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Milí spoluobčané,
v posledních letech mám takový pocit, že čas letí mnohem rychleji, než dřív. Myslím,

že je to nikoliv jen můj osobní dojem, ale že v době hektického životního tempa
pociťujeme relativitu času skoro všichni. Jenže čas letí pořád stejně, to jen my sami
v sobě utíkáme rychleji. Zastavme se tedy alespoň v době adventu a užijme si v rodinném
kruhu tu pohodu a klid, který k Vánocům patří, protože on nám ten příští rok opravdu
nikam neuteče.

Již sedm let mám tu možnost Vám přát prostřednictvím zpravodaje krásné prožití
vánočních svátků a stále je to pro mě ctí, neboť v každém dalším roce jsou před námi cíle,
které když se podaří, tak posunují naši městskou část zase o kousek dál ke zlepšování
života u nás doma v Újezdě.

Přeji tedy nám všem klid a pohodu v době svátků a příchodu nového roku 2010 a těm
z nás, kteří budou v Újezdě slavit své první Vánoce přeji, aby se pro ně naše městská část
stala místem, které budou mít rádi stejně jako my.

Vaše
Andrea Vlásenková

starostka Městské části
Praha 21
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Informace z 57. schůze
rady MČ Praha 21 ze dne
21. října 2009
BERE NA VĚDOMÍ
- zápis z 16. schůze kontrolního vý-

boru ze dne 20. 5. 2009 a zápis ze
17. schůze kontrolního výboru ze
dne 24. 6. 2009 a zároveň ukládá
starostce píVlásenkové předložit zá-
pisy z jednání kontrolního výboru na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- výsledek výběru projektů pro 2.Vý-
zvu k předkládání projektů v Ope-
račním programu Praha – Konku-
renceschopnost

- architektonickou studii na přís-
tavbu budovy ÚMČ Praha 21 a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlásen-
kové a tajemníkovi p. Saitzovi za-
pracovat připomínky vznesené na
jednání rady a dále ukládá ÚMČ
Praha 21 /OMI/ zahájit stavební ří-
zení a zajistit realizaci této akce
(za předpokladu zajištění finanč-
ních prostředků)

- dopis o zjištění z průběžného pře-
zkumu hospodaření MČ Praha 21
auditorskou firmou ATLAS AUDIT
s.r.o. za účetní období 1 – 8 / 2009
a zároveň pověřuje starostku píVlá-
senkovou podpisem dopisu

SCHVALUJE
- navýšení kapacity Masarykovy zá-

kladní školy, Polesná 1690, Praha
9 – Újezd nad Lesy od 1. 9. 2010

- nájemní smlouvu na dobu určitou do
31. 12. 2010 s p. Marií Adámkovou
na byt Novosibřinská 673/6, Praha
9 a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy

- uspořádání koncertu Radima Hla-
díka a Blue Effectu ve společenském
sále MZŠ Polesná a zároveň schva-
luje uvolnění finančních prostředků
ve výši 35.000,-- Kč a prodej vstu-
penek ve výši 200,-- Kč. Finanční
prostředky budou uvolněny z VHČ.

- uspořádání divadelního představe-
ní Josefa Dvořáka ve spol. sále ZŠ
Masarykova a zároveň schvaluje
uvolnění finančních prostředků ve
výši 46.000,-- Kč a prodej vstupenek
ve výši 300,-- Kč. Finanční pro-
středky budou uvolněny z VHČ.

- zápis z jednání likvidační komise
ze dne 6. 10. 2009

- zápis z jednání škodní komise
ze dne 6. 10. 2009

- zápis z jednání „Správní rady fondu
zaměstnavatele“ ze dne 13.10.2009

- poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5.000,-- Kč Českému zahrád-
kářskému svazu organizace Újezd
nad Lesy na kulturní činnost v kapi-
tole 06-Kultura, sport a cestovní ruch
z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10- Pokladní správa

- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu
„Stavební úpravy v MZŠ Polesná
1690 za účelem rozšíření kapacity
mateřské školky Sluníčko“ a zároveň
schvaluje tento seznam firem k pře-
dložení nabídky: I.) AŠ-ET staveb-
ní , spol.s.r.o, Žilinská č.e.216, Pra-
ha - Záběhlice; II.) Betonstav Tep-
lice,a.s., Duchcovská 899/2, Tepli-
ce; III.) OIK, spol. s.r.o, ul. 28. října
919, Neratovice a dále schvaluje
hodnotící kritéria jejich váhy: cena
díla 70%, délka realizace 25% a zá-
ruční lhůta 5% a ukládá ÚMČ /OMI/
vyzvat firmy k předložení nabídky

- rozpočtové opatření č. 74 týkající
se úpravy mezi výdajovými polož-
kami a to převedení z položky ma-
teriál na položku služby v kapitole
06 Kultura, sport a cestovní ruch

- rozpočtové opatření č. 75 týkající
se úpravy mezi investičními po-
ložkami v kapitole 04 položka
Stavební úpravy v 1. MŠ Čentická
a nespecifikované rezervy

- rozpočtové opatření č.76 týkající se
úpravy mezi výdajovými položka-
mi v kapitole 09 vnitřní správa

- rozpočtové opatření č. 77 týkající
se úpravy mezi výdajovými po-
ložkami v kapitole 09 Hospodářství

- dohodu o výměně zboží – ga-
stronomického zařízení a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem této dohody

- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci „Vnitřní vy-
bavení polyfunkčního domu“ s fir-
mou Martin Kahoun – INTERIERY,
Nad Statkem 1456, Černošice,
252 28 a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 /OMI/ informovat žadatele
a dále pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy o dílo

POTVRZUJE
- garanci úhrady spoluúčasti žada-

tele na pokrytí 30% celkových fi-
nančních nákladů a to ve výši
61.500,-- Kč

REVOKUJE
- usnesení č. 1025 ze dne 1. 7. 2009

v plném znění a zároveň schvaluje
oslovení firmy Intergast, k pře-
dložení cenové nabídky k dodání
konvektomatu v původní ceně
195.755,-- Kč a dále ukládá ÚMČ
Praha 21 /OMI/ předložit materiál
na další jednání rady

SOUHLASÍ
- s návrhem Dodatku č. 3 k rámco-

vé smlouvě na projekční práce
č. 80/09 s projekční firmou RHM
Projekt, spol. s.r.o., Na Domovině
690, Praha 4 – Libuš, 142 00,
IČ 49617389 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem Dodatku č. 3

- s přijetím daru tapiserie „Otisky
k cíli“ od akademické malířky paní
Alžběty Štulcové v hodnotě
66.000,-- Kč a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 68 tý-
kající se snížení neinvestiční úče-
lové dotace ze státního rozpočtu
z Ministerstva práce a sociálních
věcí na výplatu příspěvku na péči
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 69 tý-
kající se přijetí účelové neinves-
tiční dotace z Magistrátu hl. n.
Prahy pro MZŠ Polesná na do-
krytí integrace žáků pro asisten-
ty pedagoga a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 70 tý-
kající se přijetí účelové neinvestiční
dotace z Magistrátu hl. n. Prahy na
provoz Sboru dobrovolných hasičů
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 71 tý-
kající se přijetí účelové investiční
dotace z Magistrátu hl. n. Prahy na
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rozšíření kapacity mateřských škol
na území MČ Praha 21 a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 72 tý-
kající se úpravy finančního vypo-
řádání za rok 2008 v návaznosti
na dokrytí výdajů na výkon agen-
dy výplaty dávek státní sociální
podpory a výkon agendy sociál-
ně právní ochrany dětí a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 73 tý-
kající se přijetí finančního daru
od firmy Cuspicus s.r.o a jeho využití
na vnitřní vybavení Polyfunkčního
domu a ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Informace z 58. schůze
rady MČ Praha 21 ze dne
4. listopadu 2009
SCHVALUJE
- po zapracování připomínek, které

vzešly z jednání rady Dohodu
o změně v osobě nájemce re-
staurace v polyfunkčním domě
v Praze – Újezdě nad Lesy, Sta-
roklánovická 2300 (ze součas-
ných dvou fyzických osob na no-
vého nájemce spol. s.r.o. jehož
jsou současní nájemci jedinými
společníky) a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou projed-
náním těchto změn s nájemci

a dále pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem dohody
a ukládá ÚMČ Praha 21 /OMI/ za-
jistit stanovisko advokátní kance-
láře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI
v písemné podobě

- navýšení kapacity Mateřské škol-
ky Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Polesná 1690 o jednu třídu
od 1. 9. 2010

- dodatek č. 4 k rámcové smlouvě
na projekční práce č. 80/09 s pro-
jekční firmou RHM Projekt, spol.
s.r.o., Na Domovině 690, Praha 4
– Libuš, 142 00, IČ 49617389
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem dodatku č. 4

- nákup konvektomatu do MŠ Ro-
hožník od fy InterGast a.s. v ceně
198.101,-- Kč vč. DPH a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 /OMI/ za-
jistit realizaci dodávky kovektomatu
do MŠ Rohožník

SOUHLASÍ
- s deklarací ochoty účastnit se za-

síťování lokality „V Ladech“, pokud
budou splněny zejména tyto pod-
mínky: a) Pozemky ve svěřené
správě městské části v uvedené
lokalitě (v současnosti pozemky
parc.č. 793/3, 793/4, 793/5, 793/6
a 793/7) budou bez omezení na-
pojeny na kvalitní a úplné inže-
nýrské sítě (zejm. vodovodní a ka-
nalizační řad, plyn a elektřina,
včetně dostatečných přípojek);
b) V uvedené lokalitě bude do-
končena kvalitní komunikace, včet-
ně ulic přiléhajících k uvedeným
pozemkům ve svěřené správě

městské části.; c) Se zúčastně-
nými stranami bude uzavřena pí-
semná smlouva, s obsahem vy-
hovujícím podmínkám městské
části, dle které městská část uhra-
dí svůj příspěvek za připojení na
výše uvedené inženýrské sítě
a komunikace (poměrnou úhra-
du nákladů, ve výši odpovídající
výměře pozemků ve správě měst-
ské části ke dni uzavření smlouvy)
až z kupní ceny, kterou městská
část získá za prodej výše uvede-
ných pozemků ve své svěřené
správě. Dále ukládá ÚMČ /OMI/
seznámit předkladatele návrhu
s usnesením a zároveň ukládá
ÚMČ /OMI/ zajistit stanovisko ad-
vokátní kanceláře STRÁNSKÝ
& PARTNEŘI v písemné podobě
a pověřuje starostku pí Vlásen-
kovou zahájit prostřednictvím práv-
ního zástupce městské části (ad-
vokátní kanceláře STRÁNSKÝ
& PARTNEŘI) jednání se zúčast-
něnými stranami v uvedené věci

BERE NA VĚDOMÍ
- zápis z jednání muzejní rady

ze dne 21. 10. 2009 a zároveň
schvaluje předpokládané finanční
náklady na rok 2010

NESOUHLASÍ
- s odprodejem pozemku vedeného

ve zjednodušené evidenci po-
zemkového katastru č. 438/3 o vý-
měře 276 m² v k. ú. Újezd nad
Lesy a zároveň ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 /OMI/ informovat žadatele
v intencích jednání rady

Z ÚŘADU

POZOR NA ZLODĚJE
Vážení občané,

bohužel musím říci, že se v současné době v MČ Újezd nad Lesy množí případy, kdy
byli podvedeni a okradeni starší spoluobčané.

Buďte ostražití a pozorní zejména v situacích, kdy jsou Vám nabízeny výrobky
a služby přímo na ulici nebo prodejci s různými nabídkami zazvoní přímo u Vás doma.

Radka Lipanovičová
vedoucí oddělení pečovatelské služby ÚMČ Praha 21
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JAK SE CHOVAT BEZPEČNĚ DOMA
� Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Cizí lidi nikdy

nevpouštějte do bytu, pouze ty, které dobře znáte nebo se vám důvěryhodně
prokáží a sdělí vám, proč přichází. I na první pohled sympatický člověk nemusí
mít vždy dobré úmysly. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to
neznamená, že vás zná. Mohl si to přečíst např. na štítku na dveřích.

� Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo
v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena.

� Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např.
o možnost si zatelefonovat, pomoc při nevolnosti či předání zásilky pro vašeho
souseda. Situaci můžete řešit, aniž byste otevírali dveře. Pomoc
zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod.

� Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.

� Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném domku,
nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen nakoupit.

� Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo s odpadky.

� Udržujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy. Požádejte je o jejich telefonní číslo, protože
v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.

� Čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na váš inzerát, požádejte někoho z blízkých
nebo přátel, aby byl s vámi doma.

� Zdržujete-li se většinou doma a jen občas jdete někam na návštěvu, zavolejte to svým blízkým, aby
vás nehledali.

� Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.

� Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-li se vám váš strach o sebe nějak nepřiměřený, promluvte
si o něm s někým blízkým. Vyhýbejte se čtení zpráv z černé kroniky, sledování drastických
a nepříjemných scén v televizi nebo rozhovorům na téma „komu se co stalo“.

JAK ZVÝŠIT SVÉ BEZPEČÍ A OCHRÁNIT SVŮJ MAJETEK
� Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Panoramatické kukátko vám umožní

vidět široký prostor za vašimi dveřmi a díky pojistnému řetízku můžete vyřídit některé záležitosti
v relativním bezpečí.

� Pokud je to možné, pořiďte si elektronické spínací zařízení, které samo v určitou dobu rozsvítí
a zhasne světlo či televizi.Ve zlodějích tak vyvoláte pocit, že jste doma, i když tomu tak nebude.

� Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny.Nemějte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné
věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na účet a cennosti
do bezpečnostní schránky v bance nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději
vyfotografujte, při jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich identifikaci.

RADY PRO SENIORY



� Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Pokud potřebujete
uložit nebo vybrat více peněz, vezměte s sebou raději někoho
blízkého.Buďte ostražití jak v peněžních ústavech (banka, spořitelna,
pošta), tak u peněžních bankomatů.

� Nikdy se před nikým nechlubte svým majetkem, ani tím, kolik máte peněz.

� Nepůjčujte peníze cizím lidem, které dobře neznáte, a nedávejte ani
žádné zálohy podomním prodejcům.

BEZPEČÍ NA ULICI
� Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Noste je v příruční uzavřené tašce

nebo kabelce. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci, na úřadech atd.

� Věnujte velkou pozornost své tašce či kabelce, zvláště v hromadných dopravních prostředcích,
nákupních centrech a všude tam, kde je větší počet lidí.

� Peněženku ani doklady nenechávejte navrchu nákupní tašky nebo kabelky.

� Nechoďte blízko okraje vozovky s taškou přes rameno směrem do silnice, protože by vám ji mohl
někdo vytrhnout a odcizit.

� Vyhýbejte se neosvětleným místům a odlehlým uličkám s minimálním výskytem dalších lidí.

� Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte.

� Máte-li dojem, že vás někdo sleduje, přejděte na druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete
a přesvědčete se, zda je neznámý stále za vámi. Je-li to pravda, vyhledejte místo, kde je více lidí nebo
nejbližší obchod či obydlí.

� V tašce můžete nosit pro své bezpečí nějaký spray (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který
můžete v případě ohrožení také použít.

� Nechoďte v těsné blízkosti vchodů do domů a rohů, kde může čekat někdo neznámý.

� Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte dovnitř nikoho neznámého.
Ani do výtahu nevstupujte s neznámou osobou a raději si počkejte
na prázdný výtah. Snažte se vyhnout čekání na osamělých zastávkách,
zejména po setmění. V prázdném autobuse si sedněte poblíž řidiče,
cestujete-li metrem nebo tramvají, nastupujte do vagonu nejbliže k řidiči.
Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších cestujících, a pokud je to možné,
sedněte si blízko dveří.V případě nouze jste nejblíže únikové cestě. Žena by
si neměla sedat do kupé, kde je společnost mužů, kteří se znají.

� Pokud se domníváte, že vás nìkdo sleduje, nevystupujte sami na opuštěné zastávce.
Raději pokračujte v jízdě a vyhledejte pomoc od řidiče či dalších cestujících.

� Nesnažte se na ulici komukoli pomoci tím, že se ho zastanete před útočníkem.
Raději zavolejte přímo na linku tísňového volání 158.

Další informace naleznete na www.mvcr.cz

5

Z ÚŘADU



6

Z ÚŘADU

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
I v letošním roce se nám opět podařilo zajistit vánoční strom,

který byl instalován v Masarykově parku ve Staroklánovické ulici
naproti úřadu.

Vybrali jsme pro Vás smrk ztepilý v latinském názvu Picea abies,
který byl určen k pokácení. Tento vánoční strom nám bude zdobit naší
městskou část od 27. listopadu do 7. ledna 2010.

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Pičmanové a panu Kordovi, kteří
nám tento vánoční strom darovali. Dále bychom chtěli poděkovat firmám,
které se formou sponzorského daru podíleli na přípravě a instalaci vá-
nočního stromu.

Děkujeme za spolupráci těmto firmám: Zahradnické
služby - Miroslav Štěpán, Staroklánovická 158, Praha 9;
firmě Lacina – Koubský, Chmelická 556, Praha 9; firmě
Jaroslav Brtek, Riegrova 670, Praha 9.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem jméno Odboru životního pro-
středí a dopravy popřála příjemné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2010 jen to dobré.

Martina Nejtková, OŽPD

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTYDŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY
POLICIE ČR 158

MĚSTSKÁ POLICIE 156

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST (ZÁCHRANNÁ SLUŽBA) 155

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112

HASIČI 150

ŽIVOT 90 SENIOR TELEFON 800 157 157

ELPIDA – ZLATÁ LINKA SENIORŮ 800 200 007

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 257 371 110

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 281 012 911

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ÚMČ PRAHA 21 281 012 954

�

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Pokud na vás bude zvonit člověk a bude tvrdit, že je místní popelář a chtít příspěvek

na vánoce, tak mu ho prosím nedávejte. Jedná se o podvodníka. Zaměstnanci svozové
firmy Pražské služby a.s. mají zakázáno vybírat tyto příspěvky.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: - dne 14. 12. 09 od 12,30 do 15,30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označe-
ném 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.

VANDALOVÉ NA HŘIŠTI
Vážení spoluobčané,

a obracím se především na ty nejmladší. Na podzim roku 2007 byl otevřen sportovní areál v ulici Čentické, jehož vy-
budování stálo MČ Praha 21 více než 10 mil. Kč. Areál dobře slouží od brzkého jara prakticky až do zimy a navště-
vuje ho denně spousta mládeže a rodičů s dětmi. Jsou zde pořádány hromadné akce jako je Vítání jara, Újezdské
posvícení, Čarodějnice a podobné akce. Potud je všechno v pořádku. Problém začíná ve chvíli sčítání každoročních
škod způsobených mladistvími vandaly, kteří úmyslně a záměrně ničí zařízení, které sami hojně využívají. Výčet
škod za letošní, ještě neskončenou sezónu, obnáší například zničené oba dva panely na košíkovou, rozkopnuté
dveře na WC, utržený radiátor topení na WC, odcizené veškeré osvětlení v přístřešku včetně pohybového spínacího
čidla, rozbité betonové koše, poškozená střecha přístřešku v důsledku lezení na přístřešek, utržené okapy na příst-
řešku, zničené oplocení a další drobné škody. V důsledku stálého poškozování mincovníků pro vstup na WC, mu-
sely být tyto demontovány a jenom tímto vznikla škoda 70.000,- Kč. Celkově se škody za letošní rok pohybují ve výši
přes 100.000,- Kč. Pomíjím zde běžný vandalizmus, jako jsou vysypané koše, posprejované přepážky na WC, po-
řezané lavičky a stoly, naházené nedopalky v umývadlech, úmyslně ucpané záchody a další drobnosti, které musí
správce denně odstraňovat. Není v našich finančních možnostech na sportovišti držet stálou službu. Po dohodě
s pracovníky úřadu a pedagogem jsme došli k závěru, že není účelné s mladými vandaly „soutěžit“ kdo z koho,
abychom vytvářeli překážky z ostnatého drátu, instalovali kamery a další osvětlení či stavěli patroly. Pro mladé je to
vždycky výzva a oni nám dokáží, že v taktice jsou vynalézavější a lepší. Nechceme jít s mladými do boje, chceme
je vychovávat, aby pochopili, že odčerpávají veřejné prostředky v nemalé výši, které by se mohly použít na další zve-
lebení areálu a ne na opravy.Věřím, že alespoň někdo z těch, kterých se to týká si tento článek přečte a zamyslí se
nad ním. Úřadu nezbývá, než škody odstraňovat a udržovat areál ve slušném stavu pro slušné návštěvníky.

Vladimír Saitz , tajemník

UPOZORNĚNÍ - VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V LICHÝ TÝDEN
/jedná o vývoz nádob, které se vyváží 1 x za 14 dní/

Jelikož nám rok 2009 bude končit lichým 53. týdnem a nový rok začíná 1. týdnem, tedy také
lichým, upozorňuji občany, aby oba tyto liché týdny, které navazují na sebe, nezapomněli
vyndat popelnici na směsný odpad. Popelnice budou vyváženy v oba liché týdny.
Dále upozorňuji, že 1. ledna 2010 nebudou popelnice vyváženy. Vývoz se posouvá tak, aby
všechny nádoby byly vyvezeny do neděle 3. ledna 2010. Děkujeme za pochopení.

LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Likvidace vánočních stromků bude probíhat jako každý rok, od popelnice je budou svá-
žet pracovníci Pražských služeb a.s.

Martina Nejtková, OŽPD
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PŘEDPLATNÉ ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE PRO ROK 2010
Od 1. prosince 2009 si můžete v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická
260, 190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy předplatit Újezdský zpravodaj na rok 2010.

Úřední hodiny podatelny:
Po a St 8:00-12:00 13:00-17:30
Út a Čt 8:00-11:30 13:00-15:00
Pá 8:00-12:00

Po zaplacení předplatného zpravodaje dostanete každý měsíc do domovní schránky a to do tří dnů od jeho
vydání.Roční předplatné se bude vybírat do 20. ledna 2010. ( Cena za 1 výtisk 3,- Kč).V případě dotazů volejte
na tel: 281 012 943 – redakce.

Redakční rada Újezdského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné a klidné Vánoce a hodně
zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2010

Martina Nejtková, Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský, Klára Mandausova, Jan Hod

STAŇTE SE JEŽČÍM PEČOVATELEM
Český svaz ochránců přírody hledá lidi schopné postarat se o ježky nalezené na

území Prahy, kteří nedosáhli dostatečné hmotnosti před zimováním. Zájemcům po-
skytne základní informace o péči o ježky, které jim umožní zodpovědně se rozhod-
nout, zda se stanou ježčími pečovateli. Registrovaným ježčím pečovatelem se může
stát dospělý z Prahy nebo okolí, který je ochoten ježkovi ve svém obydlí poskytnout
prostor minimálně 1 m2, bezpečí a doporučenou potravu, v případě potřeby zajistit
lékařské ošetření a pravidelně hlásit přírůstky na hmotnosti.

Na podzim se často nacházejí mláďata ježků z druhého vrhu.
Ježci přežijí zimu, mají–li před zimním spánkem dostatečné tu-
kové zásoby. V listopadu už by ježci připravení na zimování měli
dosáhnout hmotnosti alespoň 600g.Pokud tomu tak není, vyžadují
lidskou pomoc, kterou však nemusí poskytovat pouze záchranná
stanice, ale může ji poskytnout také registrovaný pečovatel.

Ježčímu pečovateli bude předán zdravý, avšak nedokrmený
ježek do dočasné péče na výkrm před zimováním a poskytnuty po-
drobné instrukce, jak o ježka pečovat.Vykrmeného ježka pak vrátí,
aby mohl být zazimován. Ježčí pečovatel získá manuál pro chov
ježků včetně kontaktů na veterináře, kdykoliv může konzultovat te-
lefonicky s odborníkem.Každý čtvrtek od 16.15 do 18.15 může při-
nést ježka k prohlídce do „ježčí poradny“ v Domě ochránců přírody
v Michelské 5, Praha 4, a případné problémy řešit na místě.

Jak se přihlásit? Na webových stránkách www.csop.cz je připraven formulář na registraci ježčích pečovatelů
nebo je možné se přihlásit telefonicky na čísle 222 516 115.

Kontakt: Dagmar Zieglerová, David Zítek, 222 516 115

KDY DO KOSTELA O VÁNOCÍCH
Bohoslužby v kostele v Kolodějích
24.12. Štědrý den
16.00 Bohoslužba pro rodiče s dětmi
Bude se rozdávat Betlémské světlo.
24.00 Půlnoční mše se zpěvem koled
25.12. Boží Hod
9.00 Bohoslužba, v rámci které se mimo jiné žehná pokrmům na sváteční stůl. Můžete si
přinést například vánočky, cukroví, víno, tedy to, co jste zvyklí mít na vánoční tabuli,
a požehnané pak odnést vašim blízkým, kteří do kostela sami nemůžou.
31.12. Silvestr
18.00 Silvestrovská bohoslužba, čas je předběžný, může se ještě změnit, aktuální
informace sledujte na www.kolodeje.farnost.cz

Uzávěrka lednového čísla
9. prosince



JAK JE TO DNES V ÚJEZDĚ S MATEŘSKÝMI ŠKOLKAMI?
Na stránkách Újezdského zpravodaje jsem nedávno popisoval situaci ohledně kapacity Masarykovy základní

školy a současně jsem avizoval čtenářům Újezdského zpravodaje, že Rada Městské části se téměř na každém
ze svých zasedání intenzivně zabývá situací v mateřských školkách a hledá řešení, jak kapacity mateřských
školek navýšit.

Jak to tedy s odstupem několika málo měsíců dopadlo ? Podle mého názoru poměrně dobře – Radě MČ
podařilo se zajistit hned pro děti několik desítek nových míst v mateřských školkách!

Od 1. září 2009 navštěvuje 15 dětí z Újezda nad Lesy nově postavenou Mateřskou školku v Běchovicích.
Proč právě v Běchovicích? Když MČ Praha Běchovice žádala Magistrát Hlavního města Prahy o dotaci na novou
školku, podpořila ji významně v tomto úsilí i naše městská část. A za tuto podporu jsme měli přislíbeno 15 míst v nově
budované školce. Školka v Běchovicích byla v tomto roce dokončena a přesně podle dohody jsme proto mohli
místní děti do Běchovické školky umístit.

Od 1. ledna 2010 bude k dispozici dalších 15 míst v nové třídě v 1. Mateřské školce v Čentické ulici. Roz-
šířili jsme tuto mateřskou školku o jednu třídu, která je v tuto chvíli již dokončená a připravená přivítat od nového roku
své první dětičky. I když je již třída dokončená, bohužel není možné ji zatím využívat. Každé rozšíření školky/školy
o novou třídu je totiž nezbytné nechat schválit na Ministerstvu školství, které na provoz třídy rozpočtuje a uvolňuje
finanční prostředky. A ministerstva bohužel plánují podle roku kalendářního, nikoliv roku školního….V praxi to zna-
mená, že i když je třída dokončená, tak na ni MČ (jako zřizovatel) nedostane prostředky dříve než od 1. ledna roku
2010. Naštěstí je to v podstatě již za pár týdnů a děti, které byly do této nové třídy přijaty už se mohou těšit.

A v rozšiřování kapacit pokračujeme i nadále. Jsem rád, že mohu za sebe i své kolegy v Radě MČ závazně slí-
bit, že od 1. září 2010 bude o jednu třídu rozšířena kapacita MŠ Sluníčko v budově Masarykovy základní
školy. Podařilo se nám – zejména díky paní starostce A.Vlásenkové - na tuto akci zajistit mimořádné finanční
prostředky v řádu 5 mil. Kč ! Od nového školního roku tedy bude k dispozici dalších 28 míst pro místní děti!

Jaká je tedy celková kapacita mateřských školek v Újezdě nad Lesy ?

V celé republice a i na území naší Městské části prožíváme krátkodobý baby boom. Kapacity předškolních a škol-
ních zařízení jsou limitované a není jednoduché je rychle rozšířit. Z celostátních medií čtenáři jistě vědí, že peněz
ve školství je stále málo a na výstavbu nových zařízení se nedostává prostředků téměř nikde v republice. A konkrétně
získat pro Újezd další prostředky třeba z Magistrátu na rozsáhlejší investice – třeba do nových školských nebo před-
školských zařízení – v tuto chvíli prostě není reálné. Stejně tak se na našem katastrálním území nepřipravuje žádný
velký developerský projekt, do kterého bychom investorovi podmínku výstavby školky/školy vložili.

I s omezenými finančními prostředky se podařilo vedení MČ v posledních letech kapacitu mateřských
školek významně navýšit. V posledních pěti letech byly nově otevřeny MŠ Sluníčko a také 1. Mateřská školka
v Čentické ulici. K tomu se postupně rozšiřovala kapacita jednotlivých školek. Výsledkem průběžné snahy
vedení MČ o rozšiřování kapacit je skutečnost, že po dokončení výše avizovaného rozšíření MŠ Sluníčko
bude celková kapacita mateřských škol od nového školního roku 310 míst!To je počet, který by měl být pro
nejbližší období dostatečný – například v letošním roce budou nakonec umístěny všechny děti, které splnily
kritéria pro zápis do MŠ.

Tomáš Vaníček
Radní za Městskou část

tvanicek@ csas.cz
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Ve čtvrtek 5.11.2009 se uskutečnila přednáška paní MUDr. Ivy Holmerové
na citlivé téma:

„ALTZHEIMEROVA CHOROBA „
Během následující besedy nabídla paní doktorka možnost poskytnutí rady, případně provedení testu

v Gerontologickém centru na Praze 8, které založila a jehož je ředitelkou.

Paní doktorce mockrát děkujeme a s jejím souhlasem zveřejňujeme
adresu jejího pracoviště:

MUDr.Iva Holmerová tel.: 00420 286 883 676
Gerontologické centrum fax: 00420 286 882 788
Šimůnkova 1600 Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz
182 000 Praha 8-Kobylisy www.gerontocentrum.cz

Sdružení důchodců a Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Újezd n/L

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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Do posledního letošního Zpra-
vodaje bych ráda zrekapitulovala
čtyři velké akce pořádané občan-
ským sdružením Újezdský STROM,
které pomohly ke zkrášlení místa,
ve kterém žijeme.

Dvě byly tradiční úklidové brigá-
dy, ovšem s netradičním počtem
a zastoupením brigádníků, další dvě
byly brigády se sázením stromků
a úpravou cesty v lesním průseku.

Letošní jarní brigáda (28.3.) byla
mimořádná zejména počtem úča-
stníků a spoluprací sportovních a ji-
ných zájmových skupin. Že děti
uklízejí parčíky před oběma škola-
mi a fotbalisté okolí svého hřiště
a klubovny v Čentické ulici, není
novinka, ale potěšující pravidlo.
Že se ale k úklidu oficiálně přidal
újezdský oddíl taekwondo, Maminy
z újezdské roviny a asi čtyřicet geo-
cacherů, to už novinka je. Celkem
nás bylo víc než osmdesát a tím pá-
dem i oblast úklidu byla úctyhodná.
Zmínění geocacheři ( geocaching je
mezinárodní hra na pomezí sportu
a turistiky, při níž hráči používají na-
vigační systém GPS pro nalezení
ukryté schránky ) si rozebrali dálkové
trasy úklidu, takže se uklízelo i v klá-
novické části přírodního parku Klá-
novice-Čihadla na Blatově a do-
konce i směrem na Úvaly, kolem
cest vedoucích Vidrholcem a Cyri-
lovem. Zkrátka nezůstal ani pravi-
delně uklízený les blatovský na
újezdské straně, okolí silnice Sta-
roklánovické, smyčka autobusu u ná-
draží a oba nádražní perony či lesík
u stavebnin.Uklizen byl i tzv. psí plá-
cek v Sudějovické ulici, který je
sice oblíbeným veřejným sporto-
vištěm a místem srazů dorůstajících
dětí, ale poklízení nekonečných od-
padků čekalo vždy jen na pár ma-
minek, které hřiště před lety vytvo-
řily. Poprvé jsme letos vyrazili
i do parčíku na Rohožníku.

I letošní podzimní brigáda (4.10.)
byla veleakce. Přispěla k tomu přede-
vším opětovná spolupráce s kache-
ry a kacherkami, pro které se úklid
lesa stal již druhým klánovickým
CITO-eventem. Sešlo se asi 120

brigádníků, kteří přibližně za tři ho-
diny proběhli náš les od Újezda
přes Klánovice až téměř k Úvalům.
Zda naplněné pytle počítali ve sběr-
ném dvoře, kam je během dvou
dnů nechal tradičně spolehlivě pře-
vézt Úřad městské části Újezd
nad Lesy a Klánovice, to nevím.
Já jsem při vydávání přestala zatím
prázdné 120 l pytle počítat asi u čís-
la 95. Nápor brigádníků byl i pro nás
zkušeností a poučením pro příště.
Pytlů a rukavic není nikdy dost a do-
ufáme, že nám je jako vždy ochotně
poskytne Odbor životního prostředí
MČ Praha 21.Tímto také děkujeme
všem, na které se na úřadě vždy
v souvislosti s brigádou obracíme
a kteří nám pomáhají.

Opékání buřtů a jejich veselá
konzumace po vykonané práci byla
odměnou brigádníkům, kterou fi-
nancoval a zajistil Újezdský STROM
v zahradě restaurace Smolík.
Že Smolík souhlasil s otevřením
i mimo svou provozní dobu bylo
moc fajn a doufám, že brigádníci vy-
pili dost limonád i piva na to, aby byla
i hospoda spokojená a příště vše
klaplo tak dobře jako tuto neděli.

Třetí a čtvrtý podnik se uskuteč-
nil ve dvou po sobě jdoucích listo-
padových sobotách. Společně s Lesy
ČR a firmou DHL jsme během slu-
nečné soboty 14.11. zasázeli v bla-
tovské části Klánovického lesa 800
mladých javorů a olší. Pan revírní Se-
dláček spolu s panem Vávrou vybrali
sazenice vhodné do kontaminované
půdy, ale všem sázejícím bylo jasné,
že sebeodolnější stromek by ne-
přežil, kdyby byl ,,zavlažovaný“
újezdskou kanalizací, což by se stát
sice nemělo, nicméně se tak v mi-
nulosti stalo. Pod přísným, ale las-
kavým dohledem lesáka pana Váv-
ry po lese pracovala asi šedesátka
brigádníků, většinou mladých rodin
s malými i většími dětmi.

Asi 15 dalších brigádníků se lo-
potilo v lesním průseku mezi ulice-
mi Polesná a Staroklánovická. Vzhle-
dem k tomu, že průsek, vzniklý při
opravách kanalisace, nemůže být
znovu zalesněn a musí zůstat prů-

jezdný pro vozidla zasahující v pří-
padě nutné opravy potrubí, snaží se
Újezdský STROM tuto nucenou plo-
chu přetvořit v místo pěkné a pří-
jemné. Bez pomocníků bychom to
ale zvládali těžko, takže opět musí-
me poděkovat Lesům ČR za štěpku
a lavičky a paní Berouškové z na-
šeho úřadu za štěrk ke zpevnění pro-
středního pásu průseku.Velkou a le-
titou zásluhu o vytvoření a udržová-
ní této nové cesty, stejně jako všech
ostatních cest mezi nádražím a ško-
lou, má též náš kamarád Honza
Mimra z Blatova. Brigádníci navozi-
li štěpku a umístili čtyři krásné nové
lavice okolo centrální štěrkové ces-
tičky a když odpoledne z průseku
odcházeli, na jedné z nově instalo-
vaných laviček už seděl tatínek
uspávající mimino v kočárku.

Sobotní práce byla zakončená
oblíbeným opékáním buřtů na za-
hradě restaurace Smolík. Málem
bych zapomněla napsat, že i zahá-
jení bylo ve Smolíku, tentokrát uvnitř
a s velkým rachotem. Asi 70 lidí, kro-
mě opozdilců, kteří pak velmi litovali,
totiž bubnovalo a tleskalo ve spo-
lečném rytmickém kruhu. Takto ro-
zehřátí a rozveselení pracanti se pak
na rýče a lopaty jen vrhali!

V sobotu, která je v tuto chvíli te-
prv před námi, plánujeme výše po-
psanou akci zopakovat, abychom do-
sadili zbylých 200 stromečků a mož-
ná ještě o dalších 200 víc. Dokončit
také musíme rozvážení štěpky v prů-
seku, objednány jsou i další lavičky
a nutné odpadkové koše.

Doufáme a budeme se snažit,
aby všechno šlo tak dobře jako pro-
zatím. Přejme si především dostatek
vláhy v letošním podzimu a zimě! Ač-
koli je to přání nepopulární, bez deš-
tě a sněhu by uschly nejen nové stro-
mečky, ale nakonec i my, lidi.

Újezdský STROM přeje své obci
a jejím obyvatelům radost v letošním
Adventu a o Vánocích a zve všech-
ny k starosti a péči o společně sdí-
lený veřejný prostor.

Průběžné informace na
www.ujezdskystrom.info

Zita Kazdová

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

ÚJEZDSKÝ STROM ÚJEZDU V ROCE 2009
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych jménem místní organizace KSČM i jménem svým popřál Vám

všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, osobní pohody

a štěstí v náročném roce 2010.
Dr. Pavel Janda

zastupitel za KSČM

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 31. prosince 2009 oslaví
Emilie a František Pišingerovi 60. let
společného života.
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let přeje

celá rodina

Oheň v krbu tiše praská, v našich srdcích klid

a láska. Z oblohy se sype sníh, vločky tančí

v závějích. Kouzelné vánoce a šťastný nový rok

přeje všem za Komisi pro potřeby seniorů

Anna Vlková

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, příznivci, občané,

dovolte mi popřát Vám jménem MO ČSSD v Újezdě nad Lesy příjemné a klidné

prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, spokojenosti, štěstí

a pracovních i osobních úspěchů.
Za MO ČSSD v Újezdě nad Lesy
Ing. Jiří Šponer – předseda MO

Vážení obyvatelé Újezda nad Lesy,

jménem místního sdružení ODS bychom vám rádi popřáli, abyste vánoční svátky

strávili v příjemné a klidné atmosféře rodinného krbu a v novém roce 2010 se těšili

pevnému zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
předseda MS-ODS v Újezdě nad Lesy

MUDr. Zuzana Dastychová
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V březnu to bude dvaatřicet let, co do kosmu vzlétl český kosmonaut.
Kandidáti byli tehdy čtyři, mezi nimi i plukovník ing. Oldřich Pelčák. Původem
Moravan, který má rád létání a také dobré víno. Už dvaadvacet let žije v Újezdě
nad Lesy. A jak říká, bydlí se mu tady dobře.

Jak jste se ocitl, vy Moravan, v pražské čtvrti?
Jako pilot jsem vystřídal mnoho míst. Narodil jsem se ve Zlíně. Létat jsem začal v ae-
roklubu Kunovice, pak odešel do pilotní školy v Košicích. Sloužil jsem na Slovensku
v Piešťanech, na letišti v Žatci a nakonec jsem byl převelen do Výzkumného ústavu
vojenského letectva v Praze. No a tady jsem poznal děvčicu, svojí manželku, která
měla dům v Újezdě. A tak jsem tady.

Pilot, to je atraktivní povolání. Usnadňovalo vám někdy namlouvání?
Já bych to obrátil. Spíš naopak. Děvčata věděla, že s pilotem by mohla být dobrá budoucnost, zastříhala ušima , když
slyšela třeba na zábavě, že někdo létá. A tak jsme to zapírali.Vymýšleli jsme si různé profese, když se ptali, co děláme.
Třeba, že jezdíme s lokomotivou.

Co musí člověk obětovat, když se chce stát a být špičkovým pilotem?
Na to odpovídá jedna ruská písnička, to je tím, to je tím, že jsme letci, létáme vzhůru do oblak a děvčata až pak … .
Takže základní pravidlo zní, na prvním místě je létání, pak děvčata a zábava.Obrátit pořadí, tedy dát na první místo děvčata,
je možné až v pozdějších letech, kdy už něco umíte.

V druhé polovině sedmdesátých let jste se připravoval na let do vesmíru. Nakonec letěl Vladimír Remek.
Na co nejradši vzpomínáte z této doby?
Příprava trvala dva roky a před tím jsem ještě studoval na vojenské letecké akademii J.A.Gagarina.Možná to bude znít
příliš propagačně, ale nejradši vzpomínám na setkání a dobré vztahy.Víte, v letectví panuje nepsané heslo, že letadlo
nezná funkci ani hodnost.Aeroplánu je to jedno.Člověk prostě musí umět létat.Když neumí, tak se zabije.Tohle lidi v le-
tectvu stmeluje. Platí to i v kosmonautice.Vzpomínám, jak jsme mnohokrát slavili společně třeba nový rok. Ale oprav-
dově, ne že jen zavelel nadřízený. Panovaly tam přátelské vztahy.

Rád také vzpomínám i na samotný výcvik, třeba na Černém moři. Například jsme nacvičovali v návratové kabině
různé havarijní situace – přistání do vody a podobně. Protože jsme suchozemci, měli jsme i mořskou nemoc.

Bál jste se někdy?
Bál. Tedy ne, že bych se klepal strachy. Bát v mém pojetí je takový zvláštní pocit svrbění a otázka zvládnu to?
Musíte být ale přesvědčení, že to zvládnete. Jinak se vám to nepodaří.

Ocitl jste se při své profesi v ohrožení života?
Ano, dvakrát.Pokaždé mi proběhl hlavou životní film.
Poprvé to bylo na letecké střelnici v situaci, kdy krou-
žila čtyři letadla v polokruhu. Málem jsem se srazil
s kolegou.Viděl jsem nýty na jeho letadle zatraceně
dobře. Podruhé, když jsem jako zkušební pilot letěl
z Kunovic do Prahy s novým letadlem L-610. Najed-
nou se v malé výšce asi sta metrů letadlo postavilo
na křídlo, čumákem dolů. Byla to technická závada.
Naštěstí jsme to vybrali. V tu chvíli jsem viděl
všechny své portréty z alba od dětství. Takové si-
tuace beru jako součást profese. Neovlivnilo mě to
v další práci.

Spousta lidí se bojí létat. Co byste jim poradil?
Asi aby si dali panáka (smích).To uklidňuje.

A vy sám ještě létáte? A nebojíte se sednout
do dopravního letadla a svěřit svůj život cizímu

DVAKRÁT JSEM MĚL NA MÁLE,
PŘIZNÁVÁ PILOT OLDŘICH PELČÁK
Rozhovor s vojenským pilotem a kosmonautem - náhradníkem
Oldřichem Pelčákem

Před dvaatřiceti lety se
Oldřich Pelčák připravo-

val na let do vesmíru

Při návštěvě amerických kosmonautů si Oldřich Pelčák
(na fotce vlevo) připil s Johnem Blahou, Eugeneme Cerna-
nem a Vladimírem Remkem



13

ROZHOVORY S LIDMI

pilotovi? Někteří řidiči třeba nesnesou, když
sedí za volantem někdo jiný a šlapou na místě
spolujezdce na pedály…
Jsem deset let v důchodu a létám si pro ra-
dost občas na ultralightu. Ale stojí to peníze.
Musím přemýšlet, nový komín nebo si jít zalétat.
Na dovolenou létám a cítím se bezpečně.Vím, že
pilot není, s prominutím, žádný blbec. Musí dělat
různé zkoušky, chodí na trenažér. Celá posádka
ví, jak má řešit problémové situace.Takže jim plně
důvěřuju.

Je něco co dnes „závidíte“ dnešním pilotům?
Vojenským pilotům to, že si mohou zalétat na stí-
hačce Gripen. Mně se to nepodařilo. Létal jsem
na ruských strojích Mig. Civilním pilotům není co
závidět. Létají s autopilotem. S trochou nadsázkou
jsou to vlastně takoví panští kočí.

Jaké máte koníčky?
Je jich hodně. Fotografování, lyžování, chalupaření, myslivost. Jsem takový Ferda mravenec, práce všeho druhu.

Jste z Moravy, máte rád víno?
Samozřejmě. Moravské Slovácko, odkud pocházím, je krajem vína. Mám rád především bílá vína, obzvlášť chardonnay.
Navštěvuju vinné sklepy například v Pavlově, nebo v Kyjově, u kamarádů mého bratra, který je vinařský inženýr.

Žije se vám dobře v Újezdě?
Jsem tady spokojený. Je tu klid. Nemáme dům ani u tratě, ani u hlavní silnice.

Vylepšil byste něco?
Nic zásadního mě nenapadá. Ale některé cesty bych nechal vyspravit. Pak jsem určitě pro obchvat kolem Újezda.
A velmi bych si přál, aby se pošta přestěhovala do nového polyfunkčního domu.

Kdo je plukovník ing. Oldřich Pelčák
Narodil se v roce 1943 ve Zlíně. Základní školu navštěvoval v Kyjově. V roce 1958 začal studovat na střední

průmyslové škole v Uherském Hradišti, kde v roce 1962 maturoval. Během studia na střední škole pracoval v ae-
roklubu kde létal na větroních, a roku 1962 dokončil výcvik na motorových letounech. Po maturitě a výběrovém
řízení byl přijat do Leteckého učiliště v Košicích, které ukončil v roce 1965 s výtečným prospěchem. Od roku 1965
se stal poručíkem a sloužil u stíhacích útvarů na Slovensku a později v Čechách. V roce 1969 se v hodnosti
nadporučíka stal velitelem roje a roku 1971 získal kvalifikaci pilota 1. třídy a poté byl povýšen na hodnost kapi-
tána. Roku 1972 byl vybrán ke studiu na vojenské
letecké akademii J.A.Gagarina.

V roce 1976 prošel spolu s Vladimírem Rem-
kem, Michalem Vondrouškem a Ladislavem Klí-
mou výběrovým řízením na kandidáta
kosmonauta v Moskvě, a v prosinci téhož roku
odjel do Hvězdného městečka, kde spolu s ostat-
ními kandidáty z Polska a NDR absolvoval výcvik
ve Středisku přípravy kosmonautů J. A. Gagarina.

Po návratu do vlasti působil dále ve velitel-
ských funkcích a poté byl zkušebním pilotem Le-
teckého zkušebního odboru Vzdušných sil AČR
v Praze-Kbelích. Od roku 1999 je v důchodu.

Je po něm pojmenována planetka č. 6149,
objevená na Kleti.

11. listopadu 2009 při příležitosti oslav Dne
veteránů byl na Vítkově ministrem obrany vyzna-
menán Záslužným křížem II. stupně.

Vyznamenání Ministerstvem vnitra Záslužným křížem II. stupně

Oldřich Pelčák a Alexej Leonov
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Vážená paní starostko,
dovoluji si Vám sdělit svůj postřeh z pietního aktu před školou T. G. Masaryka, který se konal v sobotu dne 24. říj-

na u příležitosti oslav 91. výročí vzniku Československé republiky. Z Vašich úst tehdy zaznělo dosti chvály a úcty
k přítomným hostům „veteránům“, vzpomněla jste na architekty, stavitele a firmy, které se podílely na výstavbě
polyfunkčního domu, ale o budoucím výkvětu Újezda – dětech školy- kde právě začátek celé slavnosti probíhal,
nebyla ani zmínka. Jistě by si po skončení žákovského vstoupení učitelé a účinkující zasloužili poděkování za pří-
pravu, kterou věnovali svému vystoupení.Také bych ráda poznamenala, že převážnou většinu přítomných na slav-
nosti před školou tvořili právě rodiče žáků, děti a učitelé. Na toto slavnostní sobotní ráno připravili učitelé s žáky
již se čtrnáctidenním předstihem pro všechny rodiče a přátele školy pozvánky a iniciovali početnou návštěvnost
celé akce. Slavnostní a mimořádnou náladu vytvořili učitelé i otevřením několika školních dílen pro zvídavé a hra-
vé, které byly v tento den přístupné ve škole široké veřejnosti už od osmi hodin ráno. Je škoda, že jste se ani okra-
jově nezmínila o škole, která nese jméno našeho prvního prezidenta a na slavnosti se nemalou měrou podílela.

Mgr. Marie Ledabylová

VYJÁDŘENÍ
Vážená paní učitelko,
velice si vážím aktivit Masarykovy školy. Děkuji za krásně a dobře připravené vystoupení. Při sestavování pro-
gramu pro den, kdy se slavnostně otevíral polyfunkční dům, však "vázla" komunikace mezi úřadem městské čás-
ti a vedením školy. Je mi líto, že jsem například o chystaných výtvarných dílnách neměla žádné bližší informace.
Ještě jednou proto tímto děkuji dětem a zaměstnancům školy. Připravili příchozím skutečně příjemný zážitek.

Andrea Vlásenková starostka Městské části Praha 21

MEZI LIDMI

První zmínka o Újezdě je roku
1373 v souvislosti s kostelem sv. Bar-
toloměje, kdy si Újezdský plebán
Petr vyměnil svou faru s Bohunkem
plebánem ze Záp. Roku 1645 byl
Újezd vypálen od Švédů a v roce
1654 byl úplně pustý. Roku 1783 ne-
chal kníže z Liechtensteina v pustém
Újezdě vystavět 10 dřevěných domků
a povolal do nich 10 německých ro-
din a každé z nich daroval 20 korců
polí. Někteří po čase odešli a někte-
ří se počeštili. Roku 1806 byl Újezd-
ský kostel zbořen a materiál byl po-
užit na stavbu kostela v Kolodějích.

Je možné, že rodina Mikova po-
chází ještě z Újezda před jeho zni-
čením. Po jeho zničení se usadila
v Královicích a v polovině 19. stole-
tí se vrátila zpět do Újezda. Rodiny
Miků byly v Újezdě tři. Všichni byli
příbuzní.

V bývalém hospodářství pana
Šebíka (na druhém rohu proti poště
mívali za stodolou žentour). Dnes asi
již většina lidí neví, co to bylo. Bylo
to zařízení, které pohánělo různé do-
mácí stroje a toto zařízení bylo po-
háněno tažným koněm.

Na místě, kde dnes stojí prodejna
Lidl, stával v zahradě malý hezký do-
mek patřící Spolku Lípa, který jej pro-
najímal jako letní byt.Tento domek si
po několik roků pronajímala na léto ro-
dina JUDr.Jakeše z Prahy.Otec jim na
začátku léta stěhoval věci z Prahy do
Újezda, na konci léta zpět do Prahy.

Rodina Mikova pochází z Králo-
vic, kdy je doklad až do doby mého
prapradědečka. V Královicích se
ještě narodil můj dědeček roku 1848.
Rodiče dědečka se přestěhovali po
jeho narození do Újezda, kde byd-
leli v čp. 23. Dědečkova manželka ro-
zená Heřtusová pochází z čp.11.
Po svatbě bydleli v čp. 21, kde se
narodil roku 1866 můj otec. Při jeho
křtu byl jako jeden z kmotrů Franti-
šek Mik, mistr obuvnický z Vídně.

První záznam o zaměstnání mého
otce před první světovou válkou je uve-
den jako mlékař na Žižkově, zde vo-
zil mléko s koňmi do Prahy z vesnic
okolo Kostelce nad Labem. V roce
1913 se oženil, za rok se jim narodi-
la dcera (moje sestra) a za půl roku na-
rukoval do války (se slavným 28 plu-
kem z Budějovic do Ruska, který pře-

šel celý do zajetí). Jako zajatec pra-
coval až do konce války u obchodní-
ka, kde se prodávalo vše možné.
Matka se odstěhovala do Újezda,
kde bydlela u pana Soustružníka ře-
zníka v Újezdě (nyní zahrádkáři).Otec
se vrátil ze zajetí až počátkem roku
1919. Nevím, co dělal po válce, ale
v roce 1923 měl již pár koní a v roce
1925 měl již postaven dům čp. 98
na nynější Starokolínské ulici, kde si
otevřel obchod se smíšeným zbožím
a obchod s uhlím a dřívím. S koňmi
provozoval povoznictví a stěhování.
Přitom měl ještě malé hospodářství.
Na dvoře byla stodola, stáj pro koně,
na levé straně byla velká kůlna na uhlí
a dříví, za ní byly chlívky pro prasata
a slepice a za nimi kůlna na vozy.Uhlí
se dováželo po železnici do Běchovic.
Odtud se vozilo s koňmi domů nebo
přímo k zákazníkům buď celý nebo půl
vozu (celý bylo asi 300 kg). Jinak se
každou sobotu uhlí rozváželo na val-
níku v pytlích po 50 kg. Za války, kdy
byly potíže s dopravou uhlí po želez-
nici, se jezdilo pro uhlí s nákladním au-
tem, které měl můj švagr, přímo do dolů
na Kladno. Valník, na kterém se roz-

OTEVŘENÝ DOPIS PANÍ STAROSTCE VLÁSENKOVÉ

MIKOVA RODINA

VZPOMÍNKY NA ÚJEZD
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váželo uhlí, se používal také na stěho-
vání a mimo jiné se na něj daly připojit
lavice na sezení, kde se vozili starší ob-
čané, kteří měli potíže s chůzí, při rů-
zných oslavách baráčníků nebo chodi-
lo procesí z Koloděj do Staré Boleslavi.

V roce 1936 ? měli baráčníci ce-
lostátní sjezd v Praze na Strahově,
kterého se zúčastnili i Újezdští, kteří
jako župa Prokopa Holého jeli s ale-
gorickým vozem podle vzoru Žižkova
vojska, na kterém jel Prokop Holý se
svými bojovníky. Na Strahově se ten-
krát tančila Česká beseda, kde tančili
ženy a muži z celé republiky.

Po roce 1948 mám vše zlikvidovali
a otci nechali jen koně na dožití.

Před první světovou válkou byl
Újezd jen malá zemědělská obec.

Po válce se Újezd začal rozrůstat.
Lidé, kteří byli zaměstnáni v Praze
nebo poblíž, si zde začali stavět své
rodinné domky. Také významní
občané z Prahy si zde začali stavět
své vily. Někteří jen pro letní a ví-
kendové pobyty. Za zmínku stojí vila
pana Polesného (na ulici Staroko-
línské naproti pekařství), kde byly
na domě velké věžní hodiny, které
odbíjely čtvrt, půl, třičtvrtě a celou
hodinu. Před domem byla menší za-
hrada uprostřed s vodotryskem,
kde padala voda nad i pod deštní-
kem chlapce s dívkou. Po straně
zahrady byla malá chatička, uvnitř
byl stůl, židle a pohovka a celá
chatička byla zavěšena jako houpač-
ka. (V tomto domě bydleli Lukešovi,

rodiče paní profesorky Jiráskové).
Z Újezda musely všechny děti

chodit do školy až do Koloděj.V roce
1930 byla ve vile pana Kožíška
(Staroújezdská naproti ulici k rybníku)
zřízena jedna místnost pro první
a druhou třídu, aby tito malí žáci ne-
museli chodit až do Koloděj.Vyučoval
zde pan učitel Štědrý.

V lese, za nynějším obecním úřa-
dem, stávala velká dřevěná budova.
Byl to něco jako dnešní kulturní dům.
Byl tam velký sál, kde se pořádaly ta-
neční zábavy, hrálo se tam divadlo, so-
kolové tam měli tělocvičnu a odbýva-
ly se tam veškeré kulturní akce.
Po postavení sálu u Mrázovy restau-
race, byla tato budova zbourána.

Josef Mik

POLICIE INFORMUJE

STRÁŽNÍCI DOHLÉDNOU O VÁNOCÍCH NA PODVODNÍKY
Kapři, cukroví,dárky, lenošení u pohádek, to si vět-

šina z nác vybaví při zmínce o Vánocích. Advent ale
neznamená jen pohodu a radost, ale také spěch, ná-
kupy a tlačenice v obchodech nebo na trzích. A právě
toho využívají kapsáři, zloději a nejrůznější podvod-
níci. O příjemnější a pohodové svátky bez podob-
ných nepříjemných překvapení se chtějí postarat
strážníci v Praze 21.

„Hlídky v ulicích posílíme již začátkem prosince, při-
pravujeme se také na rušnější dny okolo Mikuláše, Ště-
drého dne a silvestra,“ uvedla obvodní ředitelka Městské
policie v Praze 14 Dana Hetzlová, pod kterou spadá
i městská část 21. Strážníci chystají hlavně kontroly pro-
deje a používání zábavní pyrotechniky, stánkového pro-
deje a dají pozor na nenechavé kapsáře, a to zejména
v obchodních zónách Prahy 14.

Zpozornět by tedy samozřejmě měli i sami Pražané,
neměli by podléhat shonu a naopak by měli být opatrní, co
se týče nabídek různých podvodníků. „Především by lidé
měli dávat větší pozor na své peněženky, zejména v mís-
tech, kde se shlukují a dochází ke tlačenicím, ve kterých
mají kapsáři přímo ideální podmínky. Lépe je i v nákup-
ním shonu sledovat, co se děje v bezprostředním okolí,“
doporučil náměstek pražského primátora Rudolf Blažek,
do jehož kompetence bezpečnost v hlavním městě spadá
a dodal, že v době před Vánoci budou v centru města
v pohotovosti mobilní stanoviště i hlídkový útvar, který se
zaměřuje na podzemní dráhu.

Obětí kapsářů a zlodějů se často stávají i podnapilí ob-
čané, i tady je proto na místě opatrnost a dodržování míry.

Rodiče dětí by si zase měli uvědomit záludnost a ne-
bezpečí vyplývající z používání zábavní pyrotechniky.

V žádném případě by se neměli spoléhat na zboží
ze stánků, nakupovat by je měli jedině v kamenných ob-
chodech. Vždy by také měl být přiložen návod k použití
a označena kategorie nebezpečnosti. První třída je pro-
dejná bez omezení věku, ale i v tomto případě by dítě
mělo umět přečíst návod k obsluze a také mu porozumět.
Pyrotechniku II. třídy lze pořídit až od osmnácti let, ani ro-
diče by mladším potomkům neměli takové výrobky kupo-
vat. Pyrotechnika III. a IV. třídy již patří pouze do rukou
profesionálů a je neprodejná bez příslušného povolení.
Pokud pyrotechnika nevybuchne, neměli by se ji lidé roz-
hodně pokusit opět zapálit nebo rozebrat. Špatné sklado-
vání a vlhkost může zpomalit dobu výbuchu. Pokud není
v návodu napsáno jinak, doporučuje se půl hodiny vyčkat
a následně pyrotechniku vložit do nádoby s vodou.

Zloděj chtěl ukrást prádlo z balkonu
Drzý zloděj se snažil s větví v ruce 26. října strhnout
prádlo přímo ze šňůry z jednoho balkonu v ulici Ro-
chovská. „Muži se to nakonec podařilo, naštěstí ho ale
při činu viděl svědek, který ho strážníkům popsal,“
uvedla obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14
Dana Hetzlová s tím, že si celý případ převzali policisté
k došetření.

Řídil bez průkazu a snažil se utéct
Řidiče, který nerespektoval dopravní značení, zastavili
strážníci 30. října v ulici Náchodská.Ve chvíli, kdy hlídka
zjistila, že muž řídí bez patřičného povolení, dal se podle
obvodní ředitelky Městské policie v Praze 14 Dany Hetz-
lové náhle na útěk. „Strážníci zanedlouho muže dostihli
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Český zahrádkářský svaz a Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy

Vás zve v sobotu 12. prosince 2009 v 7.00 hodin

na zájezd do Německa s programem

„ DRÁŽĎANY předvánoční “
Prosíme, přihlašujte se u pí Svátkové 281 972 999 a pí Líznerové 281 972 219

cena 180 Kč

Těšíme se na shledanou

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
Komise sboru pro občanské záležitosti v Újezdě nad Lesy

připravuje vánoční setkání pro seniory.
Vánoční posezení pořádáme

v sobotu dne 5. 12. 2009
v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici od 14.00 hod.

Posezení Vám zpříjemníme vystoupením Jana Víznera a Drahomíry Vlachové, kteří se s námi
proletí vánočním časem v pořadu „Letem vánočním světem“.

Těšíme se na příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti

Zdena Vodová, Komise SPOZ

a zjistili, že k útěku má pádný důvod, hledala ho totiž Po-
licie ČR,“ doplnila ředitelka. Protože muž i nadále kladl
hlídce odpor a pokoušel se o další útěk, museli mu stráž-
níci nasadit pouta. Muže si potom odvezli policisté.

Linka 156 znamená pro Pražany
větší bezpečí

Linka tísňového volání pražské městské policie s čí-
slem 156 se stala pevnou součástí života Pražanů.
Pro obyvatele hlavního města je stejnou jistotou jako
linky záchranky nebo hasičů. Za první tři čtvrtletí roku
2009 evidovali v Centrálním operačním středisku cel-
kem 174 804 volání, při nichž občané oznámili 115 tre-
stných činů a 31 426 přestupků. Mimo jiné strážníci
díky telefonickému upozornění zadrželi 112 podezře-
lých ze spáchání trestného činu. „V srpnu se například
podařilo strážníkům zadržet podvodníka, který chtěl
okrást nevidomou ženu přímo v jejím bytě v domě s pe-

čovatelskou službou. Jedenasedmdesátiletá paní zjis-
tila, že se jí ztratily obálky s penězi a volala na tísňovou
linku městské policie,“ uvedl první náměstek primátora
Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v me-
tropoli spadá. Doplnil, že hlídka byla na místě bleskově,
a tak se jí podařilo zloděje zastihnout ještě v bytě. Byl
tak překvapený, že se ani nesnažil zapírat a odcizených
jedenaosmdesát tisíc vydal. V září se zase díky tele-
fonátu podařilo strážníkům zadržet nebezpečného
devianta, který půl roku obtěžoval žačky jedné školy.
Muž se před nimi svlékal a onanoval. Jedno z děvčat
zavolalo na tísňovou linku 156 a strážníci muže nachy-
tali přímo při činu. Kromě tísňové linky 156 poskytuje
městská policie možnost volání také neslyšícím obča-
nům. Ti mohou kontaktovat Centrální operační stře-
disko buď prostřednictvím faxu připojeného paralelně
k lince 156, nebo tím, že pošlou SMS zprávu na speci-
álně upravený mobilní telefon s číslem 724 003 333.

Teraza Čapková
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Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy uvádí:

Velký vánoční koncert
se SCHOVANKAMI

Dne 10.12. 2009 od 19:00 hod

Společenský sál ZŠ Masarykova - boční
vchod z ul. Čentická.

Vstupné 200,-Kč
Od 16.11. předprodej:

podatelna úřadu a Knihkupectví nad lesy.

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

Újezdské muzeum Vás zve na

2.VÁNOČNÍ KONCERT
dne 20. prosince 2009 ve 14:00 hodin

a na

výstavu k příležitosti 435. výročí
ZAHÁJENÍ VYDÁVÁNÍ NEJSLAVNĚJŠÍHO

PŘEKLADU BIBLE TZV. KRALICKÉ BIBLE
od 12:00 do 14:00 a od 15:00 do 18:00 hodin. Vstup zdarma

Poslední akcí Újezdského muzea v tomto roce bude 2. vánoční koncert. Bude se konat v neděli 20. pro-
since ve 14:00 hodin v nových prostorách muzea v polyfunkčním domě.

Účinkovat bude slečna Marta Ženatá (soprán) a paní Dana Svatošová (klavír). V první části programu
zaznějí skladby 18. a 19. století a ve druhé části české vánoční koledy.Věříme, že újezdští občané alespoň
na chvíli opustí předvánoční „blázinec“ a nechají se pohladit hudbou, která odráží pravé kouzlo vánoc.

Této příležitosti jsme využili ke krátké výstavce, která vzpomene na 435. výročí zahájení vydávání
nejslavnějšího překladu Bible do češtiny, tzv. Kralické bible. Od sběratelů se nám podařilo získat ne-
jen různé překlady z 19. a 20. století, ale i např. Bibli, kterou vydávali čeští exulanti v Německu a kterou pak
pašovali do Čech, velmi často s nasazením vlastních životů. Bude zde vystaven i exemplář prvního překladu
do lužické srbštiny z 18. stol. pro potřeby tamní evangelické církve. Tato výstavka bude otevřena v den
konání koncertu od 12. do 14. hodin a od 15. do 18. hodin. Vstup na koncert i výstavu je zdarma.

Na závěr roku chce muzejní rada poděkovat všem, kteří svými zápůjčkami i dary umožnili nově uspo-
řádat jak stálou expozici tak i jednotlivé výstavy, které jsou stále přitažlivější.

Vám všem prostřednictvím Újezdského zpravodaje přejeme radostné a pokojné prožití vánočních svátků
a pokud možno hodně zdraví i osobního štěstí po celý nový rok 2010.

Jako dárek vám chceme přinášet stále hezčí a zajímavější akce a výstavy.
PhDr. Miloš Schmidt, předseda MRÚM
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Výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L
svým členům nabízí ozdravný pobyt

CHORVATSKO – MAKARSKÁ RIVIERA
– TUČEPI – DALMÁCIE
od 6. 6. do 15. 6. 2010

TUČEPI, patrně nejatraktivnější letovisko Makarské riviery leží na úpatí horského
masivu Biokovo, 5 km jižně od města Makarská . Tučepi byly již odedávna malým
turistickým rájem pro každého. Návštěvníky okouzlí svou 3km dlouhou oblázkovou pláží
lemovanou hlavní promenádou a řadou kaváren, restaurací a tanečních klubů i malých
obchůdků. Jsou zde k dispozici ke sportovnímu využití tenisové kurty, minigolf a jiné.
Nachází se zde také překrásná marina – přístav pro rybářské i turistické lodě a jachty.
Tučepi mají dobré podmínky pro provozování vodních sportů.

UBYTOVÁNÍ je v penzionu PAŠKO VELA, STRAVOVÁNÍ je formou polopenze.
cca 100m od pláže, blízkosti centra. Servírovaná snídaně, káva, čaj.
Pokoje jsou 2 a 3 lůžkové s vlastním Servírovaná večeře, salát-dezert,
sociálním zařízením a balkónem. ovocná štáva. Možnost nákupu
Na patře je chladnička. občerstvení za Kč .

Pláž je zde oblázková s pozvolným vstupem do vody .

CENA OD KČ 4.590,- zahrnuje ubytování v penzionu, servírovanou polopenzi, lůžko-
viny, služby delegáta, dopravu

Pobytová taxa činí na den 0,85 euro mimo sezónu.
Taxa se platí na místě, není zahrnuta v ceně.

Zájemci hlaste se paní Kollinové do 15. 1. 2010 tel. 777 290 142,
která Vám dá přihlášku.

Při odevzdání vyplněné přihlášky, zaplatíte zálohu Kč 1.000,-

POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZENÝ !

ZVEME VÁS
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Seniorcentrum Limuzská
zve všechny

pražské seniory
Bohatou nabídku služeb a kurzů připra-
vilo pro seniory ze všech městských
částí Seniorcentrum Limuzská. Hned
počátkem prosince můžete začít s oblí-
benými kurzy trénování paměti, při kte-
rých si v krátkých zábavných testech
osvěžíte myšlení. Rádi vás přivítáme
i ve výtvarné dílně, kde je na programu
nejprve pečení mikulášského pečiva
(3. prosince) a o týden později výroba
staročeských vánočních ozdob.
Do Vánoc se také můžete naučit na po-
čítači či internetu, 7. prosince začínají
kurzy Začínáme s počítačem a interne-
tem. Pro ty zdatnější, kteří mají s počíta-
čem již nějakou zkušenost jsme připravili
řadu tematicky zaměřených kurzů jako
např.: Digitální fotografie, Notebook,
Google, Komunikace po sítí a další. Kurzy
můžete také darovat formou dárkového
poukazu. Najdete nás na konečné tram-
vaje č. 11 – (Černokostelecká) či na auto-
busové zastávce Limuzská – autobusy
č. 133, 177, 188, 195. O další informace
a přihlášení si zavolejte na tel.:
272 701 335 nebo 274 013 239 nebo se
podívejte na www.elpida.cz .

Jiří Hrabě,
Elpida plus, o.p.s., Limuzská 8, Praha 10,

E-mail: jiri.hrabe@elpida.cz
tel.: 777 620 281

ZVEME VÁS

Nevíte, co dál
a potřebujete pomoc či podporu?

Poradenský servis PORSE
nabízí služby všem, kteří se ocitli v takové si-
tuaci, ve které nevědí, co dělat. Ať jste mladistvý,
rodič, senior, dítě či se problém vztahuje k Vašim
přátelům, blízkým, můžete k nám přijít. Pomů-
žeme a poradíme Vám s Vaším trápením, které
se týká vztahových potíží, nesnází v práci či
s prací, s ujasněním si směru svého budoucího
povolání, s bydlením, s právním problémem
(občanským, rodinným, pracovním, trestním,
v této situaci hledíme na to, zda si nemůžete do-
volit placeného poradce) vymyslíme, jakou fi-
nanční pomoc můžete v nepříznivé situaci získat
od státu či jak zvládnout Vaše finanční potíže,
jaký druh rodičovské si zvolit, s rozvojem vlastní
osobnosti aj.

Poradenský servis své služby nabízí bez-
platně a i anonymně. V situaci, která není lehká,
je důležitá odborná pomoc, která situaci zlepší
či stabilizuje. Proto neváhejte a přijďte k nám.
Za zeptání nic nedáte.

Příkladem může být paní, která nás navštívila
se sousedským problém - kouř od sousedů ji
znepříjemňoval život a jak se s nimi má domlu-
vit. Či paní, která se přišla poradit se svými dluhy
a co nyní může a má dělat. V obou případech
jsme vždy pomohli se v situaci zorientovat, zjis-
tit, zda situace nezasahuje do právního prob-
lému a společně jsme vymysleli, jak dále
postupovat. Chodí k nám i lidé, kteří potřebují po-
moci sepsat životopis, úřední dopisy či pomoci
v jednání s úřady.

Poradenský servis můžete navštívit vždy
v pondělí 14.00 – 17.00 hod. a v úterý 14.30 -
16.30 hod. v prostorech běchovické školy, nebo
ve středu 11.00 - 15.00 hod. na adrese
Středisko osobní hygieny, Živonínská 1630,
Praha - Újezd nad Lesy.

Své dotazy můžete konzultovat i na tel. č.
733 765 615 pro dotazy pouze ve středu,
na tel. č. 739 491 633 pro dotazy v ostatní dny
nebo mailem na adrese porse@neposeda.org.
Před navštívením servisu se telefonicky či
osobně objednejte. Možné je individuální setkání
v jinou než pevně stanovenou dobu.
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Program NZDM AUTOBUS - prosinec
Plánovaný výjezd do Koryčan na Moravě byl z organizačních
důvodů zrušen. Děkujeme za pochopení.

30.11. - 6.12. Zdobení stromků
NZDM Autobus se bude účastnit soutěže o nejhezčí živý vánoční
stromeček. Zkuste to i vy! Více informací na letácích.

2.12. Mikulášská párty v prostorách Meet Factory
na Smíchově 15:00 - 20:00. Přijděte si užít netradičního Mikuláše. Program
je přizpůsoben dětem i dospívajícím. Čeká vás jízda na skatu nebo kolečko-
vých bruslích, výtvarné dílny, deskové hry, spousta hudby a další zábavy.
Na nejmenší bude čekat Mikuláš. Více informací na letácích.

7.12. 2009 - Den vánočních tradic.
Účastníci se dozví spoustu zajímavostí o vánočních tradicích, nejenom v ČR, vyzdobí si klub Autobus a budou
si moci společně s kamarády užit sváteční atmosféru.
15.12. 2009 - PROMÍTÁNÍ - film bude vybrán na klubu HLASOVÁNÍM
19.12. Adventní koncert od 17:00 - pořádá Neposeda o.s.
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Úterý 1. 12. 2009, 19.30 KINO – PROTEKTOR
ČR, 2009, drama,100 min,od 12 let, režie: Marek Najbrt, hrají: Marek Daniel, Jana Plodková, Klára Melíšková, Tomáš Měcháček, Sandra
nováková, Rišo Stanke, Jan Budař. Reportér Emil a herečka Hana jsou manželé. Píše se rok 1938.Německá okupace a začátek války obrátí
jejich životy naruby. Hana je konfrontována se svým židovským původem a Emil využije šanci zachránit a zároveň ovládnout Hanin život.

Středa 2. 12. 2009, 18.00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY - JINDŘICH ULRICH - OBRÁZKY
Akademický malíř Jindřich Ulrich je známým miniaturistou, který se soustřeďuje na zobrazení tereziánsko-josefínského a rudolfínského
období. Na miniaturních olejích tak budete mít možnost spatřit portréty historických osobností - filozofy, encyklopedisty, antikváře, alchymisty,
vojáky a také hudebníky. Výstava je další z řady výstav přátel Hedviky Vilgusové, potrvá do konce měsíce a je prodejní. Tématicky jsme
zařadili doprovodnou prodejní výstavu Betlémů. Srdečně vás zveme.

Čtvrtek 3. 12. 2009, 19.30 KINO – 35 PANÁKŮ RUMU
Francie / Německo, 2008,100 min, drama, od 12 let, režie: Claire Denisová. Hrají: Grégoire Colin, Alex Descas, Mati Diopová, Nicole Dogueová.
Příběh otce a dcery, na který se nezapomíná. Lionel žije se svou dcerou, kterou po smrti ženy sám vychoval. Zůstali jeden pro druhého, ale
Joséphine dospívá a bude chtít žít i svůj vlastní život. Čas běží a Lionel si začíná uvědomovat, že přichází změna, která může znamenat i jejich
rozloučení. 44.MFF Karlovy Vary

Pátek 4. 12. 2009, 11.00 DĚTSKÉ DIVADLO – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A JEŠTĚ ŠIRŠÍ
Tři vtipné pohádkové příběhy provázené písničkami v podání Maxim Turbulenc. Vstupné: 40,-Kč/os.

Sobota 5. 12. 2009, od 16.30 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jako každý rok i letos přijde Mikuláš do KC Beseda. V parku KCB bude pro vás a vaše ratolesti přichystaný Betlém i s ovečkami a letos poprvé
i vánoční perníčky a perníkové chaloupky od šikovné paní perníkářky, vánoční dekorace a adventní věnce. V sále KCB se mohou děti těšit
na setkání s Mikulášem, čertem i anděly. Dárečky pro své ratolesti vezměte jako již tradičně s sebou i se seznamem zásluh i prohřešků, jako
nápovědu Mikulášovi. Začátek je v 16.30, ale Mikuláš počká s dárky i na později příchozí.

Pondělí 7. 12. 2009, 17.00 INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.
Koncert tříd pěveckých a kytarových

Úterý 8. 12. 2009, 19.30 KINO – MILOŠ FORMAN:CO TĚ NEZABIJE…
ČR, 2009, drama, 105 min, od 12 let, režie: Miloslav ŠMÍDMAJER, hrají: Miloš FORMAN a jeho přátelé. Život oscarového režiséra zachycený
v novém celovečerním dokumentu. Miloš Forman zde poprvé otevřeně hovoří o svém soukromí a filmové kariéře. Film o snech, plánech
a o umění vyprávět příběhy filmem.

Středa 9. 12. 2009, 18.00 INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.
Koncert tříd klavírních a flétnových

Čtvrtek 10. 12. 2009, 19.30 KINO – WHISKY S VODKOU
Německo,2009, 104 minut , komedie, od 12 let, režie: Andreas Dresen. Hrají: Henry Hubchen, Corinna Harfouch, Sylvester Groth, Markus
Hering, Valeri Tscheplanowa. Miláček publika herec Otto, který má za sebou třicet let profesionální kariéry, realizuje svůj další film a hned
první natáčecí den se opije. Režisér povolá místního herce, aby se stal náhradníkem nespolehlivého Otty. Ukáže se, že neznámý herec je
zatraceně dobrý... 44.MFF Karlovy Vary

Pátek 11. 12. 2009, 18.00 SVAŘÁČEK
Hudebně zábavný pořad pro děti, mládež a rodiče od 0 do 99 let: veselé básničky, hádanky, vtipy, písničky, horory, soutěže + překvapení.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Fialová srnka pila asfalt z hrnka! Pásla jahody, zakopla o schody! Skákal Klaus přes Bauhaus! Možná přijde i strýček Jedlička... Po skončení
volný program pro dospělé: Diskotéka pro starší a pokročilé, Quiz Night Show etc. Uvádějí Jan a Alena Nejedlých

Sobota 12. 12. 2009, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
Vánoční všehochuť – přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a vyrobit dárek nebo maličkost pro radost či na výzdobu – drobnosti
drátované, z pediku, hvězdičky z korálků, kdo si co vybere. Cena od 50,-Kč (dle použitého materiálu). Lektorka Andrea Janotová, přihlášky
na tel. 720569245 nebo na email: andreajan@seznam.cz.

Sobota 12. 12. 2009, 16.00 KINO –VZHŮRU DO OBLAK
USA, 2009, animovaný, rodinný, 96 minut, dabing, režie: Pete Docter, Bob Peterson. Příběh o 78 letém prodejci balónků, který si splní
celoživotní sen a vydá se spolu s osmiletým průzkumníkem na návštěvu exotických míst

Neděle 13. 12. 2009, 17.00 ADVENTNÍ KONCERT – PŘEDVÁNOČNÍ HUDEBNÍ ZASTAVENÍ
Přijďte a nalaďte se do klidu a pohody při koncertu, na kterém zazní vánoční písně a koledy v podání Jana Kvapila – housle, Karla Hutha –
violoncello, Zbyňky Šolcové – harfa, Věry Mullerové – klavír, Aleny Nejedlé a Evy Brabencové – zpěv.

Pondělí 14. 12. 2009, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – BETLÉM
Vánoční představení plné známých koled. Před zraky dětí se staví lidový Betlém, který je postupně zaplňován plošnými loutkami. Každá
postava přichází na scénu s vlastním hudebním doprovodem a zaujímá své místo. Nad vším se vznáší anděl, který je nejen zvěstovatel
radostné události, ale i průvodcem celé hry.Hraje divadlo ŠUS. Vstupné: 45,-Kč/os

Čtvrtek 17. 12. 2009, 19.30 KINO – JAN KLUSÁK - AXIS TEMPORUM
ČR 2009, dokument, 57 min., režie: Dan Krameš. Filmová báseň o životě v souřadnicích hudby.
Černobílý dokument zastihuje skladatele Jana Klusáka v ose času (axis temporum) mezi 70. a 75. rokem života s nesmírnou vitalitou,
šarmem a vtipem. Jan komponuje a sleduje zrod stěžejní skladby tohoto období v nastudování Petra Altrichtera, pouští nás do svého dětství,
které ožívá ve fotografiích jeho milovaného tatínka, který zahynul v Osvětimi, neotřele charakterizuje svá různá šťastná i těžká období, kdy
nesměl být hrán. V osudu Jana Klusáka jsou hluboce zakódovány tragické momenty dějin 20. století. Vše prostupuje jeho hudba - hudba
jako životní postoj.

Neděle 20. 12. 2009, 16.00 VÁNOČNÍ HRA – DLOUHO OČEKÁVANÝ KRÁL
Vánoční hra autorky Petry Macháčkové s písničkami o sedmi obrazech, ve které si připomeneme očekávání lidí na příchod někoho, kdo bude
jejich zachráncem. Putování začneme v době, kdy byl izraelský národ v egyptském zajetí a skončíme narozením Ježíše v Betlémě. Hru si
připravilo 48 dětí, které chodí na náboženství do ZŠ v Klánovicích a na faru v Kolodějích. Vstupné: dobrovolné

Od 5. 12. 2009 BETLÉM S OVEČKAMI V PARKU KCB

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

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.

Partneři:
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.
Onlio, a.s. – nové jméno pro český web. Online partner Klánovického fóra www.onlio.com
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dílo
Doktorka Kateřina
60 zabijáků podle Steva Backshalla
Temný osud jménem D´Este
Zvířata zblízka
Dům na Páté Avenue
Láska na útěku
Kletba zelených očí
Ďáblův dech
Tutanchamon: Kniha stínů
Vikingova žena
Útěk z pekla Opus Dei
V pavučině vztahů
Když divadlo sundá masku
Poznáváme svět
Královská hrdost
Hra o pizzu
Tajemství
Vosí hnízda
Zátoka sviní
Rosekrucián
Ztracený Thomas
Konec světa v Breslau
Záhady kolem nás
Noční vraždy
Noční mstitel
Království
Bezedná propast
Zvíře
Skutečný příběh Templářů
Hrobařova dcera
Strážkyně podsvětí
Smolná kniha
Tiché krutosti lásky
Zaváté stopy
Jako každý člověk
Šumava tajemná
Vzhůru na Kapučíno
Přítulný zajíček
Kostnice
Záhada ostrova Flatey
Ocas draka

KULTURA

PRO DĚTI
autor
Brezina
Dickson Louise
Němeček
Smith L.J.
Smith L.J.

dílo
Smrtící souboj
Detektivní kancelář, Ája a Ben
Nádherné příběhy
Upří deníky. Probuzení
Upří deníky. Souboj 2
Říkadla pro nejmenší

PRO DOSPĚLÉ
autor
Amrein Nicole
Backshall
Bartošová
Březinová
Bushnell
Cartland
Coulter
Cussler Clive
Drake Nick
Drake Nick
Duborgel
Fielding Joy
Fuchsová
Gandon Odile
Gregory Philippa
Grisham John
Haughton
Chalupová
Jones Howard
Koláček Luboš
Koontz Dean
Krajwski
Liška Vladimír
Lutz John
Lutz John
Martin Tom
McClure Ken
Muchamore
Newman
Oates Joyce
Petersová
Procházková
Prouza Petr
Roberts Nora
Roth Philip
Rubíková
Schneider
Váňová Magda
Vaughan -Hughe
Viktor Arnar
Williams Adam

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Jitka Kašparová, knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBY:
Pondělí 10.00 - 11.00 11.30 - 18.00 hod
Středa 10.00 - 11.00  11.30 - 17.00 hod
Pátek 10.00 - 11.00   11.30 - 16.00 hod

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

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovoluji si Vás upozornit, že od 1.ledna 2010 se

z rozhodnutí MČ Praha 21 zvyšuje cena ročního
poplatku z 30,- Kč na 50,- Kč, nově je zaveden
poplatek za ztrátu čtenářského průkazu - 20,- Kč
a dále bude zpoplatněn tisk materiálů - jedna
strana A4 za 3,- Kč. 

Ve dnech 28.12. až 31.12.2009 bude
v knihovně dovolená.

Na závěr mi dovolte, abych vám
všem popřála šťastné a veselé
Vánoce a v novém roce 2010 jen
to nejlepší. 

Jitka Kašparová, knihovnice
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ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
Po výstavě obrazů pana Františka Kollmanna a Martina Škaldy uspořádalo Újezdské muzeum výstavu tří

újezdských rodáků. V průběhu příprav však zemřel pan Jiří Sluka. Ve spolupráci s jeho snachou paní Mgr. Věrou
Slukovou se podařilo shromáždit kolekci, která charakterizuje různé formy jeho tvorby.

Obdobně se podařilo představit i různé epochy tvorby pana Milana Zemana. V jeho případě chci upozornit
na skutečnost, že pan Milan Zeman věnoval našemu muzeu podstatnou část rodinného archivu. Sbírka plakátů
a fotografií z kulturní i sportovní aktivity jeho i jeho otce výrazně přispěla k tomu, že můžeme prezentovat bohatý
veřejný život v naší obci po celé 20. století.

Třetím malířem je pan Radek Svoboda, který oživil výstavu několika svými osobitými obrazy.
Všichni tři malíři mají zcela odlišná občanská povolání. Spojuje je však snaha vyjádřit se ke svému prostředí
v němž žijí, výtvarnou tvorbou, kterou postupně zdokonalují účastí na různých kursech i studiem literatury.
Některé obrazy dokonce zachycují přírodu a život v Újezdě a jeho okolí.

Újezdské muzeum děkuje autorům, že mu několik obrazů věnovali do výtvarné sbírky.
PhDr. Miloš Schmidt

předseda MRÚM

ZE ŠKOLY

MILÍ ČTENÁŘI,

podzim je pomalu pryč, den za dnem
utíká a my bychom Vám rádi trochu přiblí-
žili, co jsme vše v naší mateřince zažili. Pár
slziček na začátku školního roku /ostatně
bylo jich jen málo/ nikoho neodradilo a nyní
se všichni spokojeně vrhají do dění v ma-
teřské škole. 

Trenéři tenisového klubu v Újezdě nad
Lesy nás pozvali na zdejší kurty a děti si
pod jejich vedením pěkně zasportovaly. 

V době dozrávání ovoce jsme navštívili
výstavu v Klubu zahrádkářů, mohli jsme si
prohlédnout výpěstky zahrádkářů /některé
pěkně kuriózní/ a děti se seznámily i s pro-
cesem moštování ovoce. 

Pokračujeme ve spolupráci
s humanitární organizací
„Adra“. Cílem programu Adry
je vytvořit u dětí povědomí
o základních rozvojových
problémech, podporovat soci-
ální cítění a vnímání významu
mezilidské solidarity. Napří-
klad jsou používány speciální
„rozvojové“ omalovánky, po-
mocí kterých si děti mohou na
příbězích svých vrstevníků
z tzv. třetího světa uvědomit
rozdíly, ale i podobnosti života
v České republice a v rozvo-
jové zemi. 
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Jednoho říjnového pátečního
dopoledne jsme se vydali do
blízkého lesa. Tam na nás čekalo
překvapení a to - „Matka pří-
roda“. Děti poznávaly různé pří-
rodniny, stromy, vše co k lesu
a přírodě patří a co s ní souvisí.
Připomněli jsme si, jak se k pří-
rodě a v přírodě chovat, jak o ni
pečovat a chránit ji. Právě stejný
název nese i náš školní vzdělá-
vací program-„Matka příroda“,
který nás bude provázet po celý
školní rok. 

Paní učitelky ze ZŠ nás po-
zvaly na návštěvu. Setkali jsme
se s bývalými kamarády z naší
školky a prožili s nimi celou vy-
učovací hodinu. Společně jsme

si zazpívali, nakreslili obrázky a prohlédli
si prostory školy. Tento den nám hned
po ránu zpříjemnil pan řidič z autobusu
č.109 (6524), který nám ochotně pomohl
při nástupu do autobusu. Touto cestou mu
velice děkujeme.

Naše zdraví si vylepšujeme v Solné jeskyni,
kde si hrajeme, dýcháme, relaxujeme, zařazu-
jeme zdravotní cviky a hrajeme na flétnu. 

Těšíme se společně na další programy,
které nám zpestřují život.

V době, kdy budete číst tento článek,
bude začátek prosince, dovolte nám tedy,

abychom Vám popřály klid
v předvánočním čase, co nej-
krásnější prožití vánoc, hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti
a v roce 2010 se opět shle-
dáme.      
Více o naší MŠ na webu

www.msrohoznik.cz.

Luďka Veselá, 
Eva Králová, 

MŠ Rohožník

ZE ŠKOLY
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ZE ŠKOLY
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ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 2010
V letošním  školním roce vytvořili děti a učitelé ZŠ Masarykova školní kalendář na rok 2010. Dvanáct tříd

pod vedením paní učitelek zpracovalo výtvarné návrhy jednotlivých měsíců. Oboustranný kalendář formátu
A3 bude k dispozici na třídních schůzkách 24.11.2009, Vánočním zpívání 3.12.2009 nebo při zápisu 1. tříd
21. a 22.1.2010.

Děkuji tímto panu Michalu Špatzovi za grafickou podobu školního kalendáře, kterou zpracoval bez ná-
roku na finanční odměnu. Zároveň patří mé poděkování všem dětem a kolegyním, které se podílely
na tvorbě kalendáře. 

Mgr. Miroslav Kurka, ředitel školy

DĚTI PÍŠOU O DOBĚ PŘED ROKEM 1989
Masarykova ZŠ informuje:

VYPRÁVĚJ
V novinách zajímavé články, v televizi spousta dokumentů a diskusí a vzpomínání, které vyvrcholí

kolem 17. listopadu. Už dlouho předtím jsme si lámali hlavu -  jak to udělat, aby tohle všechno děti
bez hlubšího povšimnutí nepominuly?

Rozhodli jsme se, že v říjnu a v listopadu uspořádáme pro žáky na 2. stupni projekt s názvem 20 let
od pádu komunismu. Tím, jak se žilo před rokem 1989, se žáci různým způsobem zabývali v hodinách ob-
čanské výchovy a dějepisu /co dělali, si můžete více přečíst na www.zspolesna.cz / a televizní seriál
Vyprávěj nás inspiroval k zadání stejnojmenné slohové práce, kterou měli žáci napsat podle vzpomínek
členů své rodiny. Cílem projektu bylo, aby se žáci začali o dřívější dobu zajímat.

Na vypracování dostaly děti dlouhou lhůtu a s napětím jsme čekali. Budou slohové práce stát za to?
Můžete to posoudit sami. Předkládáme Vám k přečtení ty, které jsme vybrali jako nejzajímavější, přičemž
nás moc mrzí, že ÚZ není nafukovací, poněvadž pěkných bylo mnohem více, než je únosné otisknout. 



1/ Babička z maminčiny strany je pro mě velmi dů-
ležitá osoba a moc si rozumíme, ovšem když

jde o slohovou práci o jejím životě, komunikace mezi
námi se značně zhoršila. Od samého začátku se
k tomu staví velmi pesimisticky. Když už se konečně
dostaneme k tomu vypravování, babička řekne sotva
dvě věty a pak následuje to, že ji to hrozně rozčiluje
a že neví, co by měla povídat. Takže věřte, že zpoví-
dání mé babičky byl opravdu těžký oříšek. 

Má babička pochází z velmi prosté a chudé rodiny,
narodila se  v roce 1951 v Praze. Dětství prožila v chu-
době, ale přesto má pěkné vzpomínky. Její maminka
byla uklízečka a tatínek zedník. Má čtyři sourozence, se
kterými měla velmi pěkný vztah, který trvá dodnes. Jako
malé dítě nevnímala, že zde byl komunismus. Maxi-
málně tak zaslechla své rodiče, jak v kuchyni tajně kriti-
zují nějaké skutečnosti. V roce 1966 nastoupila
na střední odbornou školu, kde se vyučila dámskou krej-
čovou. Během tohoto studia zažila jeden velmi nepří-
jemný okamžik, a to za sovětské okupace, kdy zrovna
šla po Václavském náměstí do školy. Brzy po škole se
vdala a měla dvě děti, tedy mou maminku a tetu. Nedá
se říct, že by se měli nějak špatně, protože můj děda byl
velký kšeftař, a tak se vždy dokázal dobře postarat o ro-
dinu. A babička, jelikož uměla a umí dobře šít, vždy
něco ušila sobě i svým dětem.

Ano, řekněme, že neměli zrovna něčeho přebytek, ale
měli tolik, aby jim to stačilo ke spokojenému životu. A když
zrovna neměli něco, co potřebovali, a nemohli to sehnat,
tak si doma potají trochu zanadávali, ale život šel dál. Ba-
bičce nepřipadalo divné, že pulty nejsou přeplněné ba-
nány, pomeranči a jiným zbožím, jí nepřipadalo zvláštní,
že v krámě stojí nekonečné fronty, možná ji to otravovalo
a možná byla v tu chvíli nespokojená. Ale jelikož nic jiného
neznala a v tomto vyrůstala a neměla to s čím jiným srov-
návat, tak to babičce připadalo úplně normální.

Myslím a můj názor je ten, že vše nebylo tak
černé, jak se nám vtlouká do hlavy, a to samozřejmě
nejsem zastáncem komunismu. Jen chci říct, že lidé,
kteří nějakým způsobem nebrojili proti tomuto režimu,
jako třeba moje babička, neměli až tak úplně špatný
život. V té době byly třeba bezplatné kroužky pro děti,
zdarma zdravotní služby, všichni museli pracovat a tak
podobně, samozřejmě že negativ té doby je mnohem
víc, ale to je i dnes, i když tu máme nepřeberné množ-
ství zboží a nežijeme si úplně nejhůř.

Klára Veselská 9.B

2/ Můj táta má tetu a poradil mi, abych vyzpovídala
právě ji. Teta nejprve tvrdila, že už spoustu toho

špatného zapomněla, ale pak se přece jen dala do vy-
právění.

Teta se narodila dva roky po válce. Její rodiče byli
moc hodní a měla velmi hezké dětství. Jenomže se
vstupem do základní školy brzy začala chápat,že něco
jiného slyší v soukromí rodiny a něco jiného se hlásá
na veřejnosti. Vedlo to ke zmatkům dětské duše a ne-
chápala pocit, že se dospělí jakoby něčeho bojí. V té

době nebylo prý dobré vyčnívat příliš z řady. Kdo
zrovna nechtěl být aktivní komunista, soustředil se
na to být nenápadný a co nejméně být viděn. S přibý-
vajícími roky pochopila proč.

V roce 1989 byla teta už dospělá a měla se-
dmnáctiletého syna. Najednou zjistila,že mimo NDR
a jedné dovolené  Bulharsku nikdy nebyla mimo repu-
bliku. Vlastně se jí a jejímu manželovi podařilo po opa-
kované žádosti o vízum navštívit SRN. Ovšem
bez syna. Prý proto, aby se museli vrátit a neemigro-
vali, což vůbec neměli v úmyslu. Na hranicích je po-
tupně prohlíželi a vzali jim i květiny, které teta dostala
při odchodu z penzionu. Po návratu museli v zamě-
stnání oba písemně doložit, s kým se tam sešli a o čem
s ním hovořili. Tato zkušenost byla velice nepříjemná
a odradila ji od příštích takových výletů na západ.

Pak jsem se dozvěděla ještě spoustu jiných pří-
běhů, a uvědomila jsem si, že teta má pocit, jako by ji
komunisté v životě úmyslně o něco okradli. O majetek
rodiny, o volnost, svobodu slova i pohybu, o možnost
studia v cizině, o knihy, které si chtěla číst a nebyly
k mání, zrovna tak jako o komunisty zakázanou hudbu
a dokonce i některé tance. Často chyběly základní po-
traviny a ledacos nebylo vůbec k dostání.

Teta komunisty ráda nemá a neměl je rád ani její
děda a její tatínek se jich prý i bál. Jsem ráda, že žiji
v úplně jiné době a po tetině vyprávění si toho asi víc
vážím.                                            

Katka Řeháková 9.B

3/ Zeptala jsem se na život za komunismu táty, babičky
a dědy, ale nejvíce mě zaujal příběh táty, který mi

vyprávěl o osudu svého dědečka a mého pradědečka.
Jeho dědeček, který žil na Vysočině poblíž města

Jihlavy, měl pole, malý statek s deseti kravami a dvěma
koňmi, pár kachen, hus. Tento statek zdědil po před-
cích, generace před ním se staraly o půdu, stromy
a lesy tak, aby z nich měly užitek; pokud bylo něco
k prodeji, prodali to a koupili další pole. Tyto generace
zachovaly dědečkovi i sady a dědeček se stal zeliná-
řem a ovocnářem. Se svým zbožím od začátku 20. sto-
letí jezdil až do Vídně a tam ho prodával. Měl koně
a vůz a tuto vzdálenost musel urazit asi dvakrát mě-
síčně. Babička jezdila s ním a prodávala ubrusy a pro-
stírání. S příchodem nové, Československé republiky
dostaly obchody větší smysl ekonomický,dědeček
touto živností zbohatl a dokoupil pole, lesy a opravil
statek.  

S příchodem krize v roce 1938 bylo špatně, ale ne
tak, aby bylo nutné prodávat majetek, stejně špatně
bylo i za 2. světové války, ale ne tak, aby museli kola-
borovat s Němci. Obchody dědeček už neměl zahra-
niční, pouze místní,neboť koupil krámeček na prodej
zeleniny a ovoce. Tento krámek ho uživil s tím, že
musel propustit pacholky a pomocníky.

Po roce 1957 došlo k znárodňování majetku a pol-
ností. Dědeček byl označen za kulaka a při nepodep-
sání dobrovolného vstupu do JZD byl zatčen
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a odvezen do věznice v Jáchymově. V této věznici byl
4 roky. Po návratu našel veškerý majetek přerozdělený
do JZD a hospodařili na něm všichni okolní, kteří po-
depsali. Často se chodil dívat na lesy, pole a sady,
které dříve vlastnil, a babička říkávala, že mu pohled
na to rve srdce. Dědečkovi zakazovala chodit
i do statku. Stále opakoval,že není možné, aby ho
někdo mohl beztrestně okrást, že všechno, co měl,
přece neukradl, ale poctivě vydělal. Pak už dědečka
znali jen jako prodavače zeleniny v jeho bývalém
krámku. Nepodbízel zboží, prodával bez zájmu, byl za-
hořklý, ani do hospody na nedělní mariáš nechodil.
Dům, který jim byl ponechán, je dnes naší chalupou,
po dědečkovi na zahradě zbyly jen dva stromy. Křivda,
která se stala, mu zkrátila život a oddělila dědu a celou
rodinu od vztahu k půdě, jehož ztráta i další lidi těžce
poznamenala a je důsledkem dnešního nezájmu lidí
o půdu, vztah ke stromům a o přírodu. Půda byla od-
jakživa dědictvím minulých generací a vytvářel se k ní
vztah a autorita s poutem odpovědnosti.

Osud tátova dědečka  je osudem mnoha dalších,
kteří v době znárodnění přišli o vše bez náhrady.                                                                                                                            

Dominika Jelínková 9.B

4/ Vyzpovídala jsem své rodiče a prarodiče. Zjistila
jsem, že každý má na komunismus jiný názor.

Jako první napíšu, co mi pověděla babička z tátovy strany.
Vyprávění začnu všemožnými zákazy tehdejší

doby. Bylo zakázáno jezdit do ciziny /pokud se nejed-
nalo o  komunistickou zem/. Na hranicích byly ostnaté
dráty, ve kterých někdy vedla elektřina. Když se někdo
pokusil utéct, na hranicích ho mohli i zastřelit. Bylo za-
kázáno svobodně se vyjadřovat. Když někdo řekl něco
proti vládě, měl z toho velké problémy,  mohl skončit

až ve vězení. S politickými vězni se zacházelo hůř než
s kdejakými kriminálníky. Také bylo zakázané poslou-
chat hudbu ze západu. Povoleny byly pouze písně ze
socialistických zemí. V tisku se psaly samé propagu-
jící texty o komunismu, samozřejmě v jeho prospěch.
Většinou to ale byly lži. Hodně zboží, včetně základ-
ních potravin, bylo nedostatkové, což podporovalo
tzv. podpultový prodej /to znamená, že obchodník scho-
vával nedostatkové zboží pro své příbuzné a známé/.
Když někdo z příbuzenstva emigroval, byl živnostník
nebo dával najevo nesouhlas s tehdejší politikou, jeho
děti se nedostaly na střední a vysokou školu.

Moje babička má na tehdejší dobu opravdu špatné
vzpomínky. „Bylo 21. 8. 1968, když jsem šla ráno do
práce, místo tramvají a trolejbusů po městě začaly jez-
dit tanky a obrněné vozy. Vojáci stříleli po všech budo-
vách. Jen tak tak jsem utekla a schovala se,“ vzpomíná
na nejhorší chvíle. „To já jsem šel zrovna z práce a na-
jednou Rusové začali střílet do lidí, tak jsem si lehnul
na chodník a vyděšený čekal, až to skončí,“ přidal se
do rozhovoru děda se svým nejhorším zážitkem.

Když jsem se na tento režim ptala svého druhého
dědy, měl úplně jiný názor. Jemu komunismus vyhovo-
val. Zvláštní, jak na jednu věc mají lidé tolik rozdílný,
vlastně úplně opačný názor.

Můj názor na tuto dobu je jednoznačný. Určitě bych
ji nechtěla zažít. Docela lituju lidi, kteří v té době žili,
ať už v jakémkoli stáří. Režim to byl nespravedlivý, ale-
spoň si to myslím. Nezažila jsem to, tudíž to mohu po-
soudit  pouze z vyprávění ostatních lidí. Na tehdejším
režimu se mi také nelíbí, že byla zakázána svoboda
projevu. Přeci jenom teď už je člověk zvyklý říct svůj
názor, ať už se týká politiky nebo čehokoli jiného.  

Katka Špitálská 9.A
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Tolik komunismus, jak ho dětem zprostředkovaly jejich rodiny. To, co děti napsaly, se samozřejmě
stalo krásným materiálem k dalšímu využití. Vysvětlovali jsme drobné nepřesnosti a to, čemu děti při
čtení prací svých spolužáků nerozuměly, při diskusi jsme si všímali různých úhlů pohledu a hledali pří-
činy rozdílných názorů. Jak doufáme, bezvadná škola demokracie.

Za ZŠ Hana Jančová

Poznámka redakční rady: Jelikož příspěvek Masarykovy ZŠ byl velmi dlouhý, byla  redakční rada nucena otisk-
nout ho na pokračování. redakce 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolte ještě jednu poznámku, která s výše uvedeným článkem vlastně vůbec nesouvisí, ale týká se újezd-
ské školy, a to z hlediska jazykového.

Na různých pozvánkách a plakátech i v ÚZ čítávám :  ZŠ Masarykova, do ZŠ Masarykova, v ZŠ Masarykova…
Kde jen mohu, opravuji to na správné - Masarykova ZŠ, do Masarykovy ZŠ, v Masarykově ZŠ. 
Není to hraní se slovíčky. Za slovy Základní škola či zkratkou ZŠ je zvykem uvádět adresu, sídlo školy,  takže

ZŠ Masarykova je označení školy, která sídlí v Masarykově ulici, tak jako např. existují 
ZŠ Novoborská, ZŠ Litvínovská  /na Proseku/ aj. Újezdskou školu tedy analogicky lze označit jako ZŠ Polesná.
Její oficiální název včetně čestného pojmenování zní: Masarykova ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy. 

Újezdští samozřejmě vědí, že škola sídlí v Polesné ulici a nese čestný název po prvním prezidentovi, ale koho-
koli jiného nesprávné označení může zmást. Ale to by mi popravdě ani tolik nevadilo jako to, že nejsme schopni vy-
užít možnosti jemného rozlišení významů, které nám náš mateřský jazyk nabízí, a že se ztrácí cit pro jazyk a naše
/bohužel už i psaná/ řeč oškliví. Tak prosím, určitě umíme vyskloňovat přivlastňovací přídavné jméno.

Za Masarykovu ZŠ se přimlouvá                                    
Hana Jančová



Tak už je za námi první polovina právě probíhajícího ročníku fotbalové ligy 2009-2010.
Přinášíme poslední výsledky újezdských mladších žáků. Ale podstatně víc informací i o našich
dalších týmech, podrobnosti k utkáním , sestavy, zprávy  z fotbalových utkání mládeže a do-
spělých a další dění v klubu  naleznete na www.fkujezd.cz.

Mladší žáci – ročník 1997 a mladší – I.B třída
ABC Braník  -  FK Újezd nad Lesy    1:1  ( 1:1 )
Sestava: Přibyl - Mesjar, Vojáček, Drdla, Novotný, Čermák D. (40´ Herčík), Čermák R. (50´Pořízka),

Konejl, Bouška, Lipár, Mruvčinský
Branky: 3´(p) Konejl

Sychravá neděle 18. října, nejtěžší možný soupeř - vedoucí mužstvo tabulky ABC Braník, navíc na jeho hřišti.
To byla situace, se kterou jsme se měli vypořádat. Jako nováček soutěže jsme na tento zápas jeli zabojovat
o slušný výsledek, kterým pro nás byla i prohra malým rozdílem, ale hlavně jsme chtěli podat co nejlepší výkon,
za který bychom se nemuseli stydět. Zápas jsme začali ve velkém stylu. Soupeř zaspal začátek. Již ve 2. minutě,
prakticky z první šance, jsme udeřili, když Martin Mruvčinský z hranice velkého vápna poslal do šance v poku-
tovém území soupeře Dana Čermáka, kterého obránci soupeře zastavili pouze za cenu faulu – penalta, na kte-
rou se postavil David Konejl a mohli jsme slavit. Střelou k pravé tyči nedal branickému brankáři šanci - 0-1. Skvělý
začátek byl pro nás velkou vzpruhou, protože kluci ucítili šanci na dobrý výsledek. Největší nebezpečí pro naši
bránu hrozilo ze standardních situací. Nacvičené rohové a trestné kopy Braníku byly velmi nebezpečné. Jeden
z trestných kopů a přetažený centr se dostal až k úplně volnému útočníkovi Bráníku na pravé straně, který pře-
snou tvrdou střelou vyrovnal - 1-1. Za tohoto stavu začal druhý poločas. 

Hráči Braníku asi dostali v kabině řádně vyčiněno. Evidentně na nás chtěli "vlítnout", ale naštěstí jsme toto
jejich snažení již v zárodku utnuli. Pomohl nám k tomu dnes skvělým způsobem chytající Roman Přibyl, který pů-
sobil obrovsky jistým dojmem, jeho zákroky, kdy tvrdé střely chytal do náruče a snad ani jednou míč nevyrazil
před sebe, to byla jistota. Posledních 10 minut zápasu bylo infarktových. V této fázi zápasu jsme se už soustře-
dili na udržení pro nás příznivého stavu. Při každé střele soupeře jsme trnuli, ale Roman působil jako „mazák“.
Nerozhodný stav už vydržel, chvíli poté rozhodčí ukončil zápas. Kluci jezdili po zadku a bojovali. Za tento bojovný
výkon si proto bod zaslouží.
FK Újezd nad Lesy – SK Střešovice B    3:0  ( 3:0 )
Sestava: Přibyl - Novotný, Vojáček, Drdla, Mesjar, Čermák R., Konejl, Veselovský, Bouška, Mruvčinský,  Čermák
D. (53´ Herčík)
Branky:   7´, 29´ Čermák D., 21´ Mruvčinský

V neděli 25. října jsme sehráli další mistrovské utkání, tentokrát proti nám nastoupili hráči SK Střešovice
1911. Byli jsme si vědomi důležitosti tohoto zápasu, protože se jednalo o soupeře, se kterým bojujeme o pozici
ve středu tabulky. Zápas jsme začali sebevědomě a po chvíli otrkávání jsme to byli my, kdo poprvé vystrčil růžky.
V 7. minutě pak přišla naše první radost. Krásná akce v dnešním zápase výborně hrajícího Martina Mruvčinského,
který se zkušeně uvolnil na hranici velkého vápna a vystřelil obloukem na soupeřovu branku. Technicky kopnutý
míč letěl zcela mimo dosah brankáře, nicméně se nevešel mezi tři tyče. Orazítkoval pouze břevno branky.
Naštěstí se odrazil k úplně volnému Danovi Čermákovi, který nezaváhal a otevřel skóre- 1-0.

BEZPEČNOST

30

SPORT

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU LIBEŇ – BĚCHOVICE
JE UKONČENA 

Dne 16. 11. 2009 byla ukončena poslední velká výluka a zmizí provizorní nástupiště, která omezují nástup a vý-
stup pouze předními dveřmi vlakových souprav. Od nového jízdního řádu, který bude platit od poloviny prosince
2009, začnou vlaky využívat plnou traťovou rychlost, která ve zmíněném úseku činí 130 km/h, v případě souprav
Pendolino 160 km/h. Všechny tři koleje umožňují obousměrný provoz, který také bude podle momentální do-
pravní situace využívány. Znamená to, že bude běžně docházet k situaci, kdy se po každé krajní koleji bude řítit
rychlostí 160 km/h Pendolino a po prostřední pojede rychlík „pouze“ 130 km/h. Za těchto podmínek je přechá-
zení kolejí mimo podchody smrtelně nebezpečná záležitost! Už neplatí, že po jedné koleji se jezdí do Prahy a po
druhé obráceně! Už neplatí, že vlak je zdálky slyšet! Prosím všechny občany, aby toto vzali na zřetel, a aby zej-
ména rodiče řádně poučili své děti.

Vojtěch Klofec, hlavní inženýr stavby
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V minutě 21. jsme se opět zaradovali, když se Martin po autovém vhazování uvolnil na hranici vápna a sám
proti brankáři obloučkem skóroval - 2-0. Těsně před koncem poločasu jsme soupeři zasadili rozhodující úder.
Martin Mruvčinský od půlky hřiště unikl všem, koho cestou k soupeřově bráně potkal a z hranice vápna poslal
milimetrovou přihrávku před branku na úplně volného Dana Čermáka, který pohodlně placírkou zvýšil na 3-0.
Velmi důležitý gól do šatny podstatně snížil šance soupeře na úspěch v zápase. Druhý poločas začal nesouro-
dou hrou z obou stran, ale byli jsme to opět my, kdo začal hrát fotbal, i když soupeř také přidal ve svém výkonu.
Většina druhého poločasu byla hra vyrovnaná bez střeleckých příležitostí. Hráli jsme však až do konce. V poslední
minutě Matěj Veselovský vybojoval míč a poslal nalevo do běhu Martina Mruvčinského. Ten z úhlu vystřelil. Nejen
z hlediště to asi vypadalo, že míč skončí v brance, ale asi i z pohledu hráčů na hřišti. Jinak si nelze vysvětlit, proč
se nikdo nesnažil míč, který šel pomalu těsně vedle, dorazit do branky. Škoda že jsme včas nezareagovali...
V poslední minutě ještě Ludvík Bouška vystřelil z hranice vápna na branku. Střelu brankář chytil do náruče
a v tomto okamžiku sudí odpískal konec zápasu. 

FK Meteor Praha VIII  -  FK Újezd nad Lesy    3:1  ( 2:0 )
Sestava: Přibyl - Mesjar, Vojáček,Drdla, Lipár, Čermák R., Veselovský (50´Pořízka), Konejl, Bouška (50´ Herčík),
Mruvčinský (50´ Cerha), Čermák D.
Branky: 53´Cerha

Ve velmi studeném ránu jsme přijeli na umělku ke čtvrtému týmu naší skupiny s cílem pokusit se ukořistit ně-
jaký bod po poměrně dobrém výkonu v minulém kole. Hráči Meteoru, vesměs ročník 98, pro nás měli být hra-
telným soupeřem. V zápase se ale ukázalo, že soupeř působil sehranějším dojmem, což se odrazilo i na průběhu
zápasu. Co se dnes ukázalo jako rozhodující, to byly standardní situace. Z každého rohu soupeře, z každého tre-
stňáku, vždy to před naší bránou hořelo. V 23.minutě jsme ze standardní situace inkasovali. Po dobře rozehra-
ném přímém kopu míč proletěl skoro celé pokutové území, až na malém vápně volný útočník soupeře vyskočil
na tento pas a hlavou k tyči otevřel skóre 1-0. Od té chvíle jakoby nám ztěžkly nohy.  Jediná šance, kterou jsme
měli za první poločas, byl trestný kop zhruba z 25 metrů. Soupeř nám ještě trochu pomohl, když postavil zeď dále
než musel, bohužel jsme toho nevyužili. A pak jsme dostali gól do šatny. Po sporném, odmávaném, ale neod-
pískaném ofsajdovém postavení útočníka Meteoru naši obránci odvrátili míč v nouzi pouze na roh. Z rohu kop-
nutý míč prošel před naši bránu až na volného hráče Meteoru, který pohodlně zvýšil na 2-0. Druhý poločas se
odehrával ve stejném duchu. V 40. minutě útočník Meteoru přehrál naší obranu a ve vápně se už už vydával tváří
v tvář Romanovi. Dominik Lipár nestačil jeho rychlosti a místo snahy o odkopnutí míče ho poslal k zemi. Násle-
dovala červená karta a penalta. Roman předvedl jeden ze svých výborných zákroků, kdy nepříliš dobře umístě-
nou střelu vyrazil a odmítl zvýšení pro nás nepříznivého stavu. V 50. minutě jsme ale inkasovali potřetí. Po levé
straně pronikal útočník  Meteoru, přihrál napravo na úplně volného spoluhráče, který pohodlně do prázdné brány
placírkou skóroval na 3-0. Na posledních 10 minut jsme vystřídali tři hráče. Využili jsme uspokojení hráčů Me-
teoru a přeci jen se nám podařilo korigovat nepříznivý výsledek. Po malé domů soupeřova obránce brankář Me-
teoru zazmatkoval, odkop poslal rovnou na nohu Márovi a ten po dvojím napřažení z hranice malého vápna
protlačil míč do brány - 3-1. Prakticky v průběhu celého zápasu nás hráči Meteoru přehrávali ve středu hřiště,
dnes záloha nepracovala tak jako obvykle, takže jsme nedokázali dopředu posílat prakticky žádné kvalitní míče
pro útočníky, a když už ten míč dostali, byli okamžitě přikryti minimálně dvěma obránci. Opět se však potvrdilo,
že bez bojovnosti a snahy nemůžeme pomýšlet na dobrý výsledek.

FK Újezd nad Lesy  - SK Motorlet C    1:3  ( 0:0 )
Sestava: Přibyl - Mesjar, Vojáček, Drdla, Novotný, Čermák R., Veselovský (31´Pořízka), Konejl (45´Herčík),
Bouška, Mruvčinský, Čermák D. (45´ Cerha)
Branky: 49´ Mruvčinský
Je těžké najít něco pozitivního na zápase s Motorletem. Že to nebude jednoduché bylo jasné už při pohledu
na soupisku. Soupeř byl doplněn třemi hráči ročníku 97, kteří si určitě „nezaslouží“ hrát pod hlavičkou C mužstva.
Na druhou stranu to není možné brát jako omluvu pro náš naprosto mizerný výkon. Kluci byli jakoby bez šťávy,
hra byla statická, naši jindy běhaví hráči neběhali. 
Od samého začátku velmi výrazný rozdíl v rychlosti a přístupu obou mužstev. Od úvodního výkopu nás soupeř
přikoval na naši polovinu, nicméně k pořádné střele se nemohl dostat. Bohužel náš první vážnější přechod pů-
licí čáry se uskutečnil zhruba až po čtvrthodině zápasu.  I když se hra vyrovnala, ani z naší strany nedošlo k ohro-
žení branky. Vlastně těch prvních dvacet minut byl zápas o ničem, kdyby se nehrály, zřejmě nikomu z diváků by
to nevadilo. První poločas se dohrál za bezbrankového stavu. V druhém poločase buď soupeř výrazně přidal
plyn, nebo naši chlapci nechali veškerou zbylou bojovnost v šatně. Záložní řada začala mít po přestávce prob-
lémy. Prohrávali jsme souboje uprostřed hřiště , takže se čím dál tím častěji útočníci soupeře dostávali do šancí.
Ve 38. minutě se probil soupeřův útočník zprava do našeho pokutového území a tvrdou střelou z úhlu prostřelil
Romana. Prohrávali jsme 0-1. Neuplynulo ani 5 minut a bylo to 0-2. Rohový kop opět kopnutý na nejlepšího útoč-
níka Motorletu. Ten na míč nedosáhl. Míč proplachtil na druhou stranu na úplně volného útočníka, který z voleje
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trefil parádně. Tlak soupeře pokračoval dál až do 49. minuty, kdy jsme se po nenápadné akci dostali až do vel-
kého vápna soupeře. Obráncům se zamotal míč, kterého se zmocnil Martin Mruvčinský a pěknou střelou pod
břevno zkorigoval z prakticky jediné naší ostré střely za zápas na 1 – 2. V 59. minutě jsme dostali rozhodující
branku. Lukáš Drdla stíhal pronikajícího útočníka soupeře až do pokutového území, kde ho nedovoleným zá-
krokem poslal k zemi. Žlutá karta a penalta. Z penalty se soupeř nemýlil a střelou k tyči zvýšil na 1-3. Ještě jsme
mohli inkasovat v nastaveném čase, kdy z hranice velkého vápna vystřelil soupeř tvrdou střelu po zemi k tyči.
Roman výborným skokem tuto střelu vyrazil na roh a zápas vzápětí skončil.

Bohemians Střížkov -  FK Újezd nad Lesy    5:0  ( 2:0 )
Sestava: Přibyl - Mesjar, Vojáček, Drdla, Novotný, Čermák R., Čermák D. (20´Stemberk),  Konejl, Bouška, Lipár, Cerha
V sobotu 14. listopadu ráno jsme jeli k poslednímu podzimnímu zápasu 1.B třídy, na hřiště střížkovských Bohe-
mians. Už od první minuty bylo zřejmé, kdo bude na hřišti "pánem". Naši kluci nehráli podle svých možností
a tak to na sobotního soupeře stačit nemohlo. V 9. minutě 100% gólovka domácích. Středem prošel útočník Bo-
hemians až za naší obranu, ze které udělal pouhé statisty, ve vyložené gólovce naštěstí pro nás netrefil branku.
Akce v 18. minutě už ale znamenala vedení Bohemians. Technická střela obloukem na vzdálenější tyč z rohu vel-
kého vápna skončila (s její pomocí) v naší brance. 1-0. Ve 26. minutě proti nám náhradní rozhodčí z Bohemians
necitlivě odpískal penaltu. Střela po zemi k tyči - 2-0. Tak skončil 1. poločas. Hned zkraje 2. poločasu kopali hráči
Bohemians 3 rohové kopy, kdy to v našem vápně "hořelo". Ze třetího z nich jsme inkasovali. Ve změti a okopá-
vané před brankou naši hráči nedokázali dostat míč poskakující v malém vápně do bezpečí a tak se lépe zori-
entovali střížkovští,.. 3-0. Poté přišla desetiminutovka vcelku nezajímavého fotbalu s fauly a podrážděnými
reakcemi na obou stranách. Ve 45. minutě střížkovký útočník obloukem obstřelil Romana střelou do vzdálenější
šibenice 4-0. Byli to hráči Bohemians, kteří i nadále útočili. Na 5-0 zvýšili po rohovém kopu, kdy střelec gólu do-
stal přesnou přihrávku na hlavu a naprosto nikým neatakován se trefil do prázdné branky. Z pohledu diváka se
jednalo o jednoznačný průběh zápasu, naši kluci hráli zakřiknutě, bez bojovnosti a neukázali to, na co mají, proto
nemůžeme být s jejich výkonem ani přístupem spokojeni. Přes zimní přestávku budeme muset zapracovat na fy-
zické kondici a kluci by si měli uvědomit, že jak praví staré pořekadlo: "Bez práce nejsou koláče ! "

SPORT

32

Tabulka mladších žáků po polovině soutěže
Pořadí Tým Zápasů V N P Skóre Body

1. Bohemians Praha (Střížkov) 11 9 1 1 43:11 28

2. ABC Braník C 11 9 1 1 37:12 28

3. FC Háje JM 11 6 2 3 24:18 20

4. FK Meteor Praha B 11 4 3 4 27:25 15

5. FK Admira Praha B 11 5 0 6 17:29 15

6. SK Aritma Praha 11 4 2 5 11:15 14

7. SK Motorlet Praha C 11 4 1 6 13:25 13

8. FK Dukla Praha B 11 3 3 5 20:22 12

9. FK Újezd nad Lesy 11 3 3 5 19:24 12

10. Loko Vltavín 11 3 2 6 11:20 11

11. TJ Slovan Bohnice 11 3 1 7 15:22 10

12. SK Střešovice 1911 B 11 3 1 7 19:33 10

Roman Mruvčinský

ÚJEZDSKÉ TAEKWONDO STŘÍBRNÉ NA PRAGUE OPEN
V sobotu 31. listopadu proběhl další ročník již tradičního turnaje Taekwondo WTF - Prague Open 2009, který

je započítáván do Národní taekwondo ligy a proto se zde sjíždí ty nejlepší týmy z celé České republiky. Na praž-
ské Slávii se v ostré konkurenci 22 týmů z  pěti zemí podařilo újezdskému oddílu Kangsim Dojang probojovat
v soutěži týmů na celkové druhé místo se ziskem čtyř individuálních zlatých medailí, osmi stříbrných a osmi
bronzových medailí.

Až na vrchol stupně vítězů dosáhli Pavel Pospíšek, který ve finále porazil pelhřimovského závodníka a se-
bral tak několik bodů našemu největšímu soupeři z posledních let, pelhřimovskému Taekwondo Lacek. Velmi
dobrý výkon ověnčený zlatem podali i Vojtěch Soldán a Július Smolej, jehož přednosti jsou především dynamika
technik a kopy na hlavu. Zlato získal i Filip Graman, který ač byl ze zlatých medailistů nejmladší, předvedl špič-
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kový výkon a třemi vítěznými zápasy si za-
jistil prvenství.

Stříbrnou medaili získal Robert Husák,
který tentokrát ve finále nestačil na Josefa
Petrušku ze Sokol Hradec Králové. Robert je
aktuální mistr republiky, svou pozici však
nyní nedokázal obhájit, i když zápas byl do
posledních chvil velmi dramatický. Stříbro vy-

bojovali pěknými výkony též Mikuláš Novotný a On-
dřej Pfrogner, oba bohužel po dvou vítězných
zápasech ve vyřazovacích kolech neuspěli proti fi-
nálovému soupeři, přestože u obou byl výsledek jen
velmi těsný. Stříbrný Petr Vobecký bodoval v zápase
především drtivými údery, ve finále však inkasoval
kop na hlavu, který je bodován třemi body a to roz-

hodlo v Petrův neprospěch. Ze zisku bron-
zové medaile byl zklamán Maroš Novák,
který podlehl ve vyrovnaném boji účastníku
Mistrovsví Světa, Filipu Komůrkovi. Zápas
byl velice atraktivní, Maroš ze sebe vydal
úplné maximum a byl Komůrkovi důstojným
soupeřem.

Celkově tedy náš tým SK Kangsim Dojang
odjížděl se stříbrným pohárem. Prvenství
v soutěži týmů získal pelhřimovský oddíl a na
třetím místě se umístil klub Taehan korej-
ského mistra Lee Youn Jae. Všem medailis-
tům patří gratulace a přání dalších úspěchů.

Jan Kotrč, trenér SK Kangsim Dojang
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PROSINCOVÁ ZAHRÁDKA

Vítám Vás čtenáře opět u řádků o zahradě a jako
vždy  několik přísloví na začátek:

„O svaté Albíně schovej se do síně“ -
„ Na Adama a Evu čekej oblevu“ -
„ Co prosinec nalije, to leden zavěje“.

Na svatou Barboru si ustřihneme pár větviček třešní
nebo višní a to děvče, kterému větvičky vykvetou,
do roka se vdá, tolik pověst. Zlatici ( nesprávně zlatý
déšť) řežeme o pár dní později, neboť vykvétá  rychleji.
Při opožděném řezu urychlí rozkvět ponoření větviček
na 12 hodin do teplé vody 28o C teplé. Jak jsem pře-

četla, tak jsem napsala, nikdy jsem to nevyzkoušela. 
Prosinec je měsíc zimní, kdy by již měly být všechny

práce hotové, ale přeci si povíme o zajímavých rostli-
nách, které k tomuto měsíci patří.

Mezi ně patří již od dob našich ba-
biček brambořík a je zajímavé jak se
bramboříkům v domácnostech dařilo.
Dnes, když jsme touto květinou obda-
rováni,  většinou již dopředu víme, že
nám přežije pár dnů a pak začne uva-
dat. Dříve nebylo v domech či bytech

ROZSVIŤTE SI BYT KVĚTINOU



ústřední topení. Brambořík je rostlina chladnomilná, je
proto pěstována ve sklenících při teplotě od 15 do
18°C při vysoké vzdušné vlhkosti. Brambořík musíme
na nové podmínky postupně zvykat. Necháme ho
ve světlé chladné místnosti a v prvních třech dnech ho
musíme přihnojit, jinak mu začnou žloutnout a opadá-
vat listy a poupátka se nevyvíjejí. Hnojíme v plně do-
poručené dávce v intervalu 10 – 14 dnů hnojivem
na kvetoucí rostliny – plodovou zeleninu. Brambořík
nikdy nezaléváme na hlízu, ale vždy do substrátu, vodu
která proteče do misky za půl hodiny vylijeme.
Za čtrnáct dnů je již brambořík zvyklý na nové pro-
středí a můžeme ho dát do teplejší místnosti, ale vždy
na světlo. Dobré také je, když na noc rostlinu stěhu-
jeme do chladnější místnosti. Odstraňujeme odkvetlé
květy a usychající listy. Když o rostlinu dobře peču-
jeme, odvděčí se nám květy až do března. Zaléváme
postupně za 5, 10, 15, 20 dnů a pak až do května
pouze malinko vlhčíme substrát. V květnu rostlinu pro-
budíme, přesadíme do substrátu B doplněný o kostní
nebo rohovou moučku a  sušený kravinec. Od června
pak hnojíme jako muškáty. Zalévá se v obráceném in-
tervalu jako při uspávání. Přes léto necháme květináč
na zahradě ve stínu, chráněném před poledním slun-
cem. Domů stěhujeme v září před prvními mrazíky. 

Stále více se v našich domácnostech vyskytují
orchideje. Buď neodoláme jejích květům v prodejnách,
nebo je dostáváme darem. Většina orchidejí v našich
domácnostech jsou velmi vděčné Phalenopsisy.  Vy-
značují se velkým množstvím barevných kultivarů
s listy podobnými velkým sytě zeleným jazykům.
Novou rostlinu, vždy velmi dobře prohlédneme, zda
jsme si nepřinesli domů také nějaké škůdce. Mohou to
být mšice nebo vlnatí červci –vlnatky bílé (jakoby va-
tové kopečky). Pak vybereme vhodné místo, nejlépe
na východní  straně, orchideje nemají rády přímé slu-
neční paprsky, mírné přistínění žaluzií nebo záclonou,
je vhodné. V zimním období dáváme pozor na větrání,
protože jsou zvyklé na celoroční teploty neklesající
zpravidla pod 20o C a takový příval studeného vzdu-
chu by mohl být pro ně likvidační. Kořeny, které vyrůs-
tají mimo květináč nikdy nezkracujeme. I když při koupi

vidíme, že rostlina má kořeny ořezány po obvodu kvě-
tináče je to z čistě důvodů přepravních. Kořeny jsou
křehké a dopravou by se hojně poškodily a tím by se
otevřela cesta pro různé infekce. Zálivka - zásadní pra-
vidlo je - nepřelít, občasné proschnutí substrátu nevadí.
Zaléváme vodou odstátou 2 – 3 dny nebo dešťovou
s teplotou jaká je v místnosti, kde rostliny máme. Hno-
jení- na trhu jsou již speciální hnojiva pro orchideje
s podrobným popisem, tím se řídíme, jiná hnojiva ne-
používáme, rostlinám bychom uškodili. Orchideje
druhu Phalenopsis se nám odvděčí dlouhou dobou
květenství a i s několika stvoly najednou. Po odkvětu
nestříháme a počkáme až kam stvol zaschne, zpra-
vidla po straně vyrazí další větvičky s poupaty. Pokud
budeme přesazovat opět musíme zakoupit speciální
zem pro orchideje a i květináče,  průhledné jsou nej-
vhodnější. Popsala jsem pouze  tento druh, který se
nejvíce prodává. 

Dále jsou rody  Onccidií, Cymbydií, Miltonií, Den-
drobií a další. Každý rod je specifický, má jiné nároky
na způsob pěstování – květináč nebo volný závěs,
světlo, teplotu, zálivku, hnojení. Pokud se orchidejím
chcete věnovat, je literatura o těchto rostlinách nez-
bytná a doporučuji si vybrat ten rod, pro který máte
doma podmínky. 

Ke kouzlu Vánoc patří jmelí. Staří Keltové a Ger-
máni  tvrdili, že na stromy padá z nebe a proto ho velmi
uctívali. Jeho tajemná moc se ještě zvyšovala, protože
pomáhalo léčit mnohé neduhy. Tím vznikla i pověra, že
přináší štěstí do domu a od té doby již nesmělo nikde
chybět. Zvyk líbat ženy pod zavěšeným jmelím pochází
z Anglie, přešel do Německa. Irové věší jmelí na dveře
jako pozvánku k prostřenému stolu a zároveň jmelí
chrání obyvatele domu před zlými kouzly. V Norsku je
symbolem usmíření. A tak dnes věříme, že nám při-
náší štěstí odvahu, lásku, vyzývá nás k přátelství zvy-
šuje kouzlo našich Vánoc. Neodmyslitelně k Vánocům
patří, nikde nesmí chybět.  Je to vlastně poloparazi-
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tický keřík o velikosti 30- 60 cm rostoucí v korunách
stromů. Kořeny čerpá z hostitelského stromu vodu
a v ní rozpuštěné minerální látky částečně i asimiláty,
ale strom výrazně nepoškozuje. Větvičky jsou krátké,
snadno se lámou a bíle bobulky jsou potravou ptactva
a jak projdou trávícím traktem snadno je rozšiřují
a jmelí lépe klíčí. 

Na zahradě již tolik nepracujeme, ale pracují za nás
jiní a to ptactvo, které nám na zahradě sbírá larvy
a veškerý hmyz , který na stromech přezimuje. A že
jsou užiteční dokládá pouze malý přehled o užitečnosti
jednotlivých druhů. 

Jedna sýkorka koňadra zahubí denně až 100 hou-
senek. Přes léto za dvojí hnízdění jeden pár s mláďaty
( průměr asi 10) sebere 75 kg hmyzu – larev, vajíček,
drobných motýlů, housenek. 

Sýkorka modřinka či sýkorka uhelníček sezobe za
en 300 až 400 vajíček bource borového či bekyně
mnišky.

V zimním období sýkorky zlikvidují 50 – 70 % oba-
lečů jabloňových , což se projevuje červivostí pouze
u 2 % plodů.    

Pár rehků domácích uloví za den kolem 100 kusů
hmyzu.

Vrabci, ti štěbetálkové, někdy jsou nám na obtíž jak
rámusí, svá mláďata krmí larvami i vajíčky. Pečlivě vy-
hledávají potravu na ovocných stromech, okrasných
keřích, záhonech. S oblibou sbírají mšice z růží. Jistě
jste si všimli, že těchto křiklounů ubývá, začínají být
vzácností.

A jak tomuto drobnému ptactvu pomáhat? Jakmile
přijdou mrazy , jinovatka, sníh, ledový déšť začneme
hned s přikrmováním. Pokud  se oteplí další krmení je
zbytečné. A čím krmíme -  do krmítek sypeme semínka
lněná, slunečnicová, dýňová, okurek, salátu, prosa,
rýži, semínka třeba i plevelů, jehličnatých stromů. Mů-
žeme přidat i čerstvé odpady z masa a nesolený špek.
Semínka zatavená do loje můžeme koupit a nebo si je
vyrobit doma.. Pro kosy, drozdy,červenky, kteří se nej-
lépe přikrmují na zemi na volném prostranství, aby měli
možnost zpozorovat blížící se nebezpečím, sypeme
sušené bobule (jeřábu, černého bezu, svídy, dřínu, pta-
čího zobu, vinné bobule) jablka, hrušky,vločky, strou-
hánku,ořechy, maso a lůj. 

NIKDY NEDÁVÁME: solenou slaninu,slané zbytky
jídla, pečivo z kynutého těsta, zkažené – plesnivé pe-
čivo, vodu. 

Malá rada
V minulém čísle jste si přečetli o blahodárných

účincích česneku.  Vyzkoušejte čerstvý zázvor, kte-
rému naši předci přičítali bezmála čarovnou moc.
Známe ho jako koření do cukroví, limonád nebo
pivo. Čerstvý zázvor má výborné účinky v léčbě ast-
matu, vysokho tlaku, jaterních chorob. Od americ-
kých vědců  přišla zpráva že dokáže léčit nebo
zpomalit i některé druhy rakoviny, zejména vaječ-
níků a slinivky. Proti bacilům je jedinečný, pokud
máte zimnici nebo nepříjemné pálení v krku či nose
honem pro zázvor. To vše pomůže zlikvidovat.  Pří-
jemně Vás zahřeje, srazí horečku, zlikviduje záněty
v krku, nose, vyčistí tělo od jedů, zlepší zažívání
a dodá energii. A to všechno umí zázvorový čaj.

Zázvorový čaj:
Do litru vody
přidejte lžičku
nastrouhaného
zázvoru (lze
i více), kousek
skořice, tři hře-
bíčky a pět
minut vařte.
Pak vyndejte
koření a nechejte mírně vychladnout, podle chuti
přidejte med a citron.

Při žaludečních potížích vynechejte koření, zázvoru
dejte polévkovou lžíci. Zalijte horkou vodou a po 15 mi-
nutách sceďte. Pijte teplé po doušcích.

Objednávka sadbových brambor
Všichni, kteří máte zájem o sadbu brambor je termín
objednání do Vánoc na telefonních číslech  

Líznerovi   281 972 219
Exnerovi    281 971 101 
Nohejlovi   212 236 048

Po tomto termínu nemůžeme zaručit požadovanou od-
růdu ani množství.  

Blíží se Vánoce a konec roku,  začínáme sčítat
to dobré i to zlé z roku 2009. Přejeme Vám všem,
přátelům zahrádkářům, věrným čtenářům těchto
stránek, příznivcům i občanům naší obce, šťastné
a klidné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2010 mnoho zdraví, lásky štěstí a pohody.
Děkujeme všem co nám pomohli splnit naše
plány a těšíme se na Vás při akcích pořádaných
ČZS  v Újezdě nad Lesy.  

Blanka Exnerová
ČZS organizace Újezd nad Lesy

PROSINCOVÁ ZAHRÁDKA
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VÁNOČNÍ ÚVAHA
Vánoce, svátky miliardy křesťanů na této planetě, podivuhodný a čarovný čas. Bo-

hužel ale ne po všechny. Jsou také miliardy lidí, jejichž kultura tyto svátky nezná, nebo
neuznává, a miliardy jiných, kterým jsou lhostejné, či dokonce trnem v oku, jako celá
křesťanská víra. 

A přece se tak, či onak slaví i tam, kde Boha neznají, přinejmenším pracovním kli-
dem a dobrým jídlem. Měly by tedy být Vánoce svátky míru a lásky, jak to hlásají nejen
křesťanské a jiné monoteistické církve, ale i světská media a politici.

Pro nás sice svátkem míru a lásky jsou, ale přesto k nám i v onu sváteční dobu do-
léhají z různých částí světa výkřiky nenávisti, střelba a pláč. Proč? Co vede některé lidi, společnosti, či státy
k ubližování jiným, ba dokonce ke snaze je vyhubit? 

Je člověk od přírody dobrý, a zlým se stává až působením okolí, nebo naopak má v sobě zakódováno zlo, které
je potlačeno teprve cílenou výchovou? To je otázka pro filozofy, kteří na ni nenalézají jednoznačnou odpověď,
a tím méně já. Ale ať je tomu jakkoliv, myslím, že jsme takovou směskou lidí různých povah a mravních zásad,
takže v jednu chvíli můžeme potkat ty i ony v různém poměru. To mi potvrdil i jeden zážitek z loňského prosince.
Bylo třiadvacátého, ulice bez sněhu, teplota kolem nuly, a já se vracel z města z nákupu posledních drobností
pro zítřejší svatvečer. Když už tramvaj zastavovala a já se chystal k výstupu, zahlédl jsem z okna, jak na druhé
straně ulice leží na chodníku nějaký člověk. Vystoupil jsem, ale pro nepřetržitý proud vozidel v obou směrech
jsem nemohl hned přejít. A po celou tu dobu několika minut se u té postavy nezastavil jediný chodec, ač jich pře-
šlo kolem nejméně deset. Nakonec se mi podařilo rychle tam přeběhnout.

Na chodníku klečel starý muž, zcela bezpochyby bezdomovec, se špinavou taškou plnou nějakých hadrů,
s hlavou na rukou a rukama na chodníku v pozici modlícího se muslima. Ale nebyl už sám – skláněl se nad
ním asi desetiletý chlapec. „Pane“, obrátil se na mne klučík, když si mne všiml,“pomohl byste tomuhle pánovi?
On mi neodpovídá a je mu určitě zima, podívejte jak se třese!“

Promluvil jsem tedy na toho nešťastníka já a dostal jsem z něho jen: „Já už nemůžu, nechte mně umřít, já už
opravdu nemůžu!“

„Chlapče, prosím, počkej tady“, požádal jsem hošíka,“já skočím pro nějaké jídlo.“ 
Koupil jsem trochu salámu, pár housek a láhev piva a vrátil se na místo. Z přijíždějících tramvají vystupovali
další a další lidé, někteří nám věnovali letmý pohled, ale nezastavil se nikdo. Pořád jsme tam byli jen my dva,
starý důchodce a malý kluk. Když se náš chráněnec pustil do jídla, