie Dixon,
Muddy Waters, Fredie King, rovněž i současníků jako je Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan. Hraje v klasickém obsazení kytara,
harmonika, klávesy, basa a bicí.Více na www.bluesklan.cz.  Vstupné: 60,-Kč

Pátek    15. 8. 2008  19.30 KONCERT – JINDRA KELÍŠEK HARMONIKÁŘ
Hraje co se mu líbí a zlíbí, rytmy francouzské, balkánské lidové, židovské… 
Přijďte si poslechnout i zazpívat si pohodové písničky. Vstupné:dobrovolné

V případě nepřízně počasí budou koncerty přesunuty do prostor KCB

PROVOZ KINA BUDE OPĚT ZAHÁJEN V ZÁŘÍ 2008

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 !
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ZPRÁVY Z FOTBALU
Fotbalová sezóna se pomalu dostala ke svému konci a tak nezbývá než rekapitulovat dosa-
vadní výsledky, poděkovat všem hráčům za jejich celoroční snažení a trenérům a vedoucím
týmů za trpělivost při vedení jejich svěřenců. Veškeré informace, podrobnosti k utkáním , sestavy,
zprávy z fotbalových utkání dorostu a dospělých a další informace k dění v klubu  naleznete
na www.fkujezd.cz.

Mladší přípravka ,,A“ (hráči roč. 1999 a ml.) 
19. kolo (17.5.2008)
FK Újezd nad Lesy – Bohnice   0 : 1 ( 0 : 0 )
Sestava: Havel – Mikuš, Pinkas, Votava, Šuleková, Veselovský, Denemark, Bouška, Kuštein, Michek, Štěrba,
Pikner, Černý, Čermák, Mruvčinský
Komentář: Tak jsme zase hráli ráno! Něco strašného pro naše hráče ! Jakoby je ranní zápas paralyzoval. Stejně
jako tento proti Bohnicím. Hra se od začátku odehrávala mezi oběma brankami, téměř za celý první poločas
nikdo z přítomných hráčů na hřišti neohrozil žádného brankáře.

Jak jsme slíbili v měsíci dubnu, přicházíme opět
s informacemi o dění v naší mateřince. A protože je
konec školního roku, jsou to zprávičky poslední.

Měsíc květen byl ve znamení oslav, sportovního zá-
polení a poznávání naší vlasti na výletech. Jako první
jsme oslavili Den matek. Vystoupení pro maminky k je-
jich svátku jsme pečlivě připravili a odměnou nám byly
slzičky v jejich očích a dlouhý potlesk. Také vlastno-
ručně vyrobené dárečky se velmi líbily. 

A pak hurá na sportovní zápolení. Nejdříve jsme si
ověřili v rámci sportovních her pro mateřské školy svoji
šikovnost a vytrvalost s kamarády ve školce, poté ti
nejlepší z nás změřili své síly se stejně starými „sou-
peři“ z obvodu Praha 21 na hřišti zdejší základní školy.
A protože jsme ze sebe vydali to nejlepší, byli jsme no-
minováni na celopražské sportovní hry.

Po sportovních výkonech jsme si zasloužili odpoči-
nek na školních výletech.. Nejprve jsme navštívili mu-
zeum historie a hraček na zámku v Benátkách
nad Jizerou. Vyzkoušeli jsme si zde, jak se žilo starým
Keltům, princeznám a urozeným pánům, kovali jsme

koně, stavěli hrad a skládali erby – zkrátka byl to den
plný her, kreslení, převlékání do dobových oděvů
a skládání hlavolamů. Nadchli nás také hračky, se kte-
rými si hráli naše babičky a prababičky. Další aktivní
dopoledne jsme strávili na zámku v Loučeni.  Zdejší
zahrada skrývala mnoho přírodních labyrintů, ve kte-
rých jsme se pořádně „vyřádili“. 

Ještě v květnu jsme oslavili Den dětí a to soutě-
žemi, hrami a samozřejmě jsme dostali i dárky. 
V polovině června jsme se jako již tradičně rozloučili
s našimi budoucími prvňáčky. Divadelní představení,
pasování a příjemné posezení s rodiči a živou hudbou
bylo velice vydařené. O to víc, že jsme si pohoštění
pro odpolední zábavu připravovali sami. 

Musíme poděkovat všem rodičům, kteří nám v prů-
běhu roku zakoupili nové hračky a  pomůcky pro naší
„práci“, doprovázeli nás na akce mimo naší školu a zkráš-
lili dřevěné vybavení na zahradě zbrusu novými nátěry

A to je vše. Na závěr Vám všem přejeme pohodové
léto a na podzim opět nashledanou. 

Kamarádi z 1. mateřské školy

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY
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To samé probíhalo ve druhém poločase s tím, že ke konci zápasu se přeci jenom podařilo vystřelit na jednu
nebo druhou branku. Nakonec jedna střela po chybě obrany a brankáře skončila v naší síti a jelikož my jsme ne-
byli schopni žádný gól dát, prohráli jsme jednobrankovým rozdílem. Hráči zklamali svým přístupem k fotbalu
nejen trenéra, ale i přítomné rodiče.

20. kolo (23.5.2008)
FK Újezd nad Lesy – Motorlet  6 : 5 ( 4 : 3 )
Sestava: Havel – Mikuš, Pinkas, Votava, Šuleková, Veselovský, Denemark, Bouška, Kuštein, Štěrba, Černý,
Čermák, Mruvčinský
Branky: 8´, 17´, 18´, 39´, 47´ Mruvčinský, 13´Čermák
Komentář: Dnešní soupeř byl z těch lepších v naší skupině, takže se dal očekávat tuhý boj. Chtěli jsme začít ná-
porem, tak jak se na domácí tým sluší a také úvodní dvě minuty to vypadalo, že soupeře přehrajeme. Jenže pak
naše nedůslednost v obraně a kvalita jednoho hráče v týmu soupeře a za 6 minut jsme prohrávali 0:2. Snad si
to hráči sami uvědomili, že s takovým přístupem doma nevyhrajeme a zakousli se do soupeře jako hladový tygr
do kořisti. Do poločasu jsme zvrátili nepříznivý vývoj v náš prospěch a do kabin jsme o poločasu odcházeli s jed-
nobrankovým vedením. Tušili jsme, že nás čeká ještě velká dřina. Naši hráči ale bojovali jak se patří, takže
na konci zápasu jsme se přeci jen radovali my.

