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PŘÍLOHA: Kandidáti do voleb Evropského parlamentu

Vážení spoluobčané,

blíží se termín konání voleb do Evropského
parlamentu, a proto mi prosím dovolte, abych vás k těmto
volbám pozvala a zároveň vás upozornila na rozšíření
tohoto vydání zpravodaje o volební materiály jednotlivých
politických subjektů, které budou v těchto volbách
kandidovat a projevily zájem se vám prezentovat.  Volby
do Evropského parlamentu jsou mnohdy pojímány jako ty
méně významné z hlediska zájmu voličů. Domnívám se,
že je to chyba, neboť jsme součástí této organizace
a tudíž bychom měli mít zájem na tom, jací zástupci
budou v příštím volebním období naší vlast zastupovat
v evropských strukturách. Pro všechny z vás, kteří máte
zájem projevit  svou občanskou vůli v těchto volbách mi
dovolte, abych vás informovala, že tyto volby proběhnou
v termínu 5. a 6. 6. 2009.

Vaše 
Andrea Vlásenková

Starostka Městské části Praha 21



Informace ze 46 schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
18. března 2009 
SOUHLASÍ
- s návrhem na vytvoření rekreační

cyklostezky pro cyklisty i pro pěší
na trase: sídliště Rohožník (hrani-
ce s obcí Květnice) – Skalka (vy-
tvoření vyhlídky a odpočinkového
místa) - dále po hranici s obcí Si-
břina směrem na ul.Ježovickou
(hranice s MČ Praha - Koloděje) –
ul.Oplanská (k bývalému zahrad-
nictví Matušík) s napojením na cy-
klostezku A 25 a A50  a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)
zpracovat přehled z katastru o vlast-
nických právech případně dalších
souvisejících či omezujících sku-
tečnostech pro uvažovaný záměr
k dalšímu rozhodnutí

- s prověřením bezpečnosti dřevin
z hlediska ochrany zdraví občanů
na vybraných pozemcích ve sprá-
vě MČ Praha 21 parc. č. 1629,
1651 -1653, 713, 774 a 1578,
2257 a souhlasí s pokácením
mladých bříz a náletových dřevin
na pozemku parc. č. 2257 při ko-
munikaci Novosibřinská a s ča-
sově průběžným pokácením dře-
vin na hřišti u nové školy Polesná
u plotu při chodníku komunikace
Starokolínská (parc. č. 1578)
a dále souhlasí s vypracováním
znaleckých posudků na stromo-
řadí podél komunikace Čentická
(parc. č. 1629), na dřeviny v par-
ku u ZŠ Masarykova (parc.
č. 1651-53), na dřeviny v parku
u Blatovského rybníka (parc.
č. 713,774) a ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OŽPD) zajistit prověření
bezpečnosti dřevin z hlediska
ochrany zdraví občanů na výše vy-
braných pozemcích ve správě MČ
Praha 21, nechat vypracovat zna-
lecké posudky, provést kácení
dřevin a zajistit následnou ná-
hradní výsadbu

SCHVALUJE 
- smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi

MČ Praha 21 a spol. LIDL Česká re-
publika, v.o.s. pro konání akce „osla-
vy Dne Země“ dne 17. 4. 2009  a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-

senkovou podpisem smlouvy
- uspořádání jazzového koncertu

kapely Steamboat Stompers ve
společenském sále MZŠ Polesná
a zároveň schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši
27.250,- Kč a vstupné ve výši
170,- Kč na tuto akci. Finanční pro-
středky budou uvolněny z VHČ.

- zřízení nového přechodu pro pěší
na komunikaci Starokolínská –
Ratbořská – vodorovné dopravní
značení V7 a zrušení přechodu při
křížení s komunikací Ratajskou
a zároveň ukládá Úřadu MČ Praha
21 (OŽPD) předložit výše uvedený
návrh odboru dopravy MHMP, po-
žádat o zrušení stávajícího pře-
chodu a o stanovení nového pře-
chodu pro pěší s nasvícením a sou-
časně informovat TSK hl. m. Prahy

- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Rekonstrukce chodníku
u komunikace Novosibřinská
v úseku Velimská x Vlkanovská x
Všeňská“ a zároveň schvaluje
níže uvedený  seznam firem k pře-
dložení nabídky: I.) PB – SERVIS,
s.r.o., Nové náměstí 1257/9,
104 00 Praha 10 - Uhřiněves; II.)
DePa s.r.o., K Hořavce 270,
190 16 Praha 9 - Koloděje; III. )
PRINSITT, s.r.o., K jízdárně 45,
190 16 Praha 9 - Koloděje; IV.)
PMEX s.r.o., Královická 5, 250 84
– Křenice. Dále schvaluje hodno-
tící kritéria a jejich váhy: cena
díla 80%, doba záruky 10% a dél-
ka realizace 10% a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vy-
zvat firmy k předložení nabídky

- lokální bodovou výspravu místních
komunikací v Praze 9 – Újezdě
nad Lesy technologií VIALIT TUR-
BO a zároveň pověřuje vedoucí
OMI RNDr. Soňu Berouškovou
podpisem objednávek na lokální
opravy místních  komunikací
v Praze 9 – Újezdě nad Lesy pro
firmu VIALIT Soběslav, Na Švad-
lačkách 478/II, 392 01 Soběslav
do výše 400.000,- Kč včetně DPH

- níže uvedené pozemky pro ná-
hradní výsadbu dřevin v k.ú. Újezd
nad Lesy: pozemek parc. č. 445/3
– alej v ulici Dublinské a pozemek

parc. č. 443 – prostor okolo chov-
ného rybníka při ulici Staroújezd-
ská. A dále ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OŽPD) předložit na
příští jednání rady informaci kolik
stromů je ročně vysázeno

- upravený návrh grantové komise
na přidělení grantů jednotlivým
organizacím následovně: Maminy
z Újezdské roviny - 25.000,- Kč;
Český rybářský svaz 20.000,- Kč;
Sdružení důchodců Újezd nad
Lesy - 25.000,- Kč; Český za-
hrádkářský svaz Újezd nad Lesy
- 30.000,- Kč; Svaz postižených ci-
vilizačními chorobami - 25.000,-
Kč; JUNÁK „Douglaska“ - 15.000,-
Kč; SK Kangsim Dojang –Taek-
wondo - 45.000,- Kč; Školní spor-
tovní klub - 45.000,- Kč; Základní
kynologická organizace - 10.000,-
Kč; Balet – Koncert - 25.000,- Kč;
FC Rohožník United - 5.000,- Kč;
TJ Sokol Újezd nad Lesy -

15.000,- Kč; Family Time (Baby
centrum v zahradě) -  5.000,- Kč;
Šachový klub Újezd nad Lesy-
5.000,- Kč; OS Újezdský strom -
5.000,- Kč; OS Neposeda ---. Cel-
kem - 300.000,- Kč. Dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (referent gran-
tového řízení) zabezpečit řádné se-
psání smluv o přidělení grantů s
jednotlivými schválenými organi-
zacemi.

- pronájem pozemku parc.
č. 4356/46 k.ú. Újezd nad Lesy od
SŽDC pod budovou č.p. 2235
(Skautská klubovna)  a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) požá-
dat Silniční železniční dopravní
cestu (SŽDC) o sdělení podmínek
prodeje pozemku parc. č. 4356/46
a projednat možnost snížení ná-
jemného vzhledem k tomu, že se
jedná o volnočasovou aktivitu mlá-
deže. Dále nesouhlasí se zpětným
zaplacením nájemného od 1. 4.
2006 do 31. 3. 2009, a to z důvo-
du, že nebyl uzavřen smluvní
vztah a pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem nájemní
smlouvy po úpravách schválených
smluvní právní kanceláří.

REVOKUJE
- usnesení Rady MČ Praha 21 č. 753

ze dne 22. 10. 2008 v plném rozsahu
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BERE NA VĚDOMÍ 
- zápis z 12. schůze kontrolního vý-

boru ze dne 21. 1. 2009 a zápis
z 13. schůze kontrolního výboru ze
dne 25. 2. 2009 a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
zápisy z jednání kontrolního vý-
boru na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- dopis MUDr. Jágra ohledně ná-
jemní smlouvy s firmou Medicur
v poliklinice Rohožník a konsta-
tuje, že smluvní vztah s firmou Me-
dicur nezanikl a ukládá starostce
pí Vlásenkové odpovědět MUDr.
Jágrovi v intencích jednání rady

JMENUJE 
- členem komise koncepce a roz-

voje pana Ing. Dalibora Eliáše, a to
s platností od. 1. 4. 2009

Informace ze 47 schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
1. dubna 2009

SCHVALUJE 
- předložené  platové  výměry na

2. čtvrtletí roku 2009:  pí ředitelky
Jany Cenkrové, 1. MŠ, Čentická
2222, pí ředitelky Bc. Miluše Be-
nátské, MŠ Rohožník, Žárovická
1653, pí ředitelky Ivany Huttové,
MŠ Sluníčko, Polesná 1690
a p. ředitele Mgr. Miroslava Kurky,
MZŠ, Polesná 1690, Praha 9 –
Újezd nad Lesy s platností od 1. 4.
2009 a zároveň schvaluje upra-
vený  platový výměr na 2. čtvrtle-
tí roku 2009 pí ředitelky Naděždy
Kosanové, MŠ Sedmikráska, Li-
šická 1502, Praha 9 – Újezd nad
Lesy s platností od 1. 4. 2009
a dále pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem platových vý-
měrů. Platové výměry jsou nedíl-
nou součástí originálu usnesení.

- předložený zápis z jednání likvi-
dační komise ze dne 26. 3. 2009

- rozpočtové opatření č. 17 – úpra-
va  rozpočtu v roce 2009, dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí  usnesení

- rozpočtové opatření č. 18 – úpra-
va  rozpočtu v roce 2009, dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí  usnesení 

- přerozdělení zlepšeného hospo-

dářského výsledku příspěvkových
organizací za rok 2008 do fondů (
v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech) na
základě předložených žádostí  pří-
spěvkových organizací : a) MZŠ
Polesná – přerozdělení zlepšené-
ho hospodářského výsledku ve
výši 116 378,88 Kč do fondu od-
měn (§32) ve výši 40.000,-- Kč a do
rezervního fondu (§30) ve výši
76 378,88 Kč; b) I.MŠ Čentická –
přerozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku ve výši
12 296,51 Kč do fondu odměn
(§32) ve výši 8 146,77 Kč a do re-
zervního fondu ve výši 4 149,74 Kč

- pronájem pozemku parc. č.
4356/46 k.ú. Újezd nad Lesy od
SŽDC pod budovou č.p. 2235
(Skautská klubovna) a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) požá-
dat SŽDC o sdělení podmínek
prodeje pozemku parc. č. 4356/46
a projednat možnost snížení ná-
jemného vzhledem k tomu, že se
jedná o volnočasovou aktivitu
mládeže a pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem nájemní
smlouvy po úpravách schvále-
ných smluvní právní kanceláří 

- výjimku z počtu dětí na třídu pro
školní rok 2009/2010 mateřským
školám – 1. MŠ, Čentická 2222,
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502,
MŠ Rohožník, Žárovická 1653,
MŠ Sluníčko, Polesná 1690 dle
zákona č. 561/2004 Sb. o před-
školním, základním, středním, vy-
šším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon) a vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání dle platných předpisů 

- poskytnutí finančního neinvestič-
ního příspěvku ve výši 25 000,--Kč
Místní organizaci Českého rybář-
ského svazu Újezd nad Lesy na
zajištění dětských rybář. závodů
pro děti z Újezda nad Lesy v ka-
pitole 06-Kultura, sport a cestov-
ní ruch z položky nespecifik. re-
zervy v kap.10-Pokladní správa

- provedení opravy místních ko-
munikací v Praze 9 – Újezdě nad
Lesy celoplošnou pokládkou ži-
vičného koberce firmou PSVS,a.s.
Dubečská 3238/36, Praha 10

a zároveň pověřuje vedoucí OMI
RNDr. Soňu Berouškovou podpi-
sem objednávek na plošné opra-
vy místních komunikací v Praze 9
– Újezdě nad Lesy pro firmu
PSVS do výše 350.000,-- Kč 

BERE  NA  VĚDOMÍ
- zápis z jednání KVV – Komise vý-

chovně vzdělávací ze dne 11. 3.
2009 a zároveň schvaluje uvolně-
ní finančních prostředků ve výši
5.000,-- Kč na odměny literární sou-
těže. Finanční prostředky budou
uvolněny z kapitoly 06-Kultura,
sport a cest ruch z finančních pro-
středků vyčleněných ve schvále-
ném rozpočtu na „Slavnosti obce“.

- předložený návrh Zvýšení nenáro-
kových složek platů a motivačních
složek mezd pro rok 2009  řed. Mgr.
Miroslavu Kurkovi, Masarykova
MZŠ, Polesná 1690, řed. Janě
Cenkrové, l. MŠ, Čentická 2222,
řed. Naděždě Kosanové, MŠ Se-
dmikráska, Lišická 1502, řed. Bc.
Miluši Benátské, MŠ Rohožník,
Žárovická 1653 a řed. Ivaně Hut-
tové, MŠ Sluníčko, Polesná 1690,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

- návrh ředitelky MŠ Rohožník
Miluše Benátské na změnu orga-
nizačních dispozic předního trak-
tu MŠ Rohožník a zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 (OMI) informovat
žadatele v intencích jednání rady

SOUHLASÍ
- s vedením stezky pro pěší v sou-

ladu s odsouhlaseným dopravním
generelem – prodejna Lidl- podél
Novosibřinské- Staroújezdské- Dě-
dické – Račiněveské – pochozí
a pojezdový chodník v novém cen-
tru u Penny Marketu a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 /OMI/ vstou-
pit v jednání s HMP, resp. spol. Za-
vos, s.r.o, aby došlo k přednostní-
mu řešení komunikace Dědické
a byla vypracována studie na uve-
dení komunikace Dědické do trva-
lého povrchu s vybudováním chod-
níku jednostranně

- s rozpočtovým opatřením č. 11-
změna rozpočtu v roce 2009, dle
předloženého návrhu–tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce
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pí Vlásenkové  předložit toto roz-
počtové opatření na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 12-
změna rozpočtu v roce 2009, dle
předloženého návrhu–tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí  usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit toto rozpočtové
opatření na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 13-
změna rozpočtu v roce 2009, dle
předloženého návrhu–tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení a
zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit toto rozpočtové
opatření na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 14-
změna rozpočtu v roce 2009, dle
předloženého návrhu–tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí  usnesení
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit toto rozpočtové opatření na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 15-
změna rozpočtu v roce 2009, dle
předloženého návrhu–tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí  usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit toto rozpočtové
opatření na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 16-
změna rozpočtu v roce 2009, dle
předloženého návrhu–tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí  usnesení
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit toto rozpočtové opatření na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

REVOKUJE
- usnesení č. 893 ze dne 18. 3.

2009 v plném rozsahu

Informace z 11. jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21 ze
dne 16. března 2009 

SCHVALUJE
- program 11. zasedání Zastupitel-

stva MČ Praha 21
- plnění rozpočtu MČ Praha 21 za

rok 2008 dle předloženého ná-
vrhu – komentáře a tabulek, kte-
ré jsou nedílnou součástí origi-
nálu usnesení

- rozpočtové opatření č. 69 – změnu
rozpočtu v roce 2008 -  revokaci us-
nesení Zastupitelstva MČ Praha 21
č. 155 ze dne 15. 12. 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která
je nedílnou součástí usnesení

- rozpočtové opatření č. 71 – změ-
nu rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která
je nedílnou součástí  usnesení

- rozpočtová opatření č. 1, 2 a 9 –
změny rozpočtu v roce 2009 dle pře-
dloženého návrhu – tabulek, které
jsou  nedílnou součástí usnesení

- Smlouvu o převodu vlastnictví by-
tové jednotky Žiželická 1613,  jed-
notka č. 1, Praha 9 s panem Mi-
roslavem Musilem za cenu 1 278
530,- Kč a zároveň pověřuje pí
starostku  Vlásenkovou  podpisem
smlouvy

- zvýšení měsíční odměny od 1. 4.
2009 dle nařízení vlády č. 20
ze dne 5. ledna 2009, kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce ne-
uvolněných členů zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů

- darovací smlouvu od IPB Real
a.s. na pozemky č. parc.1393/6
o výměře 213 m², 1393/10 o vý-
měře 2.607 m², 1393/187 o výmě-
ře 1.283 m², 1393/188 o výměře
767 m², 1393/189 o výměře 241
m², 1393/206 o výměře 114 m²,
1393/227 o výměře 232 m²,
1393/320 o výměře 72 m²,
1393/378 o výměře 1.422 m²,
1393/69 o výměře 98 m² všechny
v k. ú. Újezd nad Lesy vedené na
LV č. 2422 a 2676 u Katastrálního
úřadu pro hl. m. Prahu, KP Praha
a dále schvaluje kupní smlouvu
na převod vlastnictví staveb ko-
munikací včetně sadových úprav,
které IPB Real a.s. vybudoval na
výše uvedených pozemcích v uli-
cích Čelkovické, Polešovické, Po-
líkenské, Podlužanské a části Če-
novické za celkovou částku
10.000,-- Kč a zároveň schvaluje
darovací smlouvu od IPB Real
a.s. na sponzorský dar ve výši
15.000,-- Kč na podporu kulturních
a vzdělávacích aktivit MČ Praha 21
a pověřuje pí starostku  Vlásenko-
vou  podpisem předmětných smluv

- odprodej pozemku č. parc. 1410/5
o výměře 164 m² v k.ú. Újezd nad
Lesy pro ČR – Správa železniční
dopravní cesty, st. podnik na stav-
bu „Modernizace traťového úseku
Praha  Běchovice – Úvaly“ oddě-
lené z pozemku č. parc. 1410 za
cenu  497.548,-- Kč a zároveň po-
věřuje pí starostku Vlásenkovou
podpisem  kupní smlouvy

- odprodej pozemku   parc. č. 3771/2
o výměře 19 m² v k. ú. Újezd nad
Lesy vlastníkům sousedních ne-
movitostí  parc. č. 3772  a 3773 za
cenu dle platné cenové mapy sta-
vebních pozemků pro rok 2009, tj.
za 2.300,-- Kč/ m². Celková cena
prodávaného pozemku činí
43.700,-- Kč a dále pověřuje pí sta-
rostku Vlásenkovou  podpisem
kupní smlouvy

- směnu pozemků parc. č. 537/92,
537/330, 537/333, 537/342,
537/350 ve vlastnictví hl. m. Prahy,
svěřená správa MČ Praha 21 za
pozemky parc. č. 537/322,
537/323, 537/1 a 537/337 ve vlast-
nictví fyz. osob v k. ú. Újezd nad
Lesy a dále schvaluje smíšenou
smlouvu směnnou a kupní  a dále
pověřuje pí starostku Vlásenkovou
podpisem  předmětné smlouvy

- darovací smlouvu od Římskokato-
lické farnosti u kostela  Povýšení sv.
Kříže na pozemky č. parc. 1347/2
o výměře 369 m², 1347/4 o výměře
179 m²,  1393/5 o výměře 2.171 m²,
1393/228 o výměře 123 m², 1394/6
o výměře 283 m², 1394/7 o výměře
11 m², 1399/14 o výměře 49 m²
a 1393/447 o výměře 386 m², všech-
ny  v k.ú. Újezd nad Lesy, vedené
na LV  č. 1972 u Katastrálního úřa-
du pro hl. m. Prahu, KP Praha a dále
pověřuje pí starostku Vlásenkovou
podpisem  darovací smlouvy

VOLÍ
- mandátovou komisi ve složení:

předseda: pan Voňka, členové:
pan Sikač a pan Janda

- návrhovou komisi ve složení: před-
seda: pan  Slezák, členové: paní
Juřenová a pan Hod

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění usnesení z minulého zase-

dání Zastupitelstva MČ Praha 21
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- zápis č. 11 z jednání Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva MČ Praha 21

SOUHLASÍ 
- s odejmutím správy věci svěřené

Městské části Praha 21: Přisvětlení
přechodu v ulici  Čentická, Praha
21 v hodnotě 178.106,-- Kč a pře-
dáním do správy hlavního města
Prahy   zároveň ukládá Radě MČ

Praha 21 realizovat  technické
úkony této akce

- s předložením projektové žádosti
na „Protihlukovou stěnu – Újezd
nad Lesy“ s celkovým rozpočtem
4 104 193  Kč vč. DPH v rámci vy-
hlášené  2. výzvy k předkládání
projektových žádostí v Operačním
programu Praha – Konkurences-
chopnost a zároveň schvaluje po-

skytnutí 7,5% podílu způsobilých
výdajů projektu z rozpočtu MČ
Praha 21, tj. 296 029 Kč a finan-
cování nezpůsobilých výdajů
a ukládá pí starostce Vlásenkové
podat projektovou žádost v rámci
vyhlášené výzvy k předkládání
projektových žádostí v Operačním
programu Praha – Konkurences-
chopnost

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Prezident České republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu na území České republiky, které se budou
konat ve dnech  

pátek 5. června 2009 od 14:00 – 22:00 hod  a sobotu 6. června 2009 od 8:00 – 14:00 hod 

Z důvodu většího počtu voličů došlo k navýšení dvou volebních okrsků, a proto bude hlasování v kata-
strálním území Újezd nad Lesy probíhat v těchto volebních okrscích: 
1. Okrsek 789 – jídelna základní školy – Polesná 1690
2. Okrsek 790 -  jídelna základní školy – Polesná 1690
3. Okrsek 791 – zasedací síň ÚMČ Praha 21 – Staroklánovická 260
4. Okrsek 792 – Polyfunkční dům – Staroújezdská ul. 
5. Okrsek 793 – Mateřská školka – Lišická  ul. 1502
6. Okrsek 794 – Mateřská školka – Žárovická ul. 1653
7. Okrsek 795 – Středisko osobní hygieny – Živonínská 1630

Každý občan dostane nejpozději 3 dny před konáním voleb do schránky volební lístky a na obálce bude
napsáno,  v jakém okrsku bude mít volič právo hlasovat.

Rozdělení ulic v Újezdě nad Lesy dle volebních okrsků
Okrsek č. 789 – jídelna základní školy – Polesná čp. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Brzická, Budčická,  Čankovská, Čekanovská, Čenovická čp.
138, 190, 1026, 1027, 1400, 1445, 1589, 2167, 2316, 2340, Čížovská čp. 382, 1211, 1212, 1253, 1252, 1264,
1265, 1503, 1787, Načešická, Nadějovská, Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, Netušilská, Novolhotská,
Pilovská čp. 216, 322, 324, 325, 333, 359, 370, 374, 377, 408, 411, 511, 1256, 1359, 1364, 1405, 1511, 1557,
1578, 1729, 1730, 1731,  Polepká, Polesná čp. 181, 195, 197, 264, 265, 1283, Poličanská, Starokolínská čp.
302, 308, 309,  312, 313, 314, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403, 1078, 1143, 1144, 2230, 

Okrsek č. 790 – jídelna základní školy – Polesná č.p. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čelkovická, Čenovická čp. 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2144,
2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, Čentická, Čížovská  čp. 35, 145, 159, 199, 255, 990, 1042,
1074, 1352, 1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 2317, Dědická čp. 34, 205, 211, 212, 240, 243, 287, 293,  483,
987, 1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 233, 1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 82, 227, 253, 257, 258,  295, 435, 466,
485,486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547,  Domanovická čp. 39, 71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206, 1207,
1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465, 2341, 2342, 2343, 2344, Ochozská, Okenská,
Onšovecká, Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 2170, 2216, 2246, 2333, 2349, 2389, 2441, Pilovská
čp. 133,156, 194, 254, 445, 1288, 2066,  Plhovská, Podlužanská, Polenská,  Polesná čp. 1690, Polešovická,
Políkenská, Poříčská,  Račiněveská, Radimská, Ranská, Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151, 158, 167, 282,
447, 1004, 1151, 2350, Ratajská čp. 89, 270, 1254, 1255, 1274, 1276, 1344, 1585, Starokolínská  čp. 32, 40, 101,
131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 238, 242, 292,  311, 315, 317, 407, 425,  1305, 1488, 1510, 1568, 1685,



Okrsek č. 791 – zasedací síň úřadu MČ – Staroklánovická č.p. 260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, č.ev. 90, Holšická čp. 262, 288,
290, 477, 1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 1173, 1244, 1327,1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 1413, Hrád-
ková čp. 530, 531, 532, 539, 547, 1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497,
1536, 1558, 1594, 1599, 1803, Hulická čp. 241,  271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374,
1449, 1468, 1469, 1535, 1576, 2393, č.ev. 194, Chabeřická, Chmelická čp. 510, 578, 579, 580, 581, 601, 613,
614, 615, 619, 630, 697, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 2345,  Chotěnovská čp. 606,
607, 634, 680, 997, 999, 1054, 1154, 1155, 1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 1441, 1453, 1533, 1543, 1566,
1822,  Chotouchovská, Chvalečská čp. 1258,   Novosibřinská čp. 97, 100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140,
173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 1296 , Polesná čp. 90, 2229, Soběšínská, Staroklánovická,
Starokolínská čp. 48, 84, 85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 189, 482,  Sudějovická čp.  406, 1389,
1399, č.ev. 208, Toušická čp. 569, 572, 573, 574, 575, 1077, 1152,  Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Velebného
čp. 1034, 1035, 1036, 1037, 1142, 2306, Zaříčanská čp. 597, 640, 642, 643, 645, 646, 653, 1166

Okrsek č. 792 – polyfunkční dům, Staroújezdská ul.
Do tohoto volebního okrsku patří ulice : 
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179, 1534, 1579, Dobrovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 55,
Dobřichovská čp. 147, 148, Domanovická č.p. 512, 513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122, 1125,
1126, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748,
1749,1889, č.ev. 405, Donínská, Dražická, Druhanická, Dubinská, Hořejšího, Chmelická čp. 75, 92, 552, 553,
556, 1129,  Chotěnovská čp. 200, 215, 1484, 1485, 1546, Chvalečská čp. 1259,  Chyjická, Ježovická, Na Bož-
kovně, Oplanská čp. 278, 284, 2291, 2339, Rápošovská čp. 108, 979, 1884, 2311, Ratajská čp. 143, 146, 149,
221, 222, 270, 464, 504, 505, 507, 1267,  Ratbořská, Ročovská, Rohozecká, Roklova, Rozhovická, Rožmitál-
ská, Starokolínská čp. 42, 54, 59, 66, Staroújezdská, Šlitrova, Talmberská Toušická čp. 546, 550, 557, 558,
560, 562, 564, 565, 566, 1310, 1452, 1473, č.ev.0256 , Velebného čp. 1961, 1962, 1963, 1964, Vobrubova,
Weissova, Zaříčanská čp. 654, 

Okrsek č. 793 – mateřská škola – Lišická č.p. 1502
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852,
1856, 2332, 2405 č. ev. 81, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 1029, 1052,
1066, 1069, 1072, 1130, 1174, 1332, 1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542, 1551, 1552,
1593,  2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 2233  Hrádková čp. 248, 275, 294, 467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 1095,
1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 2169,
2174, 2179, 2247, 2299, 2303 č.ev. 181, Hulická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 517, 977, 980, 981, 1131, 1153,
1158, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415, 1537,1814, č. ev., 190,
194,  Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynická, Lánovská, Lišická, Lomecká, Lozická, Lstibořská, Lukovská,
Luníkovská, Lutínská, Novosibřinská čp. 102, 103, 105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 153, 665, 666, 667, 668,
669, 670, 671, 672, 673, 722, 728, 729, 733, 734, 735, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865,
875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,  973, 978, 1014, 1104, 1107, 1199, 1229, 1236, 1245,
1277, 1315, 1318, 1320, 1380, 1383, 1467, 1475, 1501,  2236, 2266  Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803,
804, 866, 867, 869, 870, 1257, 1260, 1270, Sudějovická čp. 251, 1162, 1428, 2226, 2353   Sulovická, Svojšická,
Valdovská, Valská, Vanická, Veletovská, Velimská, Veská, Vlkanovská, Vranická, Všeňská, Zalešanská, Zámělská,
Zápolská, Zaříčanská čp. 657, 659, 664, 693, 1819, 1866, 2354  Zbyslavská, Zbýšovská, Zbytínská, Zlivská

Okrsek č. 794 – mateřská škola – Žárovická  č.p.1653
Do tohoto volebního okrsku patří ulice : 
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská čp.972, Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská

Okrsek č. 795 – středisko osobní hygieny (SOH) – Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, Žíšovská,
Živonínská, Žiželická, Žlebská

Některé zásady hlasování
• Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
• Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným
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cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem  nebo platným
občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel
podle zvláštního právního předpisu.  Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise
dodá nové hlasovací lístky.
• Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu nebo, jde-li
o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního před-
pisu,  nebude mu hlasování umožněno.
• Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební
komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
• Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti
a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu
pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.
• V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani
člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo ne-
může číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.
• Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k vo-
liči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro
volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována taj-
nost hlasování.

Voličský průkaz 
• Žádost o vydání voličského průkazu se podává v místě trvalého a to do 21. května 2009 do 16.00 hodin. 
• Obecní úřad 15 dní před dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uve-
denou adresu.
• Držitel voličského průkazu může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na územé České republiky. 

Způsob hlasování 
• Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lís-
tek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na
jeho posuzování vliv.
• Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit
úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové vo-
lební komise.
• Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise
hlasování neumožní.

Vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva
Dle zák. 328/1999Sb. §24 odst.3 písm.c) obecní úřad obcí s rozšířenou působností může vydat občanský prů-
kaz bez strojově  čitelných údajů po předchozím souhlasu  Ministerstva vnitra  jestliže : 
• občané potřebují vydat  OP ve lhůtě kratší než 30 dnů  v souvislosti  s výkonem volebního práva.  
OP vydané  podle odst. 3) písmeno c) jsou platné  po dobu 1 roku ode dne jejich vydání. Tyto OP se v souvislosti
s výkonem volebního práva začínají vydávat na ÚMČ Praha 21 na Odboru občanskosprávním tedy od 5. 5 2009
a do konce voleb tedy do 6. 6. 2009. 
K vydání je potřeba doložit: 2 foto, dosavadní OP, vyplněnou žádost o vydání OP, správní poplatek 100,- Kč. 
V případě dotazů ohledně občanských průkazů se obracejte na pí Maczanovou tel.  281 012 923.

Martina Nejtková, redakce 
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SCHVÁLENÉ GRANTY NA ROK 2009
Městská část Praha 21 vyhlásila pro letošní rok grantový program na podporu projektů v oblasti kultury, sportu

a činnosti spolků. Z rozpočtu MČ Praha 21 bylo na granty vyčleněno 300.000,-Kč.
Uzávěrka pro podání grantových programů byla 20.2.2009. O udělení grantů rozhodla Rada MČ Praha 21.  

Přehled schválených grantů je rovněž na úřední desce a na webových stránkách Prahy 21. Jednotliví žadatelé
obdrží schválené grantové částky prostřednictvím smlouvy. Podle zákona o hlavním městě Praze rozhoduje o při-
dělení finančních darů do 50.000,- Kč Rada MČ.

Granty schválené Radou MČ Praha 21
Maminy z Újezdské roviny 25.000,-
Český rybářský svaz 20.000,-
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy 25.000,-
Český zahrádkářský svaz Újezd n.Lesy 30.000,-
Svaz postižený civiliz.chorobami 25.000,-
JUNÁK „Douglaska“ 15.000,-
SK Kangsim Dojang – Taekwondo 45.000,-
Školní sportovní klub 45.000,-
Zákl.kynologická organizace Újezd n.L. 10.000,-
Balet – Koncert 25.000,-
FC Rohožník United 5.000,-
TJ Sokol Újezd nad Lesy 15.000,-
Family Time                     5.000,-
Šachový klub Újezd nad Lesy 5.000,-
OS Újezdský strom     5.000,-

zpracovala: Jitka Králová, grantové řízení, tel.: 281 012 958, e-mail: jitka.kralova@praha21.cz

INFORMACE MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY, ODBORU SOCIÁLNÍ PÉČE
A ZDRAVOTNICTVÍ O PROVÁDĚNÍ CYKLICKÉ DERATIZACE V ROCE 2009 

V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých sou-
visejících zákonů, zajišťuje hlavní město Praha i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách,
jejichž je majitelem, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Deratizace bude provedena na základě
smluvního vztahu s příslušnými odbornými firmami. K deratizaci jsou používány přípravky registrované v České re-
publice a je postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v roce
2006.  Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická sta-
nice hlavního města Prahy (oddělení DDD HS HMP, jednotlivé pobočky).
Na území MČ Praha 21 bude provedena deratizace ve vytipovaných lokalitách s vyšším výskytem  hlodavců:
1/ Na sídlišti Rohožník, zejména v okolí kontejnerových stání na směsný odpad. 
2/ Dále podél komunikací, obchodů, restaurací a základních a mateřských škol, tj.: Rohožnická, Lozická,

Zbýšovská, Lomecká, Žíšovská, Živonínská, Malešovská, Žárovická, otočka autobusů Rohožník,
Novosibřinská, Valská, Kynická, Lomecká, Lišická, Zalešanská, Zaříčanská, Chabeřická, Soběšínská,
Toušická, Chmelická, Staroújezdská, Domanovická, Starokolínská, Oplanská, Račiněveská, Pilovská,
Nadějovická, Bělušická, Čentická, Polesná, Polešovická, Políkenská, Hulická, Hrádkova, Hodkovská, Holšická. 

3/ V bezprostředním okolí rybníků.
JUDr.Vladimíra Kozáková, ved. OŽPD

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 vás srdečně zve na

Výstavu „MISS KOMPOST A NULOVÝ ODPAD“, 
která se koná v prostorách Úřadu MČ Praha 21 v přízemí a v prvním patře hlavního vchodu 

a to do 14. května 2009. 
Výstava je koncipována na 16-ti panelech a poutavou a zábavou formou seznamuje
návštěvníky s problematikou bioodpadů a minimalizace odpadů. 
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30

pátek  8:00 – 12:00
Martina Nejtková, OŽPD



TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
16. KVĚTNA Rohožnická

Toušická
Netušilská x Brzická 

30. KVĚTNA Valdovská x Hrádková
Lomecká x Zaříčanská
Dědická x Ranská

Předpokládaná hodina přistavení kolem 9.30 h. Po naplnění nebude kontejner vyměňován. 
Odvoz po naplnění nebo v odpoledních hodinách.

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

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

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

Martina Nejtková, OŽPD

POZOR NA VYÚSTĚNÍ ODVODU SPALIN NA FASÁDĚ
V únoru roku 2008 byla změněna norma ČSN 734201 o komínech a kouřovodech podle níž u novostaveb

domu nelze provést odkouření do fasády (respektive lze u kotlů do 7kW), u rekonstrukcí lze tolerovat odvod
spalin fasádou pouze u kotlů do výkonu 14kW. Vzhledem k tomu, že mnoho projektantů na tuto změnu stále ne-
zareagovalo a stále tento způsob odvodu spalin navrhují, apelujeme i na samotné stavebníky. Pokud přece jen
budete v rámci rekonstrukce zdroje vytápění trvat na odvodu spalin skrz obvodovou zeď nezapomeňte doložit
– 1. řádné zdůvodnění proč není technicky možné provést vyústění nad střechu 2. doklad o dodržení imisních
limitů NO2 a CO u oken obytných a pobytových místností a na přilehlých a protilehlých fasádách 3. Nákres z nějž
je patrná vzdálenost vyústění od oken, balkonu, dveří, země, střechy a střešního přesahu, přilehlých a protile-
hlých budov. Vývod nesmí být pod balkonem nebo přesahující střechou a ve vzdálenosti menší než 1,5m nad
vyústěním nelze použít hořlavé materiály.

Za OŽPD Martina Kopecká
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Z ÚŘADU

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení: - dne        1. 06. 09  od   12,30    do   15,00   hod. 
- dne      29. 06. 09  od     9,00    do   11,30   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, 
označeném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ 
Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.  
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních  číslech  267 175 174  a  267 175 202.



PŘELOŽKA SILNICE I/12 - OBCHVAT OBCE ÚJEZD NAD LESY
Vážení spoluobčané,

rád bych vás seznámil se skutečností, že výstavba obchvatu obcí Běchovice, Újezd nad Lesy a Úvaly je opět
odložena. Dne 10. prosince. 
2008 schválila Poslanecká sněmovna parlamentu ČR rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. V tomto
dokumentu je na návrh SFDI odloženo dokončení obchvatu na rok 2017.

Pro připomenutí uvádím, že v roce 2005 bylo předpokládané trvání stavby obchvatu v období 2009 až 2013.
V roce 2008 bylo předpokládané období výstavby září 2011 až srpen 2015 a v roce 2009 se předpokládá vý-
stavba v období září 2013 až srpen 2017. V optimistickém případě se tedy zbavíme nadměrné dopravy a kaž-
dodenních kolon automobilů v roce 2017.

Všem obyvatelům přeji pevné nervy v kolonách. Našemu zastupitelstvu přeji hodně štěstí při jednáních v této
věci. Pokud by byl ze strany dalších občanů naší obce zájem, můžeme pomoci pořádáním protestů, například
blokováním průjezdu hlavní silnice.

Radek Dobiáš

95. NAROZENINY VÁCLAVA STRAKY
Tento měsíc, přesněji 8. dubna 2009, se dožil 95. let plk.

v.v. Václav Straka. Kdo je plk. Václav Straka? Válečný vete-
rán, dlouholetý člen Československé obce legionářské a spo-
lubojovník generála Stanislava Krause. Se Stanislavem
Krausem se setkali při výcviku ve Velké Británii a posléze
spolu bojovali při obléhání německé posádky  města Dun-
kerque. Spolu s gen. Krausem byli členy tzv. kombinovaného
oddílu, který se připojil k americké armádě postupující k čes-
koslovenským hranicím. Československý kombinovaný oddíl
o 139 mužích byl vytvořen pod vedením podplukovníka
Aloise Sítka, kterého byl Stanislav Kraus zástupcem. Oddíl
vznikl oddělením od Československé samostatné obrněné
brigády obléhající přístav Dunkerque. Ten byl přidělen k ame-
rické 97. pěší divizi a 24. dubna 1945 vyrazil přes Belgii, Lu-
cembursko a Německo směrem k Československu. Již
28. dubna 1945 dorazili vojáci do Bavorska, 20 km od naší
hranice. Museli tady tři dny počkat, neboť 97. pěší divizi stří-
dala v Chebu právě 1. pěší divize. Československý kombi-
novaný oddíl byl z tohoto důvodu přidělen pod velení
18. pluku 1. pěší divize. 1. května překročil oddíl hranici a při-
jel do Pomezí u Chebu, kde vojáci vztyčili na připraveném
stožáru slavnostně vlajku jako první československá vojen-
ská jednotka ze západu a zaslali pozdrav prezidentu Bene-
šovi.  V současné době je Václav Straka jediným přímým
účastníkem tzv. Čs. kombinovaného oddílu.

Své významné výročí Václav Straka oslavil obklopen svými přáteli v prostorách Československé obce legio-
nářské. Zavzpomínal na své životní prožitky a s velikou chutí si zanotoval několik lidových písní, které má tak rád.
Při této příležitosti mu spolupracovníci citovali některé jeho humorné básně, sepsané v díle „Veršovánky z ve-
čera i  rána od starého veterána“.

Bratr Straka, jak se legionáři oslovují, již několik let rád přijíždí do naší městské části a účastní se spolu
s námi oslav významných dnů naší republiky a oslav památky jeho spolubojovníka Stanislava Krause. Také se
spolu s bratrem Vranským účastnil besedy se žáky naší školy. 
Městský úřad v Újezdě nad Lesy mu, prostřednictvím paní starostky Andrei Vlásenkové, poděkoval za jeho pří-
zeň k naší obci a poblahopřál k dožití tak významného životního jubilea.

Ing. Jan Vondráček    
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ÚJEZD NAD LESY NAVŠTÍVILA JAZZOVÁ SKUPINA
STEAMBOAT STOMPERS

Dne 23. dubna
2009 navštívila
Újezd nad Lesy
jazzová skupina
Steamboat Stom-

pers a uspořádala pěkný koncert. 
Pokusíme se vám tuto skupinu před-

stavit. Kapela vznikla v roce 1968 z ama-
térských hudebníků, kteří měli společný zá-
jem o jazz. Jedním ze zakladatelů této sku-
piny byl Antonín „Tony“ Brych, syn známé-
ho dua harmonikářů Brych a Nejtková. To-
nyho vokální projev byl nezapomenutelný,
protože každá jeho písnička byla vždy ori-
ginálem.  V jazzovém zpěvu se Tony totiž vě-
noval tzv. sketování, které ovládal opravdu
velmi bravurně. Ale je tomu bohužel již druhý rok, kdy 21. března 2007 nás navždy opustil.  Od té doby jeho sku-
pina pořádá na toto datum v divadle U Hasičů na jeho počest koncert s názvem „Memoriál Tonyho Brycha“.  

Jazzová skupina se skládá ze sedmi hudebníků: Pavel Šlosar – basa, Jan Kašpar – banjo, Martin Hložek –
bicí, Pavel Janík – trombon, klávesy – Jiří Kadlus junior, klarinet – Jaroslav Havlas, cornet – Jiří Kadlus, který
i celou skupinu vede. Ikonou orchestru byl Antonín „Tony“ Brych, který nejen zpíval a sketoval, ale hrál i na basu.
V současné době Tonyho ve zpěvu nahrazuje člen skupiny Jaroslav Havlas a dále s kapelou zpívá Eva Emin-
gerová, která má velmi pěkný hlas a jazzový tembr. V minulosti zpívali spolu s Tonym duety.

Koncert ve společenském sále byl velmi vydařený, a přestože ho navštívilo i publikum, které tento žánr zřej-
mě nevyznává, byl výkon kapely odměňován potleskem i po jednotlivých sólech hu-
debníků. Jedinou vadou na kráse tohoto představení byl poloprázdný sál, avšak o to
milejší byla atmosféra a skupina byla velice potěšena vřelým přijetím obecenstva. 

V repertoáru orchestru jsou velmi známé jazzové skladby, jako je např. Cizinec na po-
břeží a Alexanders ragtime band, se kterým se s publikem rozloučili. Ocenili jsme ne-
jen výkon bandu jako celku, ale i výkony jednotlivých muzikantů a nádherný hlas Evy
Emingerové. 

Na závěr pan Švejnoha poděkoval kapele za skvělý výkon, zároveň omluvil men-
ší účast publika a připomněl, že Tony Brych žil převážně až do svých patnácti let u své
babičky a tety v Újezdě nad Lesy. O této skutečnosti nevěděla ani sama skupina, kte-
rá hrála v Újezdě nad Lesy vůbec poprvé.   Tony ve svých patnácti letech odešel na Praž-
skou konzervatoř hudby, kde se učil hře na housle u profesora Ševčíka. Časem ale
u něho převládla láska k jazzu a začal hrát v Dixielandu složeného ze samých rodinných
příslušníků (bratranců). Zde objevil svoje nadání pro kontrabas, které mu již zůstalo
až do smrti. Byl také známý svými televizními vystoupeními se známými zpěváky a in-

terprety v Sešlostech Luďka Nekudy. Zpíval také duety s Evou Olmerovou a Jitkou Vrbovou, jejichž zpívaný duet
Indigo, měl velký úspěch a široký ohlas.  V kapele Steamboat Stompers hrál až do své smrti před dvěmi lety a ka-
pela se s ním důstojně rozloučila koncertem ve velké síni pražského krematoria ve Strašnicích. Tonda Brych žije
v paměti nejen  mnoha jeho újezdských vrstevníků a svých
fanoušků, ale i nás dvou, protože byl zároveň našim bra-
trancem a strýcem.

Kapelník skupiny Jiří Kadlus senior poděkoval jménem ce-
lého orchestru za srdečné přijetí a  dodal, že ještě nikdy se
jim nestalo, aby hráli nepřetržitě dvě  hodiny bez přestávky.
Jménem členů skupiny a zpěvačky Evy Emingerové prohlá-
sil, že budou potěšeni, budou-li znova do Újezda nad Lesy po-
zváni a rádi na koncert přijedou. 

Pavel Švejnoha, Martina Nejtková – redakce
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VZPOMÍNKY NA ÚJEZD

BYLA TO TAKOVÁ POHODA
Psal se rok 1939 kdy moje rodiče

postavili Újezdě nad Lesy vilku. Bydle-
li jsme v Praze a každý týden dojíždě-
li vlakem do Klánovic, jelikož to bylo je-
diné spojení z Prahy do Újezda. Hned
u samého nádraží byla restaurace
Smolík, kde se v neděli v létě sedáva-
lo venku na zahradě a bylo zde slyšet
hudbu nebo se zde konaly taneční zá-
bavy. Cesta dále pokračovala krajem
lesa, kde byly na různých místech
postaveny lavičky, kde se odpočívalo ne-
boť zde ještě nejezdila auta a byl zde
krásný vzduch. Pak se přišlo na křižo-
vatku, kde ve velké zahradě stála vel-
ká vila s věžičkami, která byly zbourá-
na a až po delší době, kdy pozemek
koupil řezník pan Ťukal a vybudoval zde
velké řeznictví.

V ten čas ale byl Újezd nad Lesy vel-
ká kvetoucí zahrada, všude na zahrád-
kách byla spousta květin, u městského
úřadu byla cesta sypána pískem a zde
v určitou dobu se dostavoval zdejší strá-
žník pan Šimeček a na bubínek zabub-
noval a lidé se sbíhali pro nové zprávy.

Byla zde taková pohoda, každý kaž-
dého znal a lidi měli k sobě blíže. Pa-
matuji se, že většinou u každého domu
byla lavička a v naší ulici zde večer za-
sedali sousedé a jelikož pěkně zpíva-
li, každou chvíli se ozývala pěkná píseň.
V naší vilce jsme měli nájemníka, jeli-
kož jsme bydleli v Praze, kde měl otec
krejčovskou firmu, a tak jsme zde trá-
vili každou volnou chvilku a dovolenou.

Byl zde rybník, ale jen půlka toho
nynějšího, kde byla postavena bouda
na převlékání, cesta vysypaná pískem
kolem dokola a ten, kdo měl rybník
na starosti zde na lodičce odstraňoval
z vody nečistoty, jelikož to bylo koupa-
liště, kde se vybíralo vstupné.. V zimě
zde bylo kluziště, které jak pamatuji, bylo
dokonce v nějakém pozdějším čase
osvětlováno.

Újezd nad Lesy měl velmi dobré

postavení ve fotbalu. Fotbal byl pro ob-
čany zpestřením zdejšího života, kde se
scházeli známí a kde se poctivě fandi-
lo. Před fotbalovým hřištěm byla re-
staurace U Kunců, kde se výborně va-
řilo a kde se oslavovala po zápase ví-
tězství družstva.

Prošla německá okupace a zdejší
život se ještě více spojil jeden k druhé-
mu a každý se snažil někde pomoci.
Auta nejezdila, ještě ani pořádně nebyla
a každý jezdil na kole. Na křižovatce byla
veliká budova Sokola s vedlejší re-
staurací, ale cvičit se za okupace ne-
smělo. Ve středu obce, kde byla pos-
tavena obecná škola, byla umístěna so-
cha T.G.Masaryka a i škola nesla jeho
název. V té době ilegální skupina zdej-
ších členů sochu odnesla a ukryla v
bezpečí a po revoluci, kde zde zemře-
lo více lidí, byla socha zase dána na své
místo a je zde do nynější doby.

Pomalu se vracel zase život
do svých kolejí, začal opět Sokol, vybraly
jsme, hlavně sokolské ženy, peníze a za-
koupily se žíněnky a různé náčiní a ná-
řadí. To již bylo v době, kdy jsem se vda-
la a zůstala bydlet zde. A jsem zde po
čase cvičila děti již od první třídy, kdy
jsem si pro ně chodila do školy a po cvi-
čení je převáděla přes silnici.

Cvičilo zde několik oddílů, dorost a
členstvo. Sál byl pro vše, co se v Újez-
dě pořádalo. Schůze, přednášky, cvi-
čení, bály, maškarní, hráli jsme zde di-
vadlo a když se přistěhovala sem paní
Bendlová, bývalá herečka divadla z Kar-
lína, kde vystupovala jako první subre-
ta pod svým svobodným jménem Máňa
Hanková. Založila nám zde i baletní
kroužek, ve kterém jsme pořádali i
různá  vystoupení, dokonce i na špič-
kách. Pro sokolské děti jsme pořádaly
různá veřejná cvičení v přírodě. Musím
připomenout, že v Újezdě se hrálo di-
vadlo na které se již já nepamatuji
a hlavní herci byli manželé Postlerovi,

po letech jejich syn Lexa Postler hrál se
mnou v představení „Léto“ a jelikož po
smrti matky byl na umělecké škole
malířství, zalíbilo se mu hraní tak, že
udělal zkoušku na AMU, byl přijat a stal
se z něho herec. Jeho manželka, dce-
ra a syn hrají stále, ale on v mladém
věku zemřel.

V pozdějším čase byla  spojena
část Blatova, Újezda a Sibřiny pod je-
den název „Újezd nad Lesy“. Bylo zde
pět řezníků a dokonce i koňský řezník,
několik malých krámků s potravinami,
bylo zde papírnictví, krásná lékárna, vý-
borná cukrárna pana Rubeše a pomalu
se vše odbourávalo jak se měnilo za-
stoupení obce. Zmizela lékárna , neb jak
pamatuji pošta byla nejprve na hlavní
ulici směrem na Úvaly, pak byla před
Masarykovou školou a nyní je již na tře-
tím místě směr Kolodějská. Zmizeli
řezníci, postavily se velké prodejny
a v nynější době zde stojí  již tři velké
prodejny, Lidl, Penny, Albert.

Musím ještě dodat, že v době krás-
ných chvil Újezda byla zde na konci
směrem k Úvalům obora, kam se cho-
dila část obce procházet na nedělní od-
poledne, kde oborou protékal malý
potůček, kde se taky konaly různé dý-
chánky rodičů s dětmi a opékaly se vuř-
ty. Toto vzalo za své postavením části
Rohožník, kde je nyní také lékařské stře-
disko, lékárna a prodejna Albert.

Ještě se musím vrátit k minulé
době, kdy se v sále Sokola promítal film
panem Radou a jeho manželkou, jeli-
kož zde nebylo kino.To se však po re-
voluci pomocí brigád vybudovalo se ši-
rokým plátnem, ale bohužel se ne-
uchovalo do dnešní doby, kdy je z něho
restaurace s hracími automaty.

V nynější době se stalo z kvetoucí-
ho Újezda staveniště, kde každý kousek
zeleně je zastavěn a nebude zde za chvíli
kromě zbytku lesa ani kousek zeleně.

Lída Kynclová - Budská

V minulém čísle Újezdského zpravodaje  se vyskytly
v článku paní Darji Myslivečkové- Kocábové dva pře-
klepy, které vznikly při přepisování textu. 

Na str. 10, ve třetím sloupci, druhý odstavec ve větě.
„Bylo mi dvanáct let a nikdo by mě nedonutil tam vstou-
pit.“ (původně vystoupit). 

Na str. 11, ve druhém sloupci nahoře  „V Újezdě se

obnovila činnost Sokola, tatínek se stal náčelníkem, ma-
minka vedoucí dorostenek, pořádaly se letní tábory
(v Pelíškárně na Kácovsku a v Olešnici /původně v Olej-
nici/), pořádaly se poutě a posvícení, akademie, lehko-
atletické závody, tancovačky, nacvičili jsme Českou
besedu, pouti se zúčastnil i ministr výživy Majer.“

Martina Nejtková, redakce 

Oprava textu v článku Zlomky vzpomínek na starý Újezd
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VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA – DRUHÉ POKRAČOVÁNÍ

Dne 4. června 1942 Heyndrich
zemřel a R.H. Frank rozpoutal
krvavé peklo pro český národ.
Toho využil ke své pomstě proti
mému otci  a později i rodině, člo-
věk, který v době poprav za malič-
kosti udal gestapu, že otec je
žid a neodevzdal několik zbraní.
Ve čtyři hodiny ráno přišli dva ges-
tapáci a tvrdě uhodili na otce,
který uměl německy a tvrdil, že
židé nejsme a na zbraně máme
potvrzení o odevzdání. Přesto mu
nařídili, aby se oblékl a šel s nimi.
V tu chvíli se stalo, co by nikdo ne-
čekal. Spal jsem ve vedlejším po-
koji, když jeden gestapák vstoupil
do pokoje a rozsvítil. Chvilku kou-
kal na mne a pak se začal rozhlí-
žet a zastavil se u veliké
vybarvené fotografie, na níž sedí
v parádní uniformě můj dědeček
v hodnosti hejtmana  a vedle něho
stojí osmnáctiletý můj otec v uni-
formě vojína, oba Rakousko-Uher-
ské armády. Když na dotaz „Kdo tu
je?“  otec odpověděl „ To je můj
otec  a já.“, obrátil se gestapák
na kolegu a řekl spásná slova
„To je blbost, za Rakouska-Uher-
ska  nemohl být žid hejtmanem“.
V tom okamžiku se začali chovat
slušně, tátu oslovili pane a řekli,
aby přinesl doklady v jedenáct
hodin  do Petschkova paláce. Jaké
bylo překvapení pro udavače, když
se táta zdráv vrátil. Když se to
udavači nepovedlo na otci, přišel
jsem na řadu já. 

Celkem byly teplé dny a tak
jsme měli otevřené okno do Ditri-
chové ulice. Byli jsme sami bez
otce. Byly asi čtyři hodiny ráno,
když jsme zjistili, že pod okny je
velké množství vojáků SS, sanitní
i vojenská auta. Bylo nám divné,
že se chovali tiše a žádný hluk,
na rozdíl, kdy v roce 1939 jsme
zažili stejnou situaci, kdy za řevu
přiváděli studenty z Hlávkovy ko-
leje do koncentračních táborů. Bál
jsem se přistoupit k oknu, tak jsem
si udělal díru v zatemnění ve dru-
hém pokoji. Najednou jsem viděl
osvětlený pravoslavný kostel Cy-

rila a Metoděje s otevřeným vstu-
pem. Trvalo delší dobu než vstou-
pili vojáci do vstupu a záhy se
ozvaly výbuchy ručních granátů
a bylo ticho. Ihned byli vytaženi ra-
nění vojáci a za chvíli byli ošetřo-
váni pod naším oknem. Silně
krváceli z obličejů. Do kostela
vstoupili za silné palby ze samo-
palů další vojáci a zřejmě obsadili
kostel. Předpokládal jsem, že se
jedná o parašutisty, kteří se asi
uchýlili do podzemí. Pak byl klid
zbraní. Později se ozvala palba
do okénka v podzemním krytu,
protože bylo vidět, jak odlétají
kousky zdiva a prach. Kolem šesté
hodiny přijeli hasiči a zastrkávali
do okénka hadice, aby do pod-
zemí čerpali vodu. Po ukončení se
zakrátko ozvaly tlumené rány, kte-
rými parašutisté ukončili své ži-
voty. Jejich těla zřejmě vynesli na
chodník před školu v Resslově
ulici. V devět hodin přijel
K.H. Frank, vystoupil z auta
a hned se šel zřejmě podívat
na oběti. Ve třináct hodin jsem si
dodal odvahy a vyšel jsem před
dům mezi vojáky a nějakého důs-
tojníka jsem požádal, zda mohu jít
do školy. Mávl rukou a řekl „Ja“.
Proč jsem pospíchal? Třídu jsme
měli Na Kavalírce na Smíchově
a první hodinu odpoledne byla
chemie. Tu učil Dr. Červín, muž
s rudým plnovousem, který kromě
profesury byl právě knězem v na-
padeném kostele. Hned jsem mu
situaci referoval. Za hodinu pro
něho do školy přijelo gestapo. Na-
konec situaci přežil a ostatní jako
Gorazd a Petřek, byli popraveni.
Teprve odpoledne byla ukončena
uzávěra a pro občany se ukončila
hrůza z toho, co se děje. Po Praze
se tehdy tradovalo, že v Praze
bude zastřelen každý desátý Čech
a lidé se domnívali, že to začalo.  

Přišel konec června a naše ro-
dina se po šesti letech vrátila
do Nespek. Byly prázdniny a tak
jsem si užíval volnosti  a hlavně
řeky Sázavy. V práci otec neměl
žádné problémy, přestože se vrátil

mezi staré spolupracovníky. Přišel
konec prázdnin a tak jsem potře-
boval najít ubytování v Praze. Na-
konec se mě ujal strýc, který
bydlel u Anděla na Smíchově, tak
jsem to měl do školy blízko. Vozil
jsme z domova každý týden zá-
soby, protože maminka pěstovala
všechnu drůbež, králíky a prase,
protože na dvoře byl mlýn a bylo
dostatek krmení. Celkem jsem si
bydlel dobře, až na jednu malič-
kost, která se mi stala. Můj strýc
se oženil v polovině třicátých let
s manželkou rozenou Eretovou
z Manětína u Plzně. Ta měla
bratra, se kterým se spřátelil můj
strýc. Jmenoval se Robert a měl ho-
ličství na Žižkově. Seznámil jsem se
s ním teprve u strýce, který se po té
znovu oženil, když jeho první man-
želka zemřela v roce 1934 na tuber-
kulosu. Přátelství s Robertem zůstalo.
Když ale přišli němci, milý Eret, který
měl německé kořeny, se dal do služeb
gestapa a byl v Petschkově paláci. 

Nová manželka ho sice sná-
šela, ale byl jsem svědkem, když
mu vynadala, aby k ní nechodil
v uniformě. Řekla mu přímo, že
nechce mít v baráku ostudu.  Cho-
dil tam celkem pravidelně
po 14 dnech, přinesl nějaké pití, až
jednou s ním přišel nějaký člověk
a představil se mi jako Jerhot. Zdál
se mi takový posmutnělý a rád se
zúčastnil pití. V tu dobu o sobě
nikdy nemluvil. Když jsem mu
na harmoniku zahrál písničku, kte-
rou si přál, dal mi stokorunu. Ná-
vštěvy se pravidelně opakovaly.
V rodině jsem byl do konce škol-
ního roku 1943 a od té doby jsem
Jerhota nikdy neviděl.  Až po válce
se mi dostal do rukou časopis
Květen, kde byla celá akce para-
šutistů na atentát popsána a také
tam byly fotografie všech členů vý-
sadku. A tak jsem poznal, kdo byl
pan Jerhot. Byl to osobně pan
Čurda, který je udal a získal 10 mil
korun. Po válce dostali oba od-
měnu v trestu smrti. 

pokračování příště 
Engelbert Svoboda
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ŽENY STRÁŽNICE SE MUSÍ OSVĚDČIT STEJNĚ JAKO MUŽI
STRÁŽNÍCI

V ulicích městských částí Praha 14, 20 a 21 slouží kromě
mužů strážníků i sedm žen. Podle slov  obvodní ředitelky Měst-
ské policie v Praze 14 Dany Hetzlové je ve službě žádné úlevy
nečekají, jsou na ně kladeny stejné požadavky jako na muže
a s úkoly se musí poprat stejně jako jejich kolegové. 

„Ze zkušenosti lze říci, že ženský prvek většinou přináší
do kontaktu s lidmi, kteří spáchali nějaký přestupek jisté zklid-
nění, zmenší agresivitu a nastolí větší pohodu,“ poznamenala
Hetzlová s tím, že pokud mají ženy zájem, jejich většímu počtu
v řadách městské policie se rozhodně nebrání. U městské po-
licie je celkem 2 030 zaměstnanců, z toho 420 žen.

Také podle prvního náměstka primátora pro bezpečnost Rudolfa Blažka je výhodou žen v uniformách, že
na občany působí více uklidňujícím dojmem, než jejich mužští kolegové. Najdou se ale bohužel i výjimky, kdy si
muži neberou servítky ani před ženou strážnicí.

„Při projednávání případů a při přesvědčování má z psychologického hlediska lepší postavení žena.
Strážnice také dokáží lépe reagovat v citlivých otázkách a ve vyhrocených emocionálních situacích, například
při pomoci nešťastné ženě, které se ztratilo dítě,“ zakončil Rudolf Blažek. 

Tereza Čapková

Úřad městské části Praha 21 uvádí

V L A D I M Í R     M I Š Í K    &     E T C 

Společenský sál 
ZŠ Masarykova. 
Dne 26. 5. 2009, 
od 19:00 hod.

Cena 220,-Kč, 
předprodej 

podatelna úřadu 
a Knihkupectví nad Lesy.

Informace:
zdenek.vorisek@praha21.cz,  

777 811 331

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvor-
bou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou
ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvou-
letý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb
a několik dalších kompilací. V současných ETC hrají houslista Jan Hrubý a kytarista Petr „Kulich“ Pokorný. 
Ti doplňují skvělou rytmiku nápaditého aranžéra Jiřího Veselého (basa, harmonika) a jako hodinky přesného
Jiřího Zelenky (bicí, zpěv). Dlouholetou oporou kapely je kytarista a „hlasový predátor“ Pavel Skála. 

Všichni jste srdečně zváni!
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Český rybářský svaz-Místní organizace Praha 9-Újezd nad Lesy

RYBÁŘSKÝ ZÁJEZD PRO DĚTI A DOROST
Ve dnech 22. - 24. května 2009 

rybářský zájezd pro děti a dorost 
organizované v naší organizaci 

na rekreační zařízení Jistec u Vráže 
cca 10 km od Písku, 

revír 481 501  VLTAVA 16 -19 
Údolní nádrž Orlík – platí i pražské 

mimopstruhové povolenky - přítok OTAVA.

Dětem je hrazeno ubytování, 
strava a doprava, 

v případě volné kapacity je možný 
rodičovský doprovod, 

který si ubytování,stravu a dopravu hradí.  

KAPACITA JE OMEZENA!

Odjezd 22. 5. 2009 v 15.00 hodin 
od výdejny povolenek u chovného 

rybníka - ul. Staroújezdská, 

příjezd je naplánován do 18.00 hodin 
na stejné místo 24. 5. 2009. 

Během pobytu zajištěn odborný 
i zdravotní dohled

Přihlášky do 11. 5. 2009 
buď osobně každé pondělí na klubovně MO, 

nebo telefonicky 
na telefonní číslo 603 472 654, 

popřípadě na emailovou adresu 
josef.petru@seznam.cz



Místní  organizace  Českého  rybářského svazu
Praha-9, Staroújezdská 528, Újezd nad Lesy, PSČ 19016, IČO 44268084

pořádá

30. května 2009 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
PRO DĚTI DO 15 LET 

pro rybáře i nerybáře

O POHÁR STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21

v rámci oslav dětského dne

Zápis 05.45 - 06.30 hodin
1. kolo 06.30 - 09.30 hodin
Přestávka s občerstvením 09.30 - 10.00 hodin

2. kolo 10.00 - 13.00 hodin
Ukončení závodu 13.00 hodin
Vyhodnocení  13.30 hodin

Závody jsou určeny jak pro děti rybáře, tak i pro nerybáře.  
Lov povolen na jeden prut, 
způsob lovu libovolný - dle rybářského řádu, 
vnadění povoleno.

Děti budou rozděleny do dvou kategorií, na rybáře
(vlastní povolenku k rybolovu) a na nerybáře. 
Kategorie budou rozdělěny i pro vyhodnocení. 
Bližší informace k hodnocení budou oznámeny 
na počátku závodů.

Srdečně zve 
výbor MO ČRS 

Praha 9-Újezd nad Lesy 
a MÚ Praha 21
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ŠACHISTÉ POZOR
Hledáme nové členy pro SK Újezd nad Lesy.

Máme zájem jak o děti-mládež tak o dospělé. Stačí když znáte základy, nemu-
síte být kluboví hráči. Scházíme se vždy v pátek v sudém týdnu v Újezdě
nad Lesy v Masarykově škole (proti Obecnímu úřadu) vchod z ulice Čentická
od 18:00 do 20:00. Opravdu rádi přivítáme každého.
Pokud budete mít zájem volejte na 724 174 650 – Jan Vítek nebo pište na e-mail:
javi3@centrum.cz

Těšíme se na Vás.  
Jan Vítek 
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DEN MATEK PRO SENIORY
Komise sboru pro občanské záležitosti v Újezdě nad Lesy připravuje 

ke Dni matek posezení pro všechny seniory. 
Den matek pořádáme 

v sobotu dne 9. 5. 2009 v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici
od 14.00 hod.

K posezení jsme Vám připravily  kulturní program, v kterém se Vám představí 
děti a mládež naší městské části a také malé pohoštění.

Těšíme se na příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti
Zdena Vodová

Komise SPOZ

Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Programu 
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ (PZ)

Služba pro lidi se znevýhodněním, kteří si chtějí najít zaměstnání a potřebují k tomu podporu či
pomoc. Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a lidem s nízkou
kvalifikací.  

• Den otevřených dveří bude ve čtvrtek 14. 5. 2009.
• Budeme mít otevřeno od 14:00 hodin do 18:00 hodin.
• Co Vás čeká: ukážeme Vám kancelář, řekneme Vám, co je to PZ, co je to 

Job klub,  ukážeme Vám fotky pracujících uživatelů, vyzkoušíte si hru o práci, zjistíte, 
jak se práce hledá…, malé občerstvení.

• Bližší informace na tel.č.: 257 313 986 nebo 602 416 506, nebo e-mailem: pz@duha.nsnet.cz. 
• Můžete se také podívat na naše webové stránky: www.spolecnostduha.cz.
• Těšíme se na Vás ve Zborovské ulici 38 v Praze 5 (Vchod do kanceláře máme z Malátovy ulice). 

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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Újezdské muzeum MČ Praha 21,  ZŠ Masarykova, 
OS Maminy z újezdské roviny

vyhlašuje

TÉMA: ŘÍŠE ROSTLIN (PRÓZA, POEZIE)
VĚKOVÉ KATEGORIE

1.–3. ročník ZŠ 4.–5. ročník ZŠ
6.–7. ročník ZŠ 8.–9. ročník ZŠ

Své práce mohou děti odevzdat do pátku 22. května 2009 
na I. a II. stupni třídním učitelkám (možno doplnit ilustracemi).

Hodnotící komise bude pracovat pod vedením paní PhDr. J. Jiráskové. 
Oceněné práce budou předneseny v prostorách Újezdského muzea 

4. června 2009 v 17 hodin.

V programu vystoupí i děti hudební školy při místní knihovně.

Centrum sociálních služeb Běchovice a o. s. Neposeda společně pořádají

DEN SENIORŮ A AKCI ZEMĚTŘESENÍ 2009
Dne 16. 5.         14 – 17 h

Přijďte se pobavit příjemnou hudbou a dozvědět se co se na Praze 21 děje!

Na programu bude hudba, divadlo a prezentace spolků z Prahy 21
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KLUB PRO RODIČE S DĚTMI
(středa 10 – 12 h) 
Pravidelná středeční herna pro děti a rodiče na rodičovské
dovolené. Hrajeme si, zpíváme si, kreslíme si a je nám
spolu dobře. Zveme Vás, přijďte si také pohrát a popovídat.

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

VÝTVARNÉ DÍLNY 
PRO NEJMENŠÍ S RODIČI:
Dílny probíhají vždy v pátek od  10 do 11 hodin.
Děti se hravou formou seznámí s barvičkami, vodov-
kami, lepidlem, vyzkouší různé techniky. 
Kurzy vyvrcholí v červnu vernisáží.

KURZY PRO NASTÁ-
VAJÍCÍ RODIČE
předporodní příprava pro páry. 
Cena 500,- Kč

KURZ MASÁŽE 
DĚTÍ A KOJENCŮ
Cena 900,- Kč

KURZY KOJENÍ
Cena 250,- Kč

Tyto kurzy se konají vždy o víkendu 1x v měsíci.
Kurzy pro Vás připravuje STUDIO TAMAD -
zdravotní a porodní asistentky. 

BABY SIGNS 
Šesti týdenní kurz pro rodiče
a děti – ZNAKUJEME SE
ZPĚVEM A HROU. Tento
pravidelný kurz začal 20. dubna
a trvá do 1. června 15-16 hodin
a bude probíhat každé pondělí. Cena je 1999,- Kč. 

POKUD MÁTE ZÁJEM, KONTAKTUJTE NÁS,
RÁDI VÁS NA NAŠE KURZY ZAPÍŠEME.
vedoucí RC Koloběžka Romana Voženílková, 

tel. 733 182 520
kolobezka.romana@email.cz
www.neposeda.org/kolobezka

o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí

PROGRAM 
NA KVĚTEN 2009

„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“

PORSE
poradenský servis

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

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

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

Kontaktovat nás můžete na tel.č. 739 491 633, mai-
lem na adrese vera@neposeda.org. Pokud ne-
máte přístup k telefonu ani k internetu najdete nás:

Od března máme změněné konzultační hodiny!

PONDĚLÍ   16.00 - 18.30 Praha - Běchovice
na adrese Českobrodská 516 (vedle samoobsluhy)

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

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

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

lečně vymyslet, co dále dělat

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

- s přechodem z rodičovské dovolené do za-
městnání

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

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

- s Vaším dotazem.

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

a okolí využívat

- co k tomu potřebujete

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

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

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na květen 2009
Neděle 3. 5. 2009, od 14.00 MÁJOVÁ VESELICE V PARKU KC BESEDA
Pumelenice muziky, zábavy, her a dobrého jídla a pití potěší celou rodinu po duši i po břichu, od nejmenších po nejstarší, tahat řepu budem radši
a v důlku, co tam po ní zbude, pak i májku postavíme, což náležitě oslavíme a nakonec Májovou královnu či krále si zvolíme! K poslechu i tanci za-
hraje zaručeně autentický pouliční šramlband Péro za kloboukem, reprodukující s nebývalým nasazením kdykoli a kdekoli letité evergreeny, písně li-
dové či zlidovělé, pro publikum zletilé pak i lehce lechtivé. Na zvláštní přání obzvláště otrlého diváctva jest možno prezentovati i vlastní tvorbu členstva
souboru. Produkce stává se obyčejně představením, kde divák nezřídkakdy jest jeho nedílnou součástí. Tam, kde leží Klánovice, je májová veselice!

Pondělí 4. 5. 2009, 19.30 KINO – MLČENÍ LORNY
Belgie / Velká Británie / Francie / Itálie, 2008, 105 min,drama, režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Hrají: Arta Dobroshi, Jérémie
Renier.Lorna, albánská imigrantka, se snaží najít štěstí na Západě. Dá se dohromady s mafiány, kteří jí zajistí fingovanou svatbu s belgickým
narkomanem Claudym, protože feťáka by mělo být snadné se zbavit. Brzy se však ukáže, že nejen Claudy je součástí většího plánu a v pří-
padě neposlušnosti je každý nahraditelný – tedy i Lorna. Cannes – cena za scénař.

Úterý 5. 5. 2009, 18.00        VERNISÁŽ  VÝSTAVY LUBOMÍRA STIBURKA: DUOFOTO - KRAJINY A AKTY
Lubomír Stiburek (nar. 1957) vystudoval obor filmové a televizní kamery, je absolventem dnes už legendárního Institutu výtvarné fotogra-
fie. V několika posledních letech se věnuje především méně konkrétnímu a více stylizovanému a zobecněnému výtvarnému zobrazení české a mo-
ravské krajiny. Na typických, ale někdy i podružných detailech se snaží vystihnout charakter daného místa. Na velmi podobných principech jsou
založeny i vystavené fotografie aktů. Dá se říct, že v krajinářských obrazech jsou ukryty linie dívčího těla a v aktech tvary krajiny. 

Středa 6. 5. 2009, 9 – 11.30 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
MRAMOROVÁNÍ - speciální technika, speciální hobby barvy, v ceně svíčka, květináč a hedvábná toaletní taštička. 
Cena 180,- Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Středa 6. 5. 2009   19.30 KINO – VÍTEJTE V KLDR
ČR, 2008, 76 minut, dokument, režie: Linda Jablonská. V roce 2008 to bylo podruhé od roku 1989, kdy do KLDR vstoupila obyčejná česká
turistická skupina… Je pro české cestovatele tento zájezd vzpomínkou na mládí prožité v komunismu, adrenalinovým zážitkem nebo jen ne-
obvyklým způsobem utrácení peněz? 

Pátek 8. 5. 2009, 19.00 KONCERT - UNTOUCHABLE SHADOWS  A HOSTÉ
Koncert žánrově nezařaditelné mladé kapely vzniklé v r. 2006 spojením kapel AdHoc a Mimovchodem (více na www.u-shadows.wz.cz).
Vstupné: dobrovolné. 

Neděle 10. 5. 2009, 15.30 DEN MATEK S MC
Mateřské centrum Klánovice – Šestajovice zve na Den matek s MC. Uvidíte vystoupení Šikulků z kroužků MC, rodinné představení s lout-
kami „Pohádka pro malá kůzlátka“. 15.30 – 16.00 výtvarná dílnička: výroba dárečku pro maminku. Info a místenky v MC Šestajovice,
po-čt 8-9.00, v MC Klánovice 7.4. 16-17.00, příp. na tel. 604 315 231

Pondělí 11. 5. 2009, 19.30 KINO – LÍBAŠ JAKO BŮH     
ČR, 2009, 110 min, komedie, od 15 let,režie: Marie Poledňáková.Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich Kaiser
Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým manželem, úspěšným spisovate-
lem. Její život dále oživují ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička, ale zejména vztah s lékařem záchranné služby. 

Středa 13. 5. 2009, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – KAŠPÁRKOVY POHÁDKY
Pohádky jsou hrány v kulisách živě s velkými loutkami a jsou doprovázené písničkami s hudbou živou a playbackem. Loutky a scény jsou
navržené a vyrobené profesionálními výtvarníky. Vstupné: 40,-Kč/os.

Čtvrtek 14. 5. 2009, 19.30 KINO – VÉVODKYNĚ
Francie, Velká Británie, Itálie, 2008,drama, historický,110 minut, Režie: Saul Ding.Hrají:Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Hay-
ley Atwell. Snímek nás přenese do 18. století a přiblíží nám příběh šlechtičny Georgiany, praprapratetičky princezny Diany.Paralela mezi jejich ži-
voty je více než zřejmá. Obě byly oslňující, charismatické a veřejností milovány. V osobním životě jim ale štěstí nepřálo. Oscar za kostýmy.

Pátek 15. 5. 2009, 19.00 KONCERT – BLUE EFFECT A RADIM HLADÍK
27. listopadu 1968 měla kapela Blue Effect koncertní premiéru v Music F Clubu na Smíchově. 22.prosince pak triumfální vystoupení v Lucerně na 2. čs.
beatovém festivalu. Blue Effect byl vyhlášen objevem roku a kapelou sezóny, Radim Hladík hudebníkem sezóny a Slunečný hrob, první hit skupiny sklad-

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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bou sezóny. Tuto skladbu pravděpodobně znáte z filmu Pelíšky. V roce 1969 natáčí kapela debutové album Meditace. Kompletní historie kapely
je složitá a spletitá. Členové přicházejí a odcházejí. Jediným členem, který hraje s kapelou dodnes je Radim Hladík. Vynikající kytarista. Vstupné: 170,-

Sobota 16. 5. 2009, 14 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
MALBA NA HEDVÁBÍ - různé techniky, v ceně šátek, šál a pouzdro na brýle.  Cena 300,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. 
Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Neděle 17. 5. 2009, 16.00 KINO – POHÁDKY NA DOBROU NOC
USA, 2008, 92 minut , rodinná komedie, dabing, režie: Adam Shankman.Hrají: Adam Sandler, Russell Brand, Keri Russell, Guy Pearce,
Courteney Cox.Dobrodružná komedie, ve které se život hotelového zaměstnance, jednou pro vždy změní, když pohádky na dobrou noc, které
vypráví své neteři a synovci, začnou záhadně ožívat.Vstupné: 65,-Kč

Pondělí 18. 5. 2009, 16.30 INTERNÍ KONCERT ZUŠ
Čtvrtek 21. 5. 2009, 19.30 KINO – EL PASO
ČR, 2008,110 minut, drama, přístupný, režie: Zdeněk Tyc. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Vladimír
Javorský. „El paso“  inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí zavede diváka do kotle vášní, emocí a živelnosti.

Sobota 23. 5. 2009  19.30         GRAMOTÉKA
O hudbu blízkou svému srdci se s námi tentokrát podělí harmonikář klánovického Bluesklanu Jan Miler. Zvolil si téma Miles Davis & spol a bude
pro nás všechny překvapením, kam až nás jeho encyklopedické hudební znalosti zavedou. Samozřejmě nebudou chybět originální jazzové drinky.

Neděle 24.5. 2009, 17.00 KONCERT - PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ
Příjemné nedělní odpoledne s multiinstrumentalistkou Šany, která se po účinkování v Javůrkově Bokomaře a Redlově kapele Každý den jinak
vydala na sólovou koncertní cestu, a tak nás nyní překvapí svým osobitým hudebním stylem plným „šanclonů“.“Vstupné 79,- Kč.

Pondělí 25.5.2009, 19.30 KINO - KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ČR, 2008, 90 min, romantické drama, přístupné režie: Maria Procházková. Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček. Film
pro  dospělé, který mohou vidět s dětmi, vyprávěn pohledem šestileté holčičky. Dětský horor, dospělá romance a pohádka o Červené Karkulce
ve vizuálně originálním filmu Marii Procházkové.

Čtvrtek 28.5.2009, 19.30 KINO – DUEL FROST/NIXON
USA, 2008, 122 minut, drama, od 12 let, Režie: Ron Howard. Hrají: Frank Langella, Michael Sheen, Sam Rockwell, Kevin Bacon, Matthew Mcfadyen.
Na jedné straně bývalý americký prezident Richard Nixon, na straně druhé populární televizní moderátor David Frost. Jejich rozhovor byl napí-
navý jako ten nejprestižnější boxerský zápas a měl i stejný cíl – udělit tomu druhému smrtící K. O. Jeden z nejlepších filmů roku 2008.

Projekt Multimediálního prezentačního, školícího
a kulturně-společenského centra v Klánovicích
podpořila ze svých zdrojů Evropská unie.

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

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování 
dárcům

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

http://www.klanovickeforum.cz

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

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

Změna programu vyhrazena.

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
V sobotu 21. března 2009 proběhla po slavnostním křtu knihy Dr. Břetislava Logaje „Kdyby šlo zapomenout…“ 

vernisáž výstavy k 70. výročí okupace zbytků Čech a Moravy vojsky nacistického Německa a vzniku tzv. Protektorátu
Čechy a Morava. Výstava, pro kterou jsme uvolnili polovinu výstavního prostoru, obsáhla jednak mocenské ná-
stroje okupantů, jednak snahu udržet alespoň částečný kulturní život v obci. Vzácné doklady o snaze po co nej-
rychlejší germanizaci obyvatel protektorátu jsme získali především z archivu rodiny Dr. Logaje. Tak se podařilo
vystavit např. dokumenty o srazu českých fašistů, vedených generálem Gajdou, vetřít se do přízně okupantů.
Ti je ovšem odmítli a dali přednost organizaci naprostých slouhů zvané „Vlajka“.

Jsme šťastni, že se nám podařilo vystavit i originální povolenou korespondenci i tajné motáky újezdských
vězňů koncentračních táborů. Proto veliký dík patří dceři pana Podhorského, jednoho ze sedmi zatčených členů
obecního zastupitelstva z Nové Sibřiny. Taky se nám podařilo vystavit i jeho portrét namalovaný spoluvězněm
v koncentračním táboře a tajně propašovaným rodině. Pozoruhodná je i kolekce dokumentů o životě a zlikvido-
vání člena újezdského sokola Aloise Líznera, kterou ze svého archivu poskytla rodina Líznerova. Smutným do-
kladem je i povolené parte významného historika a starosty újezdského sokola PhDr. Bedřicha Jenšovského.
Samozřejmě ani náznakem v něm nemohlo být uvedeno, že byl v koncentráku umučen.

Pokus germanizovat i kulturní život v Újezdě nad Lesy dokládají vynucené plakáty v němčině a češtině z ar-
chivu p. Milana Zemana. Zajímavým dokladem jsou i přídělové potravinové a oděvní lístky, dobové jízdní řády
i dokumenty tzv. totálně nasazených v německých fabrikách.

Vernisáž byla zahájena v přeplněných prostorách muzea i přilehlé chodby vystoupením žáků hudební školy
vedených profesory pí H. Svatoňovou, N. Kučerovou, J. Razesbergerovou a p. V. Suchého. 
Repertoár skladeb i jejich provedení názorně ukázaly pozoruhodný růst úrovně.

Kulturní program:
1. Alfred‘ s Basic: Black Forest Polka Jolana Pavlatová klavír
2. Josef Haydn: Tanec G dur

Wolfgang Amadeus Mozart: Menuet C dur Vladislav Schmidt klavír
3. Johann Sebastian Bach: Menuet D moll

Polonéza G moll Natalie Milerová klavír
4. Leoš Janáček: Lístek odvanutý

(z cyklu Po zarostlém chodníčku) Jolana Moravcová klavír
5. Bedřich Smetana: Přívětivá krajina Jana Žížalová klavír
6. České národní písně Tereza Bočková flétna

Aneta Vejsová flétna 

Slavnostní otevření výstavy provedla paní starostka Andrea Vlásenková. Za její trvalou podporu muzeu jsme
opravdu vděčni. Po zahájení výstavy si přítomní prohlédli vystavenou kolekci. Moc nás potěšilo že ohlasy přít-
omných byly jednoznačně pozitivní, což potvrzují i zápisy v knize návštěv. Velký dík patří i paní Ing. Evě Danie-
lové za celkovou instalaci výstavy.

V následujícím týdnu jsem měl tři hodinové besedy se žáky 5. tříd paní učitelek Boženy Křemenové, Hany
Rosové a Evy Lukešové. Moc mě potěšilo, že po mých úvodních informacích o scénáři výstavy kladly děti otázky,
z nichž ani jediná nebyla formální či naivní. Dokonce bylo z nich vidět, že některé děti poslouchaly těch několik málo
pořadů, které televize k tomuto výročí věnovala. To znovu potvrdilo, že děti mají zájem seznamovat se i s vážnými
otázkami. Potřebují ale vhodnou motivaci i patřičné informace od učitelů i možnost pohovořit si o tom s rodiči.

Ke státnímu svátku Dne vítězství 8. května uspořádá Újezdské muzeum výstavu „Jeden a půl století úsilí
Sokola za národní svobodu a tělesně zdatného občana“ ve spolupráci s Klubem důchodců.

Chceme na ní ukázat práci sokolských jednot Újezda nad Lesy a Nové Sibřiny v dobách svobody i těžkých
časech nesvobody.

PhDr. Miloš Schmidt, předseda MRÚM

ZÁPIS DO HUDEBNÍCH KURZŮ
Městská část Praha 21 Újezd nad Lesy bude ve školním roce 2009/2010 

opět pořádat výuku hry na flétnu pro děti i dospělé zájemce. 
Přihlásit se můžete již nyní v místní knihovně nebo na tel: 602 855 639. 

Marie Tomaidesová, knihovnice  
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pondělí 10.00 - 11.00 11.30 - 18.00 hod
Středa 10.00 - 11.00  11.30 - 17.00 hod
Pátek 10.00 - 11.00   11.30 - 16.00 hod
ADRESA: Lomecká 656, 190 16  Praha 9 -
Újezd nad Lesy, tel.: 281 973 864,  
e-mail: mlkpraha21@seznam.cz 

Marie Tomaidesová, knihovnice

PRO DĚTI
autor dílo

Balík Jindřich 100nožka Klotylda 
Bobák Jindřich Zajíček Strakaté ouško 
Born Adolf Golem 
Brožíková Terezka  kubl. Víla ????
Březina Chrám hromů 
Březina Záhada divokých duchů 
Březinová Lentilka pro dědu Edu 
Coleman Pohádky. Děsivá literatura 
Colfer Eoin Artemis Fowl a zdracený ostrov 
Čech Pavel Ruddy 
Čtvrtek Václav Hrompac a tancibůrek 
Deary Terry Hrobka hrůzy 
Etrychová Komisař Vtrťapka 
Futová Naše máma je Bosorna 
Havel Jiří Kdo má smysl pro nesmysl 
Horowitz Temnota 
Kahoun Jiří Pro zvědavá ouška 
Kriseová Eda Prázdniny a Bosonožkou 
Krolupperová Sedmilhář Josílek 
Léblová Jarmila Myš a Bláža na cestě za blahobytem 
Lehečková K čertu!
Limg Sue Dívka, 16
Lindgren Astrid Strašidlo Sušinka 
Lindgren Astrid Dráček s červenýma očima 
Lindgren Astrid Emil a Ida
Meadows Daisy Krystalka, sněhová víla 
Meadows Daisy Perla, mračná víla 
Meadows Daisy Bríza, větrná víla
Meyer Rozbřesk 
Mueller Zuzka a poníci 
Němeček Mamut Jogi
Pečonková Mluvící písmenka a slabiky 
Petiška Eduard Anička a flétnička 
Scheffler Ursel Detektiv Klubko 
Skálová Pavla Malostranské psí jaro 
Slavíček Jiří Téda a mužíček s počítačem 
Slavíček Jiří Čenda a mimozemšťané 
Somper  Justin Vampiráti
Spanlangová Pohádky ovčí babičky 
Špačková Myška Miška učí předškoláky 
Valiente Hledej na středověk. Hrada ??
Vávrová Iva O čarodejnice, která zaspala století 
Vondruška Fiorella a Bratrstvo křišťálu 
Vondruška Fiorella a záhada mrtvého netopýra 
Wilson Moje sestra Jodie 
Zinnerová Čtyři uši na mezi 

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

Adams Carrie Kmotra 
Austen Jane Sanditon 
Baldacci David Mrazivá pomsta 
Barclay Na loučení nebyl čas 
Barry Brunonia Věštění z krajky 
Bass Jefferson Ohnivá past 
Beer Fritz ..a tys na Němce střílel dědo?
Besala Jerzy Utajené dějiny Evropy 
Boeselager Chtěli jsme zabít Hitlera 
Bonhardová Hodina závrati 
Boučková Rok kohouta 
Brack Roberts Loď mrtvých z Altony 
Brussig Oslnění 
Byrne Rhonda Tajemství 
Cannell Vražedná posedlost 
Carter Nick Král zlodějů a jiné příběhy 
Clark Simon Noc trifidů 
Coulter Nezkrotná nevěsta 
Červeňák Juraj Bivoj běsobijce 
Červeňák Juraj Bivoj válečník 
Danchin Srdeční infarkt 
Davis Lindsey Ztracené stříbro 
Davis Lindsey Óda na bankéře 
Deaver Jeff Chopinův rukopis 
Deaver Jeff Rozbité okno 
Dische Irene Jako břitva 
Donohue Keith Ukradené děti 
Doušová Vidlačka z Chytrova 
Dreyer Eileen Budu tvůj stín 
Eutropius Stručné římské dějiny 
Gardiner Meg Mys Jericho
Giffin Emily Zkouška dítětem 
Glockner David Satanovo vejce 
Gracie Anne Tudorovci 
Gregorio Vraždy ve stínu ďábla 
Gregory Králova přízeň 
Gregory Královnin vězeň 
Habeck Největší záhady archeologie 
Hamilton krvavé koleno 
Hermanson Ta, která se dívá 
Higgins-Clark Horká noc 
Jansa Pavel Akce Muslim 
Jelínek Milovnice 
Keating H.R. Elitní detektiv 
Kellerman Krevní test
King Staphen Cujo 
Kinsella Vzpomínáš si? 
Kirschnerová Šmankote 
Klíma Ivan Miláčkové chřestýši 
Kodas Michael Zločiny na vrcholech 
Lethem Sirotci z Brooklynu 
Lindgren Souchotě a jiná slova
MacGregor T. Oběšenec

autor dílo
McCabe Zimní les 
McClure Ken Bezmezná ctižádost 
Meier Ralf Cholesterol 
Morton Kate Dům u jezera
Nabokov Čaroděj 
Nasaw Dívka, které miloval 
North Freya Kolotoč snů 
Obermannová Láska jako Řím 
Obermeier Láska a smrt
Patterson Výstraha 
Pears Lain Záhada Berniniho busty 
Peinkofer Dědicové černé vlajky 
Pevel Pierre Meče kardinála de Richelieu 
Pickett Rex Bokovka 
Procházková Otcové a bastardi 
Puzo Mario Kmotr 
Reilly Matthew Zlatý kámen 
Revazov Arsen Osamocení 12
Richterová Jednadvacet magnolíí
Roberts Nora Měsíční perly 
Rohál Robert Karel Gott
Roland Jakub Asistent generální  ředitelky 
Saalih Mariyah Safira
Shuman U konce s dechem 
Schache Tajemství přitažlivosti srdce ?
Schlink Předčítač 
Schreiber Dějiny alchymie 
Smith Tom Dítě číslo 44
Smith Wilbur Zlatá liška 
Stainforth Lady Jane dítě naděje 
Summers Můj život s georgem 
Škorecký Zbabělci 
Šmíd Zdeněk Proč bychom se nepřidali?
Šmíd Zdeněk Dudáci a vlčí hlavy 
Tachovská-Vest Když začalo pršet 
Tepperwein Nemoci vyčtené z tváře 
Thiesler Sběratelé dětí 
Thórarinsson Čas čarodejnice 
Tokarczuk Běguni 
Toufar Pavel kruté příběhy z české historie 
Urban Josef Stín katedrály 
Urban Miloš Mrtvý holky 
Valčeva Nepokořená 
Valšík Cyril Váš kluk prostitut?
Vandenberg Akta Golgata 
Vonnegut Kurt Pánbuh vám požehnej 
Wantula Bílý amulet
Weis Margaret Druhá generace 
Wilson Alan J. Edinburské duch. historie 
Yates Richard Nouzový východ 
Zmeškal Milostný dopis klínovým písmem 
Žamboch Predátoři 

Žamboch Koniáš. Muž na stezce 
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KAM NA DOVOLENOU

Přemýšlíte, kam na dovolenou? Pokud si chcete
odpočinout se vším všudy a nechat druhé, aby se
o vás starali, zkuste některý z wellness hotelů napří-
klad u sousedů v Rakousku. 

Ale pozor, není wellness jako wellness. „Některé
hotely se za wellness jen vydávají,“ říká Natascha
Kames, která se mimo jiné zabývá propagací rakouské
turistiky, „ a přitom v nich najdete leda tak saunu
ve sklepě a posilovnu se dvěma stroji.“ 

Pokud chcete mít jistotu, zvolte některý z hotelů
sítě Best wellness hotels Austria. Hotely, které do této
skupiny patří, každoročně kontroluje speciální komise.
Pokud nesplní přísné podmínky, jsou z prestižního se-
znamu vyřazeny. 

Jedním z hotelů je i Alpenrose v městečku Mau-
rach na břehu tyrolského jezera Achensee. Má čtyři
hvězdičky a označení superior. I když vybavení
a služby odpovídají pěti hvězdičkám … Podle ředitelky
hotelu Barbary Neuhauserové je nižší počet hvězdiček
záměr. „Pětihvězdičkové hotely mají pověst velmi dra-
hých a těch, které navštěvují zejména starší lidé,“ vy-
světluje. Alpenrose je hotelem pro všechny věkové
kategorie. Potkáte tu zamilované páry všeho věku, ro-
diny s miminky i puberťáky, přátele, kteří se přijeli po-
bavit … Pro každého má hotel program. 

Přestože je v okolí nádherná příroda a mnoho
turistických tras, ať už okolo jezera Achensee, po
kterém se lze projet i lodí, nebo v horách, které do-
sahují výšky přes dva a půl tisíce metrů, může se
vám stát, že z hotelu nevytáhnete paty. Wellness
zázemí je tak rozsáhlé, že vyzkoušet všechno se
během pár dní dovolené obvykle nepodaří. 

Například milovníkům sauny se nabízí „saunový
svět“,  a v něm ne jedna, ale hned několik saun, mimo jiné
kamenná, finská nebo s vůní limby. K ochlazení slouží kro-
mě sprch bazén se sladkou vodou nebo slanou z mrtvé-

ho moře. Od-
počívat mů-
žete v prosto-
ru v podobě
římských láz-
ní na kamen-
ných vyhříva-
ných lehát-
kách a občer-
stvit se při
tom čajem
a sušeným
ovocem. 

Zaplavat
si můžete ve
vnitřním ba-
zénu, kterým
proplavete do
vyhřívaného
venkovního. 

V létě se hostům nabízí k plavání romantické je-
zero s lehátky i dvojitými „gauči“ pro páry. 

Hotel pamatuje i na děti. V nově vybudovaném Fun
parku najdou kromě klouzaček, lanového mostu, pro-
lézaček nebo pirátské lodi také jezírka a „vodní dráhu“
– dřevěné koryto, do kterého mohou vpouštět vodu
a roztáčet vodní mlýnek.  

A pro toho, kdo by měl málo pohybu, je tu „dům
sportu“. Fitcentrum s tělocvičnami, kde si lze zacvičit třeba
jógu nebo na speciálních strojích kinesis nebo powerplate.

Relaxovat můžete například při masáži nebo exotic-
kých koupelích a procedurách. Jak říká Barbara Ne-
uhauser ještě před třinácti lety byla v nabídce jen tradiční
masáž zad a šíje, dnes nechybí například Balinéská,
koupel ve zdejším kamenném oleji nebo speciální pro-
cedura s názvem Africká královna. „Každý rok musíme

přidávat další novinky. Hosté jsou ná-
roční,“ usmívá se Barbara Neuhauser.

V sítí Best wellness hotel je více než
dvacet zařízení, které leží na různých
místech Rakouska. Stačí si vybrat podle
polohy a ceny. Ta se pohybuje od
110 euro na osobu a den. Pokud si kou-
píte pobytový balíček včetně procedur,
zaplatíte méně. Za čtyři dny zhruba
od 350 do 750 euro. Například čtyři dny
s wellness procedurami v hotelu Die
Ubergossene Alm přijdou na 410 euro,
v Alpenrose stojí čtyřdenní pobyt včetně
programu od 700 euro. 

Více informací o hotelech najdete na
webové adrese bestwellnesshotels.at.

Klára Mandausová

KDYŽ JE DOVOLENÁ WELLNESS …

Hostům se nabízí k odpočinku 
a osvěžení jezero s lehátky

V bazénu je možné plavat v létě i v
zimě, voda je vyhřívaná



26

ZE ŠKOLY

PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ

Má Vaše dítě problémy ve čtení ? Je nesoustře-
děné? Obtížně si osvojuje pravopis? Často chy-
buje, nedokončí zadaný úkol  nebo má neúhledné
písmo? Je ve škole méně úspěšné a má diagnos-
tikovanou specifickou poruchu učení?
Vašemu dítěti pomůžeme.
Nabízíme pro Vaše dítě nápravu poruch učení přímo
v naší škole formou individuálních hodin   v odpoled-
ních hodinách, které povede VŠ pedagog s dlouhole-
tou praxí. 
Cesta odstraňování či zmírňování nesnází je dlouho-
dobý proces, který je nutné podpořit pravidelnou spo-
luprací. Kromě nápravy nabízíme rodičům možnost
konzultace.
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vstup do školy představuje pro dítě zásadní zlom
v jeho životě. Dítě se ocitá před nárůstem nových po-
žadavků a každé si přeje, aby bylo úspěšné.
Je Vaše dítě zralé a připravené do 1. třídy? 
NOVĚ :    
Kurzy snadného startu pro budoucího prvňáčka jsou
tu pro:
-  děti zralé, které se budou zdokonalovat
-  děti s odkladem školní docházky 
-  děti, které nechodily do mateřské školy
- děti s adaptačními a komunikačními problémy

Kurz hravou formou rozvíjí schopnosti, doved-
nosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní
a počítání. Lekce jsou naplněny vyváženým pro-
gramem, který zajišťuje didaktické působení v ob-
lasti grafomotoriky, jemné motoriky, smyslového
vnímání, řeči, myšlení, prostorové a časové orien-
tace, početních představ a předčtenářských do-
vedností. 
Další informace v Masarykově ZŠ 
nebo na tel.č. 736 102 603

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Masarykova ZŠ doplňuje učitelský sbor 
pro šk. rok 2009-2010. 
Předpokladem je plná kvalifikace 
pro učitelství na I.stupni základní školy.
Osobní jednání nutné.
Kontakt:
Mgr. Vladana Vacková tel. 281 045 311;
Mgr. Miroslav Kurka tel. 281 011 512

Škola pomáhá dětem  
UNICEF

( z pohledu žáků 5.B)

A už je tu zase duben, kdy škola již tradičně (letos
potřetí) pomáhá dětem v Africe. Nadační fond Unicef
pro tyto děti organizuje zajímavou sbírku, kterou se
zajišťuje jejich očkování proti zákeřným nemocem.        

Jedna vakcína stojí kolem 600,- Kč. A to je hod-
nota jedné látkové panenky, kterou dobrovolně vyrá-
bějí lidé neomezeného věku na celém světě. 

U nás ve škole si děti naopak sami vyrobí různé
předměty, které pak prodávají rodičům. Jsou například
z keramiky, papíru a dokonce i z proutí a jiných mate-
riálů. Z vybraných peněz poté třídy kupují panenky.
Jedna třída tak má v průměru dvě i více panenek za
tuto akci Unicef ve škole. Nově se ve třídách objevuje
i občerstvení, my jsme měli párky v rohlíku a cukroví,
které napekli naši rodiče. V přízemí budovy jsme si
letos koupili dvě panenky, a tak máme za poslední tři
roky ve třídě celkem už pět panenek. Ke každé pa-
nence také patří „rodný list“, jehož jedna část se posílá
zpátky tomu, kdo panenku vyrobil. Tím se učíme i na-
vazovat nová přátelství a kontakty s lidmi.

Doufáme, že naše škola těmito sbírkami hodně
pomůže dětem v Africe.

Jakub Ransdorf, Ladislav Pokorný  5.B
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Masarykova základní škola
Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690

CHARITATIVNÍ  AKCE   
“Škola pro Unicef“  

OČIMA DĚTÍ – 7. 4. 2009 
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Staré přísloví „Březen –
za kamna vlezem!“ neplatí pro třídu
5.B Masarykovy ZŠ v Újezdě
nad Lesy. Paní učitelka Hana Rosová
totiž každoročně vyrážela se svými
žáčky právě v některém  z březno-
vých týdnů na hory a děti tam
opravdu „zalezlé“ za kamny nebyly.
Právě naopak! Pilně sáňkovaly, bo-
bovaly, užívaly zimních radovánek,
ale hlavně lyžovaly. Pro děti, které
s rodiči na hory nejezdí, to vždy byla
jediná příležitost pobýt na čerstvém
horském vzduchu a naučit se lyžo-
vat. A ostatní děti své lyžařské

umění zdokonalovaly. Již ve třetí
třídě se děti na svých lyžích pohy-
bovaly na svahu s takovou jistotou,
že jeden cizí lyžující dospělák
uznale prohodil směrem k našim
malým lyžařům: „No jo, sportovní
třída, to se hned pozná!“ Nezná-
mému lyžaři vzkazuji: „Kdepak spor-
tovní třída, to jenom jedna obětavá
paní učitelka dokázala, že se z ma-
lých vykulených nesamostatných
prvňáčků stali samostatní zdatní pá-
ťáci-lyžaři!“ Samozřejmě s výukou
lyžování pomáhali instruktoři a našli
se i  rodiče, kteří nabídli svoji pomoc

a o svých dovolených vyráželi
na hory spolu se třídou. 

Letos se děti z ozdravného po-
bytu vracely do svých domovů po-
smutnělé, neboť si uvědomovaly, že to
byl pobyt s jejich třídou a jejich paní
učitelkou poslední. Dětem ale zůsta-
nou na tyto chvíle krásné vzpomínky.

Především paní učitelce Haně
Rosové, ale i instruktorům a rodi-
čům, kteří po dobu pěti let jeden tý-
den v roce věnovali svůj čas, trpěli-
vost a elán dětem z 5. B patří
VELKÉ  PODĚKOVÁNÍ. 

Jana Pokorná

V Újezdě se konal v neděli 19.4. první ročník
Újezdského duatlonu. A myslím, že můžeme směle
říct, že závod to byl podařený.

Sjelo se zde totiž na 80 závodníků a závodnic, kteří
bojovali o hodnotné ceny ale i sami se sebou o pocit,
že lépe už to prostě nešlo. To vše za počasí, které
k sportování jen vybízelo.

Závodníci se do areálu multifunkčního hřiště v Čentické
ulici začali scházet po deváté, v deset startoval závod žen
a juniorek. Ty se museli celkem poprat s 4 kilometry běhu
a skoro 13 kilometry na kole. Poradily si s tím samozřejmě
úžasně a první dobíhali do cíle po necelé hodině.

V půl dvanácté ale už startovaly všechny kategorie
mužů. Na ty čekala trať delší a tudíž náročnější – 5 ki-
lometrů běhu a 25 km na kole hluboce prověřili jejich
fyzickou kondici. Navíc konkurence, která v hlavní ka-
tegorii mužů do 40 let čítala 40 závodníků, byla velice
silná. Nejlépe se s touto poměrně rovinatou tratí doká-

zal poprat pražský závodník David Janda, který dokonce
svým soupeřům v cíli nadělil více než 2 minuty!

Nesmím ale zapomenout na výkony, které podávaly
závodníci nejmenší – při miniduatlonu, závodu pro děti,
který se konal v rámci doprovodného programu. Vždyť
nejmladšímu závodníkovi nebyly ani 4 roky!

Na závěr musím poděkovat MČ Praha 21, pod jejíž
záštitou se závod konal a jež nám pomohla jak fi-
nančně tak organizačně. Také nesmím zapomenout na
naše partnery – Újezd.net, Elektro Staroklánovická,
Restaurace na stadionu, Rodas svíčkárna, Zlatnictví
Ťukal, Knihkupectví Újezd nad Lesy a další a další.

Bez nich by to nešlo a my doufáme že při nás vy-
drží i do budoucna a že se budeme moci setkat i příští
rok! A pokud byste chtěli vidět fotky tak se podívejte na
www.triprozdravi.cz.

Za organizátory
Marek Lejsek

ZPRÁVY Z FOTBALU
Tak jsme se dočkali a po dlouhé zim-

ní přestávce začala pro všechny vě-
kové kategorie druhá polovina sou-
těže. Trávníky se krásně zazelenaly
a tak trénujeme venku za každého po-
časí. Veškeré informace k dění v klu-
bu naleznete na  www.fkujezd.cz.

Starší přípravka 
(hráči roč. 1998 a ml.
Tréninky na hlavním hřišti:
Úterý 16,30 -18,00 hodin
Čtvrtek 16,30 -18,00 hodin

Výsledky prvních 
jarních utkání:
FK Újezd nad Lesy - Sportovní Již-
ní Město  3 : 0  (1 : 0)
Branky: 9´ Veselovský, 42´ Mruv-
činský, 49´ Pořízka
Sestava: Přibyl - Mesjar, Pinkas,
Bouška,  Čermák, Jirsa, Veselovský,
Mruvčinský, Černý, Mikuš, Pořízka

Tak nám konečně začala jarní
část soutěže a hned na první zápas
jsme přivítali na domácím hřišti ve-
doucí tým naší skupiny - Jižní Město.
Plni odhodlání jsme se od začátku zá-

pasu vrhli na sou-
peře, jenže ten také
není zvyklý ztrácet
body, takže od úvod-
ního hvizdu se hra
odvíjela převážně
mezi oběma branko-
višti. První jsme se
přeci jen osmělili my,
jenže náš útočník tváří v tvář branká-
ři nastřelil jen tyč. V 9. minutě jsme
po krásné akci založené naším ob-
ráncem přečíslili obranu soupeře, útoč-
níci si vyměnili balón a podél vybíha-
jícího gólmana dává náš útočník
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SPORT

KDYŽ BYLA ZIMA A BYL MRÁZ, 5. B NA HORY JELA ZAS!

ÚJEZDSKÝ DUATLON 19. 4. 2009
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na 1:0!! Přesně takto jsme si předsta-
vovali úvod utkání, soustředěnou hrou
nenechat soupeře přiblížit se na dostřel
k naší bráně a po získání míče rychle
vyrážet na zteč soupeře. Tato taktika
nám vycházela prakticky po celý zápas.
I když jsme měli v prvním poločase více
ze hry a gólové šance si vytvářeli
pouze my, další branku jsme nepřidali.

Do druhého poločasu jsme proto
nastoupili s ještě větší vervou než do
poločasu prvního a chtěli jsme přidat
rychle další uklidňující branku. To se
nám bohužel dlouho nedařilo, i když
příležitostí jsme měli docela dost. Sou-
peř ve druhém poločase prakticky ne-
vystřelil na naší bránu. Několikrát naši
útočníci utekli poněkud křečovité ob-
raně soupeře, ale vsítit gól se nám pod-
ařilo až asi 10 minut před koncem zá-
pasu. Do konce zápasu scházely asi
2 minuty, když jsme po krásné kombi-
nační akci několika hráčů vstřelili náš
třetí gól, čímž jsme podtrhli náš výborný
výkon v tomto utkání.

Náš cíl vybojovat tři body proti na-
šemu největšímu rivalovi o postupo-
vé místo v naší skupině jsme splnili,
že to bylo s takovou krásnou, oběta-
vou a bojovnou hrou nás moc těší. 

SK Hostivař  -  FK Újezd
nad Lesy  0 : 3  (0 : 0)
Branky: 36´, 46´, 47´ Mruvčinský
Sestava: Přibyl - Mesjar, Pinkas,
Bouška, Čermák, Jirsa, Mruvčin-
ský, Veselovský, Mikuš, Horák, Štěr-
ba, Kuštein, Černý, Votava, Pořízka 

Na první jarní utkání hrané na hřiš-
ti soupeře jsme zavítali do Hostivaře.

Připravovali jsme se na toto utkání svě-
domitě, na co se ale připravit nedalo,
bylo počasí a stav hrací plochy. Od rána
lilo, takže na hrací ploše stála voda,
místy i pět centimetrů! Do toho neustále
pršelo, chladné počasí, na rozhodčího
jsme čekali venku na dešti deset mi-
nut - no opravdu to nebyly ideální pod-
mínky pro fotbal...

Navíc soupeř vsadil vše na ob-
ranu, takže bránil v šesti lidech před
vápnem. Pokyn ze soupeřovy kabi-
ny zněl jasně - nepustit před svoji
brankou újezdské hráče ke střele,
bránit zuby nehty a snažit se odko-
pávat balóny co nejdále od branky.

Celý první poločas se to domácím
dařilo, bránili takřka všemi hráči, ale na-
ším největším soupeřem byla zima, vel-
ký déšť a špatný terén plný vody. Přes-
to jsme celý první poločas dobývali hos-
tivařskou branku, vypracovali si i něko-
lik dobrých příležitostí, ale vstřelit aspoň
jeden gól se nám nepodařilo.

Po přestávce jsme vlétli na soupeře
s cílem co nejdříve vstřelit první bran-

ku, abychom se uklidnili a hráli naši hru.
Jenže soupeř předváděl stále stejný
bránící fotbal, když už jsme překona-
li obranný val, chybělo nám kousek
štěstíčka nebo soupeře podržel jejich
brankář, který chytal naše střely z dál-
ky. V půlce druhého poločasu jsme ko-
nečně pořádně zakombinovali a vý-
sledkem byla naše první dnešní bran-
ka. Poté jsme sevřeli protivníka ještě
více, ale další branky vinou špatného
terénu nepřicházely. Posledních pár mi-
nut před koncem soupeřovi došly síly
a tak již nestačil s námi ani rychlostně,
ani technicky a do konce zápasu jsme
přidali další dvě branky. 

Dnešní zápas nebyl ani tak o fot-
balovosti a technice, ale spíše o vy-
trvalosti, pracovitosti, houževnatosti
a snaze porvat se o co nejlepší výsle-
dek i za velmi nepříznivých klimatických
podmínek, což se některým našim hrá-
čům dnes nechtělo. Ne vždy se fotbal
hraje na pěkném trávníku a za krás-
ného slunečného počasí, pánové!!

Roman Mruvčinský

VŠECHNO KVETE
Květen měsíc mládí a lásky a také

měsíc rozkvetlých stromů a záhonů.
Kosové křičí do zahrad, že jaro

již je opravdu tady v plné  síle. Pro-
tože články se píší ve velkém před-
stihu doufám, že tomu co píši tak
opravdu bude.

Druhý květen byl vyhlášen
na ochranu ptactva měsícem pta-
čího zpěvu. Samečkové se před-

hánějí kdo nejlépe zazpívá, lákají
tak své partnerky k založení rodiny.
Ale také si vymezují svá teritoria,
cizí sameček se dozví, že tady
nemá co pohledávat.

Na zahrádce po odkvětu jarních
cibulovin začínají kvést další
okrasné keře a trvalky.

Š e ř í k y jsou v tuto dobu oba-
lené květy různých barev. Když si je
přineseme domů provoní celý byt.
Aby krása ve váze brzy neuvadla

KVĚTNOVÁ ZAHRÁDKA

Takhle se bojuje o první místo….Takhle se bojuje o první místo….
obr. z utkání FK Újezd – FK Jižní Městoobr. z utkání FK Újezd – FK Jižní Město
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otrháme všechny listy, které by
mohly být ponořeny ve vodě.
Na koncích  větviček asi 10 cm od-
straníme kůru a podélně rozří-
zneme- nerozklepáváme. Do  vody
můžeme přidat výživu pro řezané
květiny, nebo třeba trochu cukru
nebo soli také může být kousek
acylpyrinu. V nepříliš teplé míst-
nosti vydrží šeřík svěží několik dnů.
Květy do vázy řežeme po ránu nebo
večer nejlepší je to za deště, určitě
neřežeme za poledního slunce.

Krásnou trvalkou, která se v za-
hradách moc nevyskytuje je
Srdcovka – srdíčko. Ve venkov-
ských předzahrádkách byla  dříve
téměř všude.Dnes je vidět málo kde,
nejkrásnější  květy má Srdcovka nád-
herná. Jsou to rovnoměrná srdíčka
na vzpřímených stoncích v hroznu
v červenobílé nebo bílé barvě.
Srdcovka pochází z Číny, Koreje
a Japonska kde je v zahradách oblí-

benou květinou. Stanoviště má ráda
v polostínu s lepší humosní půdou zá-
sobenou živinami. Všechny srdcovky,
jako většina květin jsou jedovaté.

Polovině května rozkvétají
v zahradách  Kosatce bradaté. Mno-
honásobným křížením vzniklo ve-
liké množství druhů v krásných
barvách. Hlavně se s nimi mů-
žeme potěšit na výstavách, kde se
pěstitelé chlubí svými výpěstky, je
na co se dívat. Kosatcům se daří
nejlépe na slunném a teplém místě
s dobře propustnou půdou a hlavně
se nesmí hluboko sázet. Hlíza musí
být z poloviny nad zemí, aby kosatce
bohatě kvetly.

Květinou měsíce května jsou
Pivoňky. Jsou to jedny z nejkrás-
nějších a nejvděčnějších květin,
hodí se do zahrad ale i do parků. 
Pivoněk je mnoho druhů, nejkrás-
nější je stará červená pivoňka lékař-
ská, která zdobila dřívější venkovské
zahrádky. Čínské pivoňky jsou také
v několika barvách a krásně voní.
Dřevité pivoňky, které právě v této
době rozvinou své veliké květy, jsou
málo rozšířené, protože se ne-
snadno množí. U pivoněk je dobré
po odkvětu odstranit semeníky, aby
se rostliny nevysilovaly. Jsou to ne-
náročné trvalky-opravdu trvalky vy-
drží na stanovišti i 10 let. Pivoňky
dobře snášejí sucho ,ale za zalití
a přihnojení se vám odvděčí krás-
nými květy. Tyto rostliny se dobře
hodí i pro řez , řežou se polorozvitá
poupata.

Za výbor zahrádkářů
Z. Nohejlová 

DALEKOHLED
Tohle malé vyprávění budiž vzpomínkou na pa-

mátný květen roku 1945 a na mého tatínka, který svou
jedinou upomínku na svůj válečný pobyt v Albánii obě-
toval pro splnění mého snu. 

Měl jsem tetu, která vlastnila takové trochu větší di-
vadelní kukátko, kterým mi při občasných návštěvách
u ní dovolila pozorovat z okna chodce na ulici a holuby
na sousedově střeše a strašně jsem toužil mít svůj
vlastní dalekohled. Ale ne divadelní, nýbrž triedr, jaký
jsem vídal za výklady obchodů, nebo později ve váleč-
ných filmových týdenících u kapitánů německých po-

norek. Byla to ovšem touha marná. Věděl jsem, že ta-
tínkovy příjmy nebyly tak velké, aby mi takový zbytný
předmět mohl koupit. Nezbývalo mi tedy, než se tu
a tam potěšit alespoň pohledem z tetina okna „skrz“ její
kukr, protože mi ho nikdy nepůjčila mimo svůj byt.

Přišel ale konec druhé světové a devátého května
projela naší obcí první skupina ruských tanků. V ná-
sledujících dnech pak dorazila další část vojsk maršála
Koněva a s ní také gardové jednotky, které se utábořily
na místním fotbalovém hřišti. Pro nás, výrostky (mě
bylo tehdy sedmnáct), to byla senzace vidět skutečné
frontové vojáky takřka ještě pokryté prachem bojišť
a tak jsme mezi nimi trávili drahně času. 

ČTENÍ PRO RADOST

KVĚTNOVÁ ZAHRÁDKA
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Jednou jsem si všiml, že jeden z důstojníků, byd-
lících v mobilní obytné buňce, měl na krku polní da-
lekohled, právě takový, po jakém jsem toužil. Když
jsem to pak večer doma vzrušeně vyprávěl, tatínek
se zvedl od stolu, odešel do ložnice a po chvíli se vrá-
til a podával mi hodinky. Ty které jsem mnohokrát
viděl a znal z jeho vyprávění. Přivezl si je v roce 1919
z Albánie a byla to jeho jediná památka na jeho bal-
kánského tažení. Byly to takové velké kapesní cibule
s dívčí hlavou a zlatým půlměsícem na zadním plášti,
s ciferníkem s římskými číslicemi a třiceticentimetro-
vým řetízkem. 

„Tumáš, vezmi si je a zkus je vyměnit za ten tvůj
dalekohled. Rusové jsou prej jako čerti po hodinkách,
tak se ti to snad podaří“. 

Popadl jsem s díky ten velký dar a nemohl se do-
čkat rána, až tu vzácnost „hodím na trh“. Nemohl jsem
vzrušením ani dospat a hned ráno jsem běžel na hřiště
a trpělivě čekal, až se ten oficír objeví. Když jsem se
konečně dočkal, přistoupil jsem k němu, pozdravil a od-
vážně spustil:

„Mně náda binokl, ja dáju godinky, vy mně vaš bi-
nokl, jo? 

Důstojník se zasmál, vzal ty cibule do ruky, při
čemž já ale fest držel řetízek, zavrtěl hlavou a povídá:
„Málčik, ety časy krasívyje, no ja němagu směniť vo-
jennoje imúščestvo za štoněbuď dlja sebjá!“Omlouvám
se, není-li to správně rusky, ale lépe si to nepamatuji.
Pochopil jsem, že je to nějaká forma odmítnutí a tak
jsem se rychle loučil s úmyslem ,že zkusím štěstí jinde.
Ten chlapík mne ale popadl za ruku a vedl k té boudě
na kolech. Zavolat něco dovnitř a ven vyšli další dva, se
zlatými nárameníky a s cinkajícími medailemi na prsou
blůz. Ten první něco brebentil, všichni se smáli a po-
sadili mne na bednu od munice. Mluvili na mne jeden
přes druhého, a pořád se řehnili, když viděli, jak jim ne-
rozumím a jak si usilovně držím kapsu s těmi „časy“.
Nakonec ten první ukázal na svoje rameno:

„Ja Igor, kapitan“, a pokračoval, postupně ukazoval
na ty dva „eto Michail Grigorievič, staršij lejtěnant,
i zděs, továryš palkóvnik Sergjej Antonovič, naš ko-
mandant. Panimáješ?“ Pak sáhl do bedny vedle sebe
a podal mi velkou německou konzervu a tabulku čoko-
lády s přetiskem WEHRMACHT HEER a plácnutím
po rameni mne propustil: „Pakušáj, malčik i dasvidanija!“.

To „panináješ“ jsem pochopil a tak jsem se zmohl
ještě na „Spasíbo!“ a mazal domů s úlovkem, jaký jsem
opravdu nečekal. 

„No, to je opravdu věc, výborný obchod, ale tím jsi
přišel o dalekohled:“, povídá tatínek, když maminka
zjistila, že konzerva obsahuje kilo vepřového masa „ve
vlastní šťávě“, jak by se dnes řeklo, a tabulka čokolády
váží celých pětadvacet deka. Byl těm vzácným potra-
vinám sice rád, ale jaksi ho mrzelo, že jsem jeho obě-
tavý dar vyměnil za mrzký žvanec.

Vytáhl jsem ale z kapsy hodinky a přesvědčil ro-
diče, že tomu tak není, že vše je dílem mého obchod-

ního a podnikavého ducha a odpoledne jsem již opět
obcházel polehávající rudoarmějce, leč bezvýsledně.
Někteří nabízeli na výměnu různé věci, jako německý
bajonet, plstí obalenou polní láhev, německé kožené
pouzdro na pistoli a dokonce ruční strojek na stříhání
vlasů. Jen jeden, jediný vojáček vytáhl z „katómky“,
ruského vojenského ruksaku, což byl pytel s  popruhy
z provazu, tetino divadelní kukátko. No jistěže to ne-
bylo to její, ale vypadalo úplně stejně.

Rozladěn neúspěchem, kráčel jsem smutně domů
a v duchu se již loučil s vidinou šťastné výměny. Právě
když jsem chtěl přejít silnici, přijelo vojenské osobní
auto a zastavilo přímo přede mnou. Vedle řidiče seděl
důstojník v nějaké neruské uniformě, se čtyřmi hvěz-
dičkami na ramenou a ptal se mne česky na jméno
naší obce a jak daleko je to ještě do Prahy. Jak jsem se
naklonil k okénku, uviděl na zadním sedadle vojáka
bez hvězdiček, ale zato s triedrem na řemínku. Zatmělo
se mi na okamžik před očima, ale rychle jsem se vzpa-
matoval, odpověděl důstojníkovi co chtěl vědět a vyhrkl:

„Neměl byste, pane, zájem o vzácné orientální ho-
dinky po mém otci?“, vybalil jsem ten skvost z kapes-
níku a podával mu jej.

„Dal bych vám je za ten dalekohled, co má ten pán
za vámi na krku.“

Oficír si je prohlížel, poslouchal jak jdou, zkontro-
loval čas podle svých náramkových, otevřel i oba jejich
pláště a kývl na souhlas. 

Pak se otočil dozadu a zavelel: „Honzo, dej mu ho!“ 
„Ale pane kapitáne, vždyť.......!“ namítal ten vzadu.

„Kuš a udělej, co ti povídám“, přerušil ho ten ve-
předu „je beztak můj!“

Tetelila se ve mně dušička, aby si to někdo z nich
nerozmyslel, ale ne, ale už mi ho podávají, už ho držím
v ruce a už mám řemínek na krku a auto pomalu od-
jíždí. Ze srdce mi spadla celá skála a utíkal jsem, ten-
tokrát opravdu s nadšením, domů. 

První jsem podal dalekohled tatínkovi, měl o něj
největší zásluhu, a viděl jsem, že je šťastný spolu
se mnou. Vzal ho do ruky a přiložil k očím: „Je to
bezvadný polní triedr 6 x 30 se značením vzdále-
ností.“ a pověsil mi ho na krk. Objal jsem toho svého
hodného tátu a se slzičkou v čích mu znovu moc po-
děkoval. „No, no,“ poklepal mne po rameni, „vždyť
vím, jak jsi po něm toužil. Měl jsi štěstí a přeju ti,
abys z něj měl pořád takovou radost jako teď.“

Teprve později jsem se dověděl, že ta „neruská“ uni-
forma byl anglic-
ký battle dress,
kterým byla vy-
strojena naše
česká samo-
statná brigáda,
nazývaná Svo-
bodovci. 
A proto, kdykoliv
vezmu ten před-

ČTENÍ PRO RADOST



Sponzorem křížovky je časopis AQUARISTIK určený především  pro chovatele, nadšence i ty, kteří s chovem ry-
biček teprve začínají.  Na téměř sedmdesáti stranách  najdou čtenáři každé dva měsíce  informace o nových dru-
zích akvarijních ryb,  rostlinách i trendech v akvaristice- to vše doplněné krásnými fotkami ze života pod hladinou..
Česká verze známého německého časopisu se od stávajících periodik odlišuje především tím, že v ní publikují své
poznatky také renomovaní autoři z celého světa. Více informací je možné získat na www.le-andre.com

Tři vylosovaní výherci získají  časopis AQUARISTIK, který rozhodně  potěší  i laiky. Tajenku posílejte, prosím,
do redakce Újezdského zpravodaje, případně ji vložte do schránky úřadu s označením „Tajenka“. Nezapomeňte
uvést svoji adresu. Děkujeme.
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KŘÍŽOVKA

mět do ruky, vzpomenu s vděčností na svého otce a toho
neznámého kapitána. 

Jakkoliv už mám dávno dalekohled jiný, drahý a vý-
konnější, přesto si toho starého ruského cením

nad všechny Zeissy, Swarowské a Bushnelly, protože
je to obětavý dárek od mého drahého táty. 

Luděk Ťopka
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PLACENÁ INZERCE

Pronajmu v Újezdě nad Lesy 

prodejnu 70 m2. Zavedená.

tel.: 606 588 355

kávové speciality 
míchané koktejly (alko/nealko) 
mléčné koktejly 
točené pivo Pilsner Urquell 
poháry 
dezerty 
francouzské palačinky
(sladké/slané)

po-čt 9-22
pá-so 9-22 ??
ne            11-21

Staroújezdská 23 (vedle posty)
Újezd nad Lesy 
Praha 9

tel.: +420 777 562 228
+420 776 624 999

Elektroinstalace budov 
firma DREL

návrh - montáže - revize
Kompletní elektroinstalace běžná 

a moderní programovatelné systémy 
pro řízení budov.

Kvalitní a poctivá práce.
E-mail: drel@drel.cz

www.drel.cz
tel.: 737 172 677

Kompletní servis finančních služeb
Třebětínská 591, 190 16  Praha-Újezd nad Lesy

777658413 B. Hrdinová
603507570 T. Macinauer
www.benefita.cz

soudní znalec v oboru věcí movitých
(dědictví , vložení majetku do firmy ...)

poradenství v oblasti pojištění a likvidace
Petr Král, tel. 602 359 803
e-mail: etamont@volny.cz

PPrrooddeejj  ssaaddbbyy  zzeelleenniinnyy  aa  kkvvěěttiinn

Budčická (u bl. rybníka)
Denně:    900-1800 hodin

tel.: 776 764 811

Doučování českého jazyka
pro základní i střední školu

tel.: 777 278 891

ZŠ a Praktická škola v Úvalech přijme od 1. 9. 09
učitelku (nejlépe spec. ped. - není podmínkou)
a učitele pro dílenské práce chlapců (i na částečný
úvazek). Nabízíme práci v „rodinné“ atmosféře
malé školy. Tel.: 281 981 244, 739 455 070

Koupím v Újezdě nad Lesy rod. domek 
s pozemkem nebo stavební parcelu, 

platba v hotovosti.
Realitní kanceláře nevolat.

Tel.: 720 407 394

Prodáme byt 1+1 (35 m2) 
do osobního vlastnictví

klidná lokalita Újezda nad Lesy, oplocený 
pozemek (možnost parkování na pozemku)

Tel.: 732 555 047

Prodám byt v osobním vlastnictví 3+1, včetně
garáže. Byt i dům po rekonstrukci, nová

kuchyň, výhled do zeleně. Sídliště Rohožník.
Volný v lednu 2010. Cena dohodou. 

Volejte 775 231 446

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

<< DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT 
DO NOVĚ OTEVŘENÉ KAVÁRNY - BARU >>
NABÍDKA OTEVÍRACÍ DOBA

KONTAKT

LETNÍ ZAHRÁDKA

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

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

Hledám paní na pravidelný úklid bytu 
(1x týdně asi na 4 hodiny). 

Lokalita - sídliště Rohožník. 
Cena dohodou. Tel.: 605 204 248

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

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

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

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

Prodám Škoda Octavia Combi, 1,6/74 kW, stříbrná metalíza,
r.v.12/99, 140 tis. km, 1. majitel, garážováno, servisní knížka,
pravidelné kontroly v autoriz. servisu, závěsné zařízení,
alu kola letní + zimní kola plech. ráfek, Construct, dáln.
známka, hagusy, rádio, centrál. zam., STK 4/2010, velmi
dobrý stav, 120 tisíc korun, tel. 602 191 103
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PRODEJ SYPKÝCH STAVEBNÍCH
MATERÁLU

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

TELEFON: 724 519 862
bez DPH s DPH 19%

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

DOPRAVA: Vozidlem AVIA - 3m3       

DAF - 10m3 

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

OTEVŘENO: PO – PÁ 7,30 – 16
SO     8 –  12
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

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

Vytrénujte si fyzičku a vůli bojovníka 

v nově otevíraném kickbox klubu

Kickbox klub Kosagym, 

ul. Ve Žlíbku, Horní Počernice                      

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

o přesném datu otevření 
Vás budeme informovat.

Zahradnické práce
Petra a Jiří Pavlíčkovi

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

Do Průhonu 50, Květnice 1
Telefon: 604 573 175, 603 239 010
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz
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J I Ř Í   H O V O R K A
PNEUSERVIS

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

AUTOSERVIS
servis osobních a užitkových vozů

- výměna olejů, kapalin
- výměna tlumičů
- údržba a výměna brzdových systémů
- výměna výfuků
- diagnostika vozidel
- laserová geometrie
- seřizování světel
- rozvody + opravy motorů
- příprava vozidel na STK
- klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy vozů

vč. nákladních a autobusů
- prodej akumulátorů, autodílů

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

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA:

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

tel. 602 313 343, 602 326 785,tel./fax. 315 810 272
e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz



39

placená
inzerce & reklama

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

J I Ř Í   H O V O R K A - H R A D E Š Í N
AUTODOPRAVA

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE:

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

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

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek 

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

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

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

www.kosmetika.ujezd.eu
- komplet.ošetř. pleti kosm.Nobilis Tilia ................ 450,-
- komplet.ošetř. pleti kosm. Anna Lotan ................ 560,-
- pánské ošetření pleti Fresh Look ......................... 560,- 
- základní ošetř. / ošetř.aknózní pleti ................ od  350,-
- regenerační ošetření pleti ............................... od  390,-
- liftingové ošetření s kolagenovou maskou ……..  580,-
- ultrazvukové čištění pleti, trvalá na řasy, barvení
- depilace, parafín, líčení,  d á r k o v é   p o u k á z k y
- prodej kosmetiky, zn. parfémů a toal. vod i pro pány

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

www.pedikura-pavla.com
- základní manikúra / pedikúra ….……..…. 120,- / 180,-
- P-SHINE + manikúra / pedikúra .….….… 220,- / 280,-
- peeling + manikúra / pedikúra ….…..…… 160,- / 220,-
- parafín + manikúra / pedikúra …..….…… 190,- / 250,-
- francouzská manikúra ………………..…………..  50,-
- lakování  / ruční malování ..………..……………..  30,-

KKOOSSMMEETTIICCKKÝÝ  SSAALLOONN  --  PPEENNZZIIOONN  RROOHHOOŽŽNNÍÍKK
MMaalleeššoovvsskkáá  11664444  ––  nnaapprroottii  AAllbbeerrttuu,,  bbooččnníí  vvcchhoodd

MLADÁ RODINA HLEDÁ POZEMEK

pro stavbu RD v Újezdě nad Lesy; nejsme RK;

nabízíme solidní jednání+zajištění právního servisu. 

Tel: 777 905 008
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Vlasové studio MISHELL
603 789 042, 607 817 282
pánské, dámské, dětské kadeřnictví
slavnostní účesy 

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

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

sídliště Rohožník, vedle zdravotního střediska
Žíšovská 1627

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

HLEDÁME HOSPODYNI - NÁHRADNÍ BABIČKU  ☺

(hlídání 2 dětí, venčení psa, 

základní úklid domácnosti a vaření)

CENA DOHODOU

TEL.: 776 892 788

Nejnovější přístroj Duolift Expert - péče proti stárnutí pleti
OŠETŘENÍ •  pro zářící krásu

•  pro hydrataci
•  pro kombinovanou pleť
•  pro ultra lifting
•  pro mastnou pleť
•  pro citlivou pleť se skvrnami
•  kosmetickou řadou bílá péče
•  péče o tělo a odstraňování celulitidy

VŠECHNA TATO PŘÁNÍ VÁM SPLNÍ DUOLIFT EXPERT. 
Různé přístroje totiž mají v kosmetice zelenou. Duolift navíc dovoluje po-

dle potřeby kombinovat několik metod ošetření (mj. ultrazvukové čištění spojené s peelingem,
přenos účinných látek do hlubších vrstev pokožky, podporu tvorby kolagenu, vyhlazení a oživení pleti,
podtlakovou masáž…). A co je podstatné: výsledky jsou vidět okamžitě!
Pro koho je vhodný? Pro všechny věkové kategorie žen (i mužů) – záleží na problému, který chcete řešit.
Zajděte do kosmetického salonu ulice Račiněveská 2444/D, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 
U Penny marketu, kde vás tímto přístrojem ošetříme.
Objednat se můžete na  tel.: 602 342 615

MASÁŽE • čínská masáž • klasická masáž • reflexní masáž • anticelulitní program • ušní svíce, tóny •
tel : 774 938 082

K O S M E T I K A ,   M A S Á Ž E
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Dana Hrušková

Zdravotní sestra - kosmetička s 25 letou praxí si Vás

dovoluje pozvat do nově zrekonstruovaných prostor 

Kadeřnictví a kosmetiky v Plhovské ulici.

Pracuji s lékařskou kosmetikou SYN CARE,

vhodnou pro všechny typy pleti.

Provádím kompletní ošetření pleti včetně mikromasáže

očního okolí, barvení obočí a řas, prodlužování řas a

trvalou na řasy, depilace. Líčení profesionální kosme-

tikou L'oreal, poradenská služba. Při 1. návštěvě Vám

otestuji hydrataci Vaší pokožky 

zdarma.

Dopřejte si odpočinek a kosmetickou péči právě te�!

Tel.: 606 494 787

NABÍZÍM PRAVIDELNÝ ÚKLID 
A VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI. 

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

Tel. 723 347 336
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Příloha Újezdského zpravodaje

VVOOLLBBYY  
DDOO  EEVVRROOPPSSKKÉÉHHOO  

PPAARRLLAAMMEENNTTUU

pátek 5. června 2009 
14.00 –22.00 hod

sobota 6. června 2009 
8.00–14.00 hod





Komunisté mají v našich 2. volbách do Evropského parlamentu co obhajovat: Před 5  lety
se podařilo dosáhnout na 6 z 24 mandátů naší země. Dva současní europoslanci jsou bez-
partijní – kosmonaut Vladimír Remek a spisovatel a vydavatel Daniel Strož, který je dokonce
německým občanem. Jaromír Kohlíček byl nezávislou agenturou vyhodnocen jako nejaktiv-
nější český poslanec vůbec. Úspěch je často nesnadné obhájit. Ale jdeme do toho. Z prvních
sedmi na kandidátce jsou tři ženy. Na předních místech kandiduje 5 dosavadních úspěšných
poslanců. 

I v Evropském parlamentu se KSČM zaměřuje  a má ve volebním programu posílení 
sociální politiky a solidarity v celé unii. Přes probíhající krizi – a jako součást jejího řešení – 
navrhujeme posílení podnikavosti v oblastech spojených s rozvojem a užitím vysokých tech-
nologií, informatizace a ekologických činností. Náš kandidát a současný europoslanec Miroslav
Ransdorf, dosavadní místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku v EP, hovoří 
o potřebě masivního proudu inovací, o zdvojnásobení investic do výzkumu  a vzdělávání při
současném zajištění nových kolektivních záruk pro zaměstnance. Chce, po zkušenostech s ply-
novou krizí, propojení sítí plynu, nafty a elektřiny nejen uvnitř unie, ale i s východní Evropou. 

V našem programu se nemůžeme vyhnout aktuálním problémům vyplývajícím z finanční
a hospodářské krize. Požadujeme podporu ekonomiky z bankovního sektoru, a to i z nově za-
ložené a už fungujících bank ve státním vlastnictví a dostupné investiční i provozní úvěry také
pro malé a střední podnikatele. Protikrizová opatření by měla být projednávána i v krajích a ob-
cích. Vítáme nový přístup k řešení podniků v tísni, který by přednostně neměl vést k jejich 
likvidaci a ztrátě pracovních míst. K sociálním opatřením by měla být zajištěna zaměstnanost
podporou rozvoje zanedbané infrastruktury, ve vzdělávání, vědě a výzkumu, v ochraně život-
ného prostředí, v kultuře a průmyslu volného času. 

Sám jsem zvolil heslo „Kvetoucí Evropu pro lidi!“. Mám na mysli nejen Evropskou unii, ale
celou Evropu. Nemůžeme na našem světadílu vytvářet nové hranice, tím méně nepřístupné
pevnosti. Jde i o vyrovnání všech zemí a oblastí na co nejvyšší úroveň. Je čas i na další krok
ke zvýšení účasti občanů na rozhodování, při řízení a hodnocení všech oblastí veřejné správy.
Některé země jsou v tom dál a měly by být naším vzorem. 

Přeji všem občanům Újezdu nad Lesy, aby ve volbách do Evropského parlamentu zvolili
správně. Jako jeden z kandidátů KSČM jim nabízím i volbu zástupců naší strany. Na základě
dosavadních zkušeností ujišťuji, že její voliči nebudou zklamáni. 

RNDr. Václav Exner, CSc.,
kandidát KSČM do Evropského parlamentu

za správnost Dr. Pavel Janda 

Vážené spoluobčany srdečně zveme na besedu s kandidátem na poslance do parlamentu EU
Václavem Exnerem 7. 5. 2009 v 18:00 hod do zasedací místnosti MÚ Újezda nad Lesy. 

Za výbor ZO KSČM  - Dr. Pavel Janda

KSČM před volbami 
do Evropského 
parlamentu
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