21. kolo (31.5.2008)
FK Újezd nad Lesy – ČAFC 5 : 0 ( 2 : 0 )
Sestava: Havel – Mikuš, Pinkas, Votava, Šuleková, Bouška, Kuštein, Štěrba, Černý, Michek, Čermák, Mruvčinský
Branky: 29´, 45´, 49´ Mruvčinský, 7´ Mikuš, 10´ Šuleková
Komentář: Na papírově slabšího soupeře jsme si dneska věřili, i když ranní zápasy nám moc nejdou. Hráči se
ale asi dobře vyspali, neboť na soupeře jsme vlétli jako uragán a jen vlastní nedůsledností a nerozvážností jsme
góly přidávali  jen zvolna. Soupeř se sice snažil, bojoval, ale to na nás dnes neplatilo. Obrana hrála na rozdíl
od minulého zápasu koncentrovaně, takže v podstatě soupeř naší branku ani neohrozil a po velmi dobrém vý-
konu jsme odjížděli ze Záběhlic s povinnými třemi body.

22. kolo (6.6.2008)
FK Újezd nad Lesy – King  6 : 0 ( 2 : 0 )
Sestava: Havel – Mikuš, Votava, Šuleková, Bouška, Kuštein, Štěrba, Černý, Michek, Čermák, Petrosjan, Mruvčinský
Branky: 26´, 29´, 48´ Mruvčinský, 6´ , 34´ Čermák, 7´ Štěrba
Komentář: Poslední utkání letošní sezóny a v podstatě pro většinu hráčů i poslední utkání za mladší přípravku
zvládli kluci na výbornou. Za krásného fotbalového počasí jsme zahájili proti poslednímu mužstvu naší skupiny
výborně a hned od začátku jsme diktovali tempo hry, jen naší zbrklostí jsme vedli do poločasu jen o dvě branky.
Ve druhém poločase se hráči ještě zlepšili, předvedli několik výborných kombinací a do konce zápasu přidali další
čtyři branky. Druhý poločas i se střídajícími hráči zvládli kluci na výbornou, zahráli si perfektní zápas a byla opravdu
radost je sledovat, jaký fotbal hrají. V tomto zápase jsme soupeře jednoznačně přehráli a po zásluze zvítězili.

Tabulka střelců mladší přípravky za celou sezonu 2007/2008
Martin Mruvčinský 51 Vojtěch Černý 3
Kateřina Šuleková 12 Ludvík Bouška 2
Matěj Veselovský 3 Václav Denemark 2
Radim Čermák 3 Ondřej Mikuš 1
Šimon Votava 3 David Štěrba 1

Konečná tabulka soutěže mladší přípravky 

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Tempo 22 16 5 1 86 : 19 53
2. FK Újezd nad Lesy 22 15 1 6 81 : 37 46
3. Aritma 22 14 4 4 56 : 28 46
4. Motorlet B 22 11 4 7 99 : 64 37
5. Vyšehrad 22 10 5 7 52 : 33 35
6. Viktoria Žižkov B 22 11 0 11 65 : 64 33
7. Slavia Praha B 22 9 4 9 64 : 60 31
8. Junior 22 9 3 10 52 : 41 30
9. Kopanina 22 8 2 12 38 : 64 26

10. Bohnice 22 6 2 14 32 : 77 20
11. ČAFC B 22 3 4 15 24 : 96 13
12. King 22 1 4 17 23 : 89 7



SPORT

20

Turnaj Rozloučení s mladší přípravkou
V sobotu 14.6. 2008 jsme sehráli na našem hřišti poslední zápasy v letošní sezóně, pro většinu našich hráčů

to byly poslední utkání za mladší přípravku, neboť většina hráčů přechází do starší přípravky.
Naše mužstvo sehrálo čtyři utkání s těmito výsledky:
FK Újezd nad Lesy – Junior 0 : 0
FK Újezd nad Lesy – Loko Vltavín 3 : 0, B: 2x Denemark, Mruvčinský
FK Újezd nad Lesy – FK Viktoria Žižkov 4 : 0, B: 3x Mruvčinský, Čermák
FK Újezd nad Lesy – FC Háje 0 : 3
a v konečném pořadí jsme skončili na 3. místě. Vítězem turnaje se stalo mužstvo FC Háje.

Ještě bych rád touto cestou chtěl poděkovat všem hráčům za výbornou reprezentaci klubu i celého
Újezda nad Lesy, výborné druhé místo v soutěži si hráči za své výkony opravdu zasloužili.
Byla radost s nimi celý rok pracovat.

Zrovna tak patří velký dík i panu Jiřímu Královi za vydatnou pomoc při trénování, paní Blance Černé
za výbornou práci  vedoucí týmu a všem ostatním rodičům za podporu, kterou nám celý rok věnovali.

Trenér: Roman Mruvčinský

Starší přípravka  (hráči roč. 1997 a ml.)
ÚJEZD nad LESY-METEOR 1-0 (0-0) 
Gól: POŘÍZKA
SESTAVA: PŘIBYL - NOVOTNÝ, PINKAS, MESIAR-KONEJL, VOJÁČEK-HORÁK, LIPÁR
STŘÍDAČKA: POŘÍZKA, ŠULEKOVÁ, MRUVČINSKÝ
KING - ÚJEZD nad LESY  2-0 (1-0)
SESTAVA: PŘIBYL - NOVOTNÝ, DRDLA, VOJÁČEK - KONEJL, PINKAS - LIPÁR, HORÁK
STŘÍDAČKA: MESJAR, POŘÍZKA, DRDAJ, HERČÍK, MRUVČINSKÝ

KBELY - ÚJEZD nad LESY 1-1 (0-0)
Gól: VOJÁČEK
SESTAVA: NOVOTNÝ - PINKAS L. - VOJÁČEK, DRDLA -KONEJL, PINKAS M. - LIPÁR, MRUVČINSKÝ
STŘÍDAČKA: POŘÍZKA, HERČÍK, MESJAR, ŠULEKOVÁ, ČERMÁK

ÚJEZD nad LESY - STŘEŠOVICE  0-7 (0-2)
SESTAVA: LIPÁR - VOJÁČEK, DRDLA, NOVOTNÝ - PINKAS, DRDLA J. - POŘÍZKA, HERČÍK
STŘÍDAČKA: HORÁK, ČERMÁK, BOUŠKA

Konečná tabulka soutěže starší přípravky 

David Šulek

Mladší žáci (hráči ročníků 1995,1996 i 1997), II.A třída Praha
Trenér : Chumlen Jan tel. 728 117 844
Podrobnější komentáře k odehraným zápasům najdete na www.fkujezd.cz v sekci ml. žáci.
Další výsledky odehraných mistrovských utkání jarní části sezóny 2007/2008 
15. kolo – Stodůlky B - FK Újezd nad Lesy  1:6 (1:4)
Branky: 2xJašek R., Mrazík Š., Foltman P., Podlipný J., Vaníček T.

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Admira 22 19 1 2 98 : 25 58
2. SK Střešovice 22 18 2 2 81 : 23 56
3. King 22 10 6 6 49 : 35 36
4. Dukla 22 10 5 7 57 : 39 35
5. Motorlet B 22 9 3 10 44 : 45 30
6. Řepy 22 9 2 11 27 : 29 29
7. ČAFC 22 7 5 10 31 : 46 26
8. Kbely 22 6 7 9 29 : 45 25
9. Meteor 22 7 3 12 50 : 58 24
10. Satalice 22 7 3 12 31 : 66 24
11. Újezd nad Lesy 22 6 2 14 23 : 46 20
12. Libuš 22 3 3 16 32 : 95 12
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Dne 31. května 19 bojovníků SK Kangsim v čele

s trenérem Markem Doxanským a kouči vypravilo
na tradiční pražský Májový pohár. Přestože se jednalo
o uzavřený turnaj (tedy o turnaj přístupný pouze čes-
kým závodníkům), o soupeře zde nebyla nouze a sešla
se zde většina klubů z celé ČR.

V hale na Slavii v pražském Edenu bylo poměrně
rušno. Zatímco jsme se dopoledne vážili, jednotlivci
i skupiny soutěžili v kategorii poomse (sestavy). Na sa-

motné zápasy přišel čas zhruba od půl druhé hodiny
odpoledne.

V kategorii mladších žáků do 35 kg se dobře uvedl
Filip Graman, který si odvezl bronzovou medaili, přes-
tože se jednalo o jeho první turnaj. Dalším úspěšným no-
váčkem byl Martin Hocek (starší žáci – 45 kg), kterému
se podařilo vybojovat stříbrnou medaili. Poprvé byl na
turnaji též Martin Horák, který i přes velký bojový zápal
vypadl. Nic se neděje, první turnaje slouží především

Sestava: Votava T.– Doležal O., Andras L., Černý T., Rubeš D. – Baudiš J. (38’Pivoda P.)., Foltman P.,
Karbus J., Mrazík Š. (C) – Jašek R. (48’ Vaníček T.), Podlipný J. 
Komentář: Za velmi silného deště jsme o výsledku rozhodli již v prvním poločase, když jsme soupeře jasně
přehrávali. Ve druhé půli jsme jsme už výsledek pouze kontrolovali a navíc přidali ještě 2 branky. 

16. kolo - FK Újezd nad Lesy – Bílá Hora 3:0 kontumačně 
Sestava: Votava T. - Doležal O., Andras L., Křikava D., Drdla L. - Baudiš J., Foltman P., Karbus J., Pinkas M.,
Podlipný J., Jašek R.
Komentář: Soupeř bojující s námi o druhé místo tabulky nasadil do hry hráče ročníku 1994 (staršího žáka)
což se mu nevyplatilo. V poločasové konfrontaci byl odhalen jeho neoprávněný start a proto naše mužstvo
zvítězilo kontumačně.

17. kolo - FK Újezd nad Lesy – FC Přední Kopanina 4:0 (1:0) 
Branky: 2x Podlipný J., Jašek R., Rubeš D.
Sestava: Mrazík Š.- Rubeš D., Andras L., Černý T., Drdla L. (28’Havel J.) - Pinkas M. (46’Vojáček L), Foltman P.,
Karbus J., Baudiš J. - Podlipný J., Jašek R. 
Komentář: V přímém souboji o druhé místo v tabulce jsme neponechali nic náhodě. Už v první půli mohlo být
naše vedení výraznější. Ve druhé půli jsme přidali brzy uklidňující gól a pak už na hřišti existovalo pouze jedno
družstvo, a to naše.

18. kolo – Sokol Troja - FK Újezd nad Lesy 2:1 (0:0) 
Branky: Jašek R.
Sestava: Votava T. - Doležal O. (55‘ Lipár D.), Andras L., Černý T. Rubeš D (55’ Vaníček T.). – Baudiš J. (31‘ Havel J.),
Foltman P., Křikava D., Mrazík Š. - Podlipný J., Jašek R. 
Komentář: S družstvem Troji jsme sehráli smolný zápas. V prvním poločase jsme nevyužili naší převahy ke vstřelení
vedoucí branky. Ve druhé půli se hra vyrovnala, a bohužel jsme po chybě inkasovali branku. V infarktovém závěru
jsme minutu před koncem vyrovnali, ale v nastaveném čase strhli domácí vítězství na svou stranu.

Konečná tabulka sezóny 2007/2008

Chtěl bych touto cestou poděkovat klukům za dobrou reprezentaci Újezdského fotbalu a za celkové
třetí místo v soutěži. Za výkony především v jarních zápasech si ho určitě zaslouží. Bohužel prohra v po-
sledním zápase nás připravila o místo druhé. Dále bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří pomáhají
s dopravou na zápasy a pomáhají i při zápasech např. jako pomezní rozhodčí. A nesmím zapomenou ani
na Honzu Chumlena za jeho trpělivost a perfektní přístup v nelehké roli trenéra mladších žáků. 

Petr Andras

1. Admira 18 16 1 1 113 : 16 49
2. Bílá Hora 18 12 3 3 57 : 28 36
3. Újezd nad Lesy 18 11 2 5 51 : 37 35
4. Kopanina 18 10 2 6 56 : 42 32
5. Troja 18 9 3 6 60 : 40 30
6. SK Střešovice  B 18 9 2 7 45 : 37 29
7. Ďáblice 18 8 2 8 59 : 46 26
8. Stodůlky  B 18 4 3 11 34 : 54 15
9. Zličín  B 18 1 1 16 11 : 94 4
10. Lipence 18 0 3 15 10 : 103 3

MÁJOVÝ POHÁR V TAEKWONDO WTF



SPORT

22

k získávání zkušeností a prohra zde nic neznamená.
Zkušenější závodníci Dominik Šebesta, Adam Barták
a Jan Hruška se se svými soupeři nemazlili a po několika
velmi kvalitních zápasech získali všichni tři první místo. 

Kategorie juniorů byla velmi nabitá - někteří zápas-
níci se museli protlouci množstvím soupeřů, než do-
sáhli svého úspěchu. Junior Vojtěch Soldán bojoval
statečně a po dvou výhrách se umístil hned na druhém
nejvyšším stupínku. David Kastner byl v nejtěžší juni-
orské váhové kategorii nucen zápasit s mnohem vy-
ššími soupeři, přesto se mu však podařilo získat
stříbrnou medaili. Další junioři Matěj Štacha (– 63 kg)
a Dominik Urich (-78 kg) reprezentovali tým velmi za-
páleně - oba dva získali zlato. Maroš Novák se svýma

obratnýma nohama „prokopal“ na stříbrné místo. Váhová
kategorie Pavla Pospíška (junioři – 55kg) byla tak na-
bitá, že ani tři vítězné zápasy mu nestačili k vítězství
a ve finále podlehl kvalitnímu soupeři Davidovi Longovi
z týmu Cobra Dojang. V kategorii seniorů slavil zlatou
medaili Robert Husák (- 78 kg) a to za přítomnosti tele-
vizních kamer.

Celkově se náš oddíl SK Kangsim Dojang umístil
na druhém místě hned za humpoleckým oddílem (ten
přijel ve dvojnásobném počtu zápasníků než náš tým).
S odvedenými výkony byli spokojeni jak zápasníci, tak
trenér. Nejdůležitější český turnaj nás však teprve čeká
- dne 21.  června proběhne otevřené mistrovství republiky.

Za SK Kangsim Dojang
Robert Husák

konečně získal svoji základnu díky pochopení pra-
covníků MČ ÚJEZDA nad Lesy a především díky po-
moci pí starostky Andrei VLÁSENKOVÉ, která získala
finance na výstavbu kabin s klubovnou a sociálním za-
řízením na pozemku ve východní části obce, kde nyní
TJ Sokol provozuje čtyři tenisové kurty.  Sokol tudíž
vlastně prvně od svého vzniku má vlastní adresu na pů-
vodním letním cvičišti gymnastů, tak zvané „tmě-
járně“(název dle velmi úspěšné sportovní rodiny
tehdejšího Sokola Nová Sibřina, p.Tměj řemeslník a zá-
roveň náčelník Sokola  zařídil , že tento pozemek přešel
do užívání původně Sokola N. Sibřina a po sloučení
obce s Újezdem pod Sokol Újezd nad Lesy). My sta-
rousedlíci zde ještě jako žáci pamatujeme secvičné na
poslední Všesokolský slet středočeské župy Podlipného
v roce 1948, ale pozdeji jsme se zde zúčastnili řady
bitev v odbíjené, hokejbalu, ale i tenisu.Původní tenisový
kurt byl u lesa, kde nyní stojí chaty, až do doby než byl
poměrně velký pozemek   jedním nezodpovědným člo-
věkem v režii tehdejší komunistické moci zčásti rozpar-
celován a rozprodán, čímž došlo k vážnému narušení
sportovní činnosti v této lokalitě.  V rozparcelované části
byly ještě budovány dřevěné kabiny, které byly po pro-
dání pozemku rozebrány a převezeny na fotbalové
hřiště, kde sloužily řadě generací k převlékání. Místo,

kde leží nyní kurty používali  pro své letní tábory gym-
nasté na úrovni kraje, bylo zde hřiště na odbíjenou a ně-
kolik let i hřiště na hokejbal, že se provozoval i malý
fotbal bylo v té době samozřejmostí. Nutno vzpomenout,
že rodák Jan Tměj se probojoval v gymnastice do druž-
stva pražské DUKLY  a v družstvech byl přeborník re-
publiky, dostal se i do širší reprezentace ČSR.

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem, ale i tím,
že gymnastika se zcela přestěhovala do tělocvičen
začal areál chátrat, až se sešlo několik nadšenců v čele
s Jirkou ŠTIBINGREM a postupně zde vybudovali čtyři
kurty. Ty byly nyní doplněny i kvalitním klubovým záze-
mím, které mohou využívat všechny oddíly Sokola.

I když stavba není ještě plně v provozu, uskutečnilo
se zde již několik akci. Hned po dodělání podlah se zde
12.5.2008 konala valná hromada tenisového oddílu.
Pro všechny členy TJ  jsme uspořádali setkání spojené
s grilováním jehněte a 31. května byl zorganizován teni-
sovým oddílem turnaj ve dvouhrách za  účasti 21 hráčů,
jak ze řad neregistrovaných příchozích, tak členů oddílu.
Poslední akcí byl turnaj ve čtyřhrách 14. června 2008.
Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic (celkem 26 hráčů z řad od-
dílu a příchozích), které byly rozděleny do dvou sku-
pin,v každé skupině hrál každý s každým na jeden set
a první dvě dvojice z každé skupiny postoupily do čtvrtfinále.

SOKOL  ÚJEZD NAD LESY
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Skupina A – umístění Skupina B – umístění
Rovenský, Ulc 1) Hasal, Hofík
Hořejší, Šimeček 2) Kábel, Fiala
Řehák, Drobný 3) Dykast,Dykast(junióři)
Filip, Moris 4) Vejnar, Balík
Musil, Musílek 5) Berger mladší, Hrabě
Dykast, Dykast(senióři) 6) Vavřík, Sněhota
Berger starší,Pšeničný

Čtvrtfinále:
Hořejší, Šimeček – Hasal, Hofík 6 – 2
Rovenský, Ulc    – Kábel, Fiala 6 – 0

O třetí místo:
Kábel, Fiala – Hasal, Hofík 6 – 0

Finále
Rovenský, Ulc – Hořejší, Šimeček 6 – 1

Zvítězila tedy dvojice příchozích Rovenský, Ulc, kte-
rým tímto ještě jednou gratuluji k výkonu a zároveň dě-
kuji všem za účast a hlavně Jirkovi Musilovi a Mirkovi
Šimkovi za pomoc při organizaci turnaje.

Další jednodenní turnaj bude uspořádán v září. V prů-
běhu července se pokusím v případě zájmu zorganizovat
dlouhodobý turnaj ve čtyřhrách s vyvrcholením v říjnu. 

Poznámka pro členy:
S politováním musím konstatovat, že nám od nových

kabin byly předány pouze dva bezpečnostní klíče
od vstupních dveří bez kartiček, takže nikdo nám nedo-
dělá další klíče. Dali jsme udělat celé nové vložky včetně
šedesáti klíčů, jakmile nám budou dodány rozdáme
klíče všem členům, kteří mají splněny všechny závazky
k oddílu, včetně roku 2008. Zároveň obdrží pravidla
chodu klubovny.

Povídání o dvou prázdninových
měsících začneme opět  pořekad-
lem „Co červenec neuvaří,  to srpen
neupeče“. Počasí je vrtkavé a teď
na začátku června mohu říci, že
tento rok oproti minulým, je na deš-
ťové přeháňky mnohem příznivější,
o to více vše roste, ale i nezvaní
hosté – škůdci na našich zahradách
jsou ve větším množství a tak si po-
víme, jak se jich co nejlépe zbavit. 

Nejrychlejší výsledky v boji proti
nežádoucímu výskytu škůdců mají
samozřejmě chemické přípravky.
Ekologické způsoby jsou sice po-
malejší, ale využívají generacemi
vyzkoušené a osvědčené postupy,
kterými neohrožujeme ani půdu, ani
sebe. V dnešní uspěchané době a
zhoršujícím životním prostředí je na
každém, jaký postup zvolí. 

Nežádoucí mravenci 
a mraveniště

Právě v deštivějším období se
nám na zahradě ukáží hromádky

mravenišť.  Existují brutální me-
tody, které mraveniště naprosto
zničí, zvolit můžeme humanitní
cestu, zaleží jen na tom, nakolik je
naše zahrada ohrožena.

Za teplého slunečného dne při-
klopíme mraveniště velkým květi-
náčem s lehce zmačkanými novi-
nami – tvrdé reklamy. Během tří až
pěti hodin přenesou mravenci
do květináče své kukly, můžeme
kontrolovat dírkou ve dně. Mezitím
si připravíme  kyblík velmi horké
vody, květináč podebereme lopat-
kou a ponoříme do kyblíku. Nebo
mravenčí hnízdo podebereme lo-
patkou a zeširoka rozprášíme po
zahradě. Na kuklách si pochutnají
ptáci a mravenčí kolonie se jen
stěží obnoví. Chceme - li mravence
pouze vypudit použijeme jako
zbraň různé bylinky. Do země
v mraveništi nastrkáme čerstvé
listy kerblíku, tymiánu, majoránky
nebo levandule, podobně poslouží
i čerstvé vylámané postraní vý-
honky rajčat. 

Krtek, milá postavička 
z Večerníčku, nepříjemný

podnájemník
Krtek je zákonem chráněné zví-

řátko, přesto jeho krtince přivádějí
zahrádkáře k šílenství, nedají se
označit jako ozdoba zahrady či tráv-
níků a navíc jeho chodbičky rádi vy-
užívají hraboši. Krtek je velmi uži-
tečný hmyzožrout, proto se vždy
snažíme jen o jeho vystrnadění
z našeho pozemku. Položíme mu
do chodbiček několik ořechů - mů-
žeme zkusit různé druhy, uvařených
v mýdlovém louhu - použijeme já-
drové nebo mazlavé mýdlo.

Co platí na hraboše
Co hraboš opravdu nemusí, to

je pach lidských vlasů. Ty mů-
žeme získat v nejbližším kadeř-
nictví a nacpeme je hrabošům
do děr. S hraboši nám může po-
moci také černý bez, jeho větvemi
ucpeme otvory v hraboších dírách
nebo můžeme nalít do děr jíchu

PRONÁJEM KURTŮ

Nabízíme volnou kapacitu kurtů k pronájmu, především v dopoledních a odpoledních
kodinách. Rezervace nejlépe nejméně den dopředu, informace na tel.: 602 222 078, p. M.
Šimek nebo tel.: 603 172 744 F. Sedlák. 

František Sedlák

ZAHRÁDKA O PRÁZDNINÁCH
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čerstvých bezových listů ve slo-
žení 1kg listů na 10 litrů vody, po-
užíváme neředěné. Příprava: listy
zalijeme dešťovou vodou, zakry-
jeme poklicí ne napevno, musí
proudit vzduch. Denně mícháme,
po 10 – 14 dnech je jícha hotová,
poznáme to tak, že již nepění.
Na hraboše také platí česnek.
Zasadíme ho kruhu  kolem stromů,
jeho pach je odpuzuje. 

Mšice
Ty nesnášejí koupel ve vodě

teplé 55oC, postižené konce namo-
číme co nejdále do nádoby s vodou
a podržíme ji tam několik sekund.
Mšice u pokojových rostlin také vy-
koupeme. Na kbelík s vodou  dáme
dvě laťky a na ně obrácený květináč
s rostlinou, ponecháme asi hodinu
a mšice bez přívodu vzduchu zahy-
nou. Mšice musíme hlídat, asi
po 14 dnech se může objevit další
generace, která byla v době kou-
pele v zemině květináče. Pokud se
mšice objeví ve větším množství na
zahradě, pak nám nezbude nic ji-
ného než sáhnou po chemii, ale

i u té se rozhodujeme co je pro nás
člověka nejméně škodlivé. 

Plži útočí v noci
Pokud máme na zahradě reveň

již víme, že je to oblíbená pochoutka
plžů. Listy reveně rozložíme v mís-
tech zahrady, kde nám nejvíce
škodí. Během dne pak plže pod listy
pohodlně sesbíráme. Můžeme po-
užít rozdrcené skořápky nebo také
štěrk, kterými obsypeme rostliny.

Fyzický sběr  je nejspolehlivější
a také získáme přehled o místech
s největším výskytem. 

V současné době jsou hitem
na hubení slimáků parazitické hlís-
tice, ty opravdu hubí několik gene-
rací slimáků. Je po nich velká po-
ptávka a tak přeji mnoho zdaru při
nákupu.

Ořešák
Časté rozpaky nad termínem

řezu a průklestu ořešáků vlašských
vedou  k tomu, že se vůbec nepro-
řezávají, jsou přehoustlé, prosychají
a při jejich dlouhověkosti jsou  i nad-
měrně rozrostlé. Přes všechna do-

poručení je nejpraktičtější radikální
řez v červenci a srpnu. Řidší obrost
s dostatkem světla v koruně také ne-
dovoluje tak častý výskyt antraknózy
listů (hnědé skvrny) ani vlnovníka
ořešákového (zpuchýřnatění listů) .

Meruňky
Jedním z nelákavějších plodů

jsou oranžově vybarvené voňavé
nasládlé a šťavnaté meruňky. Podle
pěstovaných odrůd sklízíme v nej-
teplejších polohách od desátého
července nejranější KAROLU až
do dvacátého srpna pozdní odrůdy
RAKOVSKOHO a BERGERON.
S plody si strávníci i kuchařky vědí
rady, ale o stromy po sklizni je
třeba také se  postarat, chceme li
sklízet ještě mnoho dalších let.
Současně se sklizní nebo těsně
po ní je třeba prořezat odplozené
a málo rostoucí větve a dále zkrá-
tit výhony příliš dlouhé  a nerozvě-
tvené, aby na nich narostly kratší
postraní výhony. Na co nesmíme
v žádném případě zapomenout  to
je přihnojení draselným hnojivem
například draselnou solí. 

Sdělení
Vinnou chybné práce pracovníků tiskárny byla naše organizace podepsána pod přáním  ve společenské rubrice,

jehož jsme nebyli autory.

Našim příznivcům připomínám internetové stránky našeho spolku, najdete je pod názvem www.kvetyujezda.ic.cz. 

Termín přednášky a procházky lesem s odborníkem na houby ing.Jiřím  Baierem v prázdninových měsících
bude oznámen plakátkem v našich vývěsních skříňkách a na našich internetových stránkách.   

Všem čtenářům přejeme příjemné a pohodové dva prázdninové měsíce a těšíme se opět na setkání na strán-
kách Zpravodaje v září.       

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová  

RŮZNÉ

Každá sedmá pražská domácnost odmítá reklamu
do schránek. Konkrétně celkem 67 079 pražských do-
mácností (14,4% z celkového poctu 467 439 domác-
ností evidovaných Českou poštou) nechce dostávat
reklamní letáky. V několika čtvrtích je to dokonce třetina
domácností, tedy přes 30% (Jinonice, Malá Strana,
Veleslavín, Hradčany, Žižkov). Co do počtu odmítá

reklamu nejvíc lidí na Žižkově a na Vinohradech. Vyplývá
to ze statistiky České pošty, platné k 1. květnu 2008. 

V Újezdě nad Lesy je celkem 3686 domácností
a z toho 325 domácností odmítá reklamu do schránek. 

Reklama, kterou nikdo nečte, představuje zbyteč-
nou zátěž životního prostředí, velkou ztrátu energie
a surovin. Například do obytného domu se 66 byty se

KAŽDÁ SEDMÁ PRAŽSKÁ DOMÁCNOST NECHCE REKLAMU
DO SCHRÁNEK 
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VANDALISMUS V ÚJEZDĚ NAD LESY
S politováním vám musím oznámit,

že v polovině června jacísi vandalové
zapálily stanoviště na tříděné odpady.
Jednalo se o stanoviště č. 29 – Staroko-
línská x Nadějovská, kde vyhořely dva
kontejnery na papír. Na stanovišti č. 3
Zálešanská x Lomecká   a č. 24 Dědická
x Rápošovská vyhořely dva kontejnery
na papír a jeden na plasty. V ulici Ochozská
na stanovišti č. 6 vyhořel kontejner
na sklo, papír a nápojové kartony.
Na stanovišti č. 9 Chotěnovská x Toušická
vyhořely dva kontejnery na plasty a papíry
a nádoba na sklo. 

Po vandalech vznikla hrozná spoušť a také  velké škody na majetku. Bohužel se v poslední době setkáváme
i s vandaly, kteří ničí lidem ploty či auta.

Žádáme občany, pokud by zaznamenaly nějaké nevhodné chování, aby okamžitě zavolali na linku 158 nebo
Městskou polici hl. m. Prahy 156. Dále žádáme, svědky, kteří viděli něco podezřelého, aby se obrátili s informací
na odbor životního prostředí a dopravy, sl. Nejtková tel: 2810 129 43. 

Děkujeme. 
Martina Nejtková, OŽPD 

za rok dostane asi 1 tuna reklamy. K její výrobě je
třeba cca 40 GJ energie. K celoročnímu vytápěni
bytu o velikosti 45 m2 je přitom potřeba asi 8 GJ,
k ohřevu teple vody pro 2 osoby asi 4 GJ ročně,"

vyjmenoval dopad spotřeby papíru na reklamní
letáky vedoucí kampaně Šetrné papírování
(http://papir.arnika.org) Ing. Milan Havel ze sdru-
ženi Arnika.

ZPRÁVY Z REKREAČNÍ KOPANÉ
Mužstvo S.Újezd n.L. pokračovalo v jarní části soutěžního ročníku 2007/08 s následujícími výsledky: v 15 kole
porazilo ve Štěrboholích domácí tým RWE Transgas 4:1, dále podlehlo vedoucímu celku soutěže Telus Praha
v Podolí 1:4, zvítězilo nad Prakabem 3:0 a v závěrečném kole prohrálo v Kunraticích s O2 - Sítě 1:5 (28.5.).
Přes nepřízeň osudu a kontumaci 4 výsledků utkání v podzimní části sezóny ve prospěch našich soupeřů se nám
podařilo udržet účast v I. třídě i pro následující soutěžní ročník.

Konečná tabulka I. třídy odd.B, soutěžní ročník 2007/2008 

Postilion odstoupil ze soutěže             

Více informací na internetové adrese www.Klub rekreační kopané.cz                         
Viktor Zollmann 

Pořadí Název mužstva
Odehrané     
zápasy

Počet
vítězství

Počet
remíz

Počet
porážek

Skóre
Počet 
bodů

1. Telus 16    10    2 4 49:26 32

2. C.A. ČSOB 16 9 4 3 56:36 31

3. O2 - Sítě 16 10 1 5 73:53 31

4. O.P. Slavia 16 7 5 4  50:42 26

5. Vonoklasy 16 7 2 7 50:49  23

6. Neutrino 16 7 0 9 36:44 21

7. Prakab 16 5 4 7 39:47 19

8. Sokol Újezd nad Lesy 16 5 1 10 27:41 16

9. RWE Transgas 16 2 1 13 23:65 7
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Hledám rodinný dům na prodej
v Újezdu nad Lesy nebo v okolí 

(Klánovice, Koloděje, Běchovice, popř. Úvaly)

Volejte na tel.: 733 690 110

Hlídání  dětí  a  péče o dítě 
v době Vaší nepřítomnosti.

Během hlídání zajištěný program 
přiměřený věku dítěte. Praxe ve školství.  

Telefon: 739 072 866, 281 972 236

PŘIJMU NA BRIGÁDU
šikovnou, spolehlivou studentku do CUKRÁRNY

a přijmu na brigádu šikovnou a spolehlivou studentku,
prodavačku s minimální půlroční praxí v KVĚTINÁŘSTVÍ.

Br igáda v  Újezdu nad Lesy.  
Volej te  PO -  NE            mobil :  608 982 711

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

CChhcceettee  pprrooddaatt  bbyytt??
MMááttee   hhrrůůzzuu  zz   rreeaall ii ttkkyy??
OObbrraaťť ttee   ssee  nnaa  

PPOORRAADDNNUU!!   

�� 777777  006666  998844

Realitní poradna s.r.o. 
Březinova 22, Praha 8

info@realitniporadna.cz
www.realitniporadna.cz
www.pudnibyty.cz

DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
SECOND HAND

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

ČERVENEC A SRPEN OTEVŘENO 
POUZE PO DOMLUVĚ!!!

Více info na 

www.i-lvicek.cz
V září se na vás opět budeme těšit.

HLEDÁME ASISTENTKUHLEDÁME ASISTENTKU

SPOLEČNOST SE ZASTOUPENÍM ZNAČKOVÉHO

OBLEČENÍ A OBUVI Z ŘECKA SE SÍDLEM

„ÚJEZD NAD LESY” S VELKO A MALOOB-

CHODNÍ ČINNOSTÍ VYHLAŠUJE KONKURZ 

NA POZICI 

ASISTENTKY - ADMIN. PRACOVNÍKAASISTENTKY - ADMIN. PRACOVNÍKA

NA HPP 9NA HPP 9
00 00 

- 18- 18
0000

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBÍHÁ BĚHEM ČERVENCE

TERMÍN NÁVŠTĚVY DOMLUVTE NA

MGR. ELENA MACKOVÁ, 

603 150 284, 233 370 540

PSYCHOLOGICKÉ 
PORADENSTVÍ

Jana Dlouhá
řešení problémů

vztahy
dosahování cílů

terapie
životní koučink

SoulWork

Coachme s.r.o.
tel.: 775 210 479

KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA, PEDIKŮRA
A NOVĚ I MANIKŮRA

Chcete si odpočinout v příjemném prostředí STUDIA TÁLÍ?
� budeme rádi ☺

Pro více informací klikněte na 
WWW.STUDIO-TALI.CZ

STUDIO TÁLÍ, KLÁNOVICE U KOUPALIŠTĚ
KONEČNÁ AUTOBUSU 261

TEL: 281 963 106

KURZY ANGLIČTINY 
A PRÁCE NA PC V BĚCHOVICÍCH

Nabízíme kurzy angličtiny a základů práce na počítači pro všechny.
Možnost volby z dopoledních a odpoledních kurzů. Výuka probíhá
v malých skupinách. Příznivé ceny. Zahájení kurzů: 15. září  2008.

Více informací na  www.neposeda.org/vpp 
Kontakty: mobil: 733 685 911, e-mail: neposeda.janek@email.cz  

KONTAKT:

BMS REKON, s.r.o. stavební firma
Poličanská 1429, Praha 9-Újezd nad Lesy

výstavba rodinných domů, zateplování fasád, 
bytová jádra, ploty, vrata, výměna oken

tel.: 777 616 207, e-mail: bms-rekon@volny.cz
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AA UU TT OO DD OO PP RR AA VV AA
HH OO VV OO RR KK AA   --   HH RR AA DD EE ŠŠ ÍÍ NN

K O N T E J N E R YK O N T E J N E R Y
Z E M N Í  P R Á C EZ E M N Í  P R Á C E

D O P R AVAD O P R AVA

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

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

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

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

www.autodoprava-hovorka.cz

Miroslav Rozšafný

OO DD BB OO RR NN ĚĚ   PP OO LL OO ŽŽ ÍÍ   PP VV CC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

TTee ll .. ::   77 22 33   77 11 66   66 77 77 ,,   66 00 88   11 55 22   55 11 77

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

ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142
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JJ II ŘŘ ÍÍ   HH OOVVOO RR KK AA
!! NOVĚ OTEVŘENO - HRADEŠÍN !!

PNEUSERVIS osobních, nákladních, užitkových vozů, 
zemědělských strojů 

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

akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma

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

vozů včetně nákladních a autobusů

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)

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

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

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz



30

placená
inzerce & reklama

“ PARTNER  PRO  VAŠI  STAVBU “

STAVEBNINY  KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790

www.krutsky.cz    e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA  !!!

� Cihlový zdící systém POROTHERM, HELUZ SUPERTHERM, přesné tvárnice YTONG, tvárnice H+H, cihly, překlady,
PZD, stropní systém MIAKO, stropní panely HELUZ  

� Cement, vápno, multibat, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
� Střešní tašky KM BETA,  KB BLOK,  BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
� Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
� Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy  BASF,PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
� Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie HASOFT, DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna....
� Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
� Betonové plotovky KB BLOK, BEST, COLOR BETON, ztracené bednění, ploty, pletivo
� Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let, COLOR BETON
� SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
� Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy kov, dřevo, podlahy 
� Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd….. 
� Tónování omítek a barev BASF, PRINCE COLOR,PRIMALEX, RELIUS na počkání
� Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR,  LIAZ s HR – dosah ruky 6-11m
� Kamionové dodávky po celé ČR  
� Kompletní zásobování staveb
� Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky 
� Montáž střešních oken Velux  pro RD zdarma (9% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA
WWW.KRUTSKY.CZ, NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!

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

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

HASÍCÍ PŘÍSTROJE A HYDRANTY
revize, servis, opravy, prodej

Eduard HELEŠIC
Mobil: 603 229 051
Privát: 250 84 Sibřina 178

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

Případnou nutnost náhradního bydlení 
pomohu zajistit. 

Volejte 605 246 386

AMD REALITY s.r.o. – realitní kancelář
Ing. Alena Kotyzová
Oplanská 2291, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel./Fax: 246082075, GSM: 606260141
reality@amdreality.cz, www.amdreality.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A PRONÁJMU 
VŠECH DRUHŮ NEMOVITOSTÍ
Z naší nabídky vybíráme:
• prodej komfortní vily, 5+1 s vnitř.bazénem, Újezd n/L, cena: 16,9 mil. Kč
• prodej bytu 2+kk ve byt.domě, 65m2, OV, Újezd n/L, cena: 2,8 mil. Kč
• pronájem víceúčel. místností v komerč. areálu v Běchovicích-80Kč/m2/měs.
Pro našeho klienta hledáme:
• byt 3+1, OV nebo DV s převodem do OV-Újezd n/l a okolí, c: 2,6-2,9 mil. Kč
• pozemek pro stavbu RD - Újezd, Klánovice, Koloděje

Společnost se sídlem v Praze 9
Újezd nad Lesy hledá 

OBLASTNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro prodej a servis nástrojů a nářadí

dřevozpracujícím podnikům.
Flexibilní pracovní doba, 

zajímavý výdělek.
Kontakt: 603 863 142 

nebo cedro@cedro.cz

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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AUTOŠKOLA
Újezd nad Lesy, Hodkovská 1188

! JARNÍ AKCE !
Slevy pro studenty - skupina B

zahájení a ukončení jízdy v místě 
bydliště. Možnost na splátky.

Kondiční jízdy.

Tel.: 607 928 382, 281 971 520

REALITNÍ KANCELÁŘ
Čerchovská 4, 120 00  Praha 2

tel./fax: +420 222 516 636, http:// www.liberalreality.cz
e-mail: irena.bartosova@liberalreality.cz

Prodej nových rodinných domů 
v dispozicích od 4+1 do 6+kk 

s pozemkem o velikosti od 400 m2

v Újezdě nad Lesy.

Tel.: 773 504 014

PŘIJMEME KUCHAŘE
do nově otevřené restaurace 

v Újezdě nad Lesy.
Dobré platové podmínky.

tel.: 774 041 006

Hledám práci v oboru elektromechanička
na Živnostenský list. 

Vyhlášku č. 50 a pracovní prostory mám.
tel.: 281 970 169         mobil: 607 683 916

Koupím pozemek na výstavbu RD
v Újezdě nad Lesy a okolí do 3 mil. Kč.

Možná i výměna za byt 3 + kk na Praze 4
nebo RD k trvalému bydlení i rekreaci

30 km od Prahy směrem na Kolín.
Tel.: 737 251 556
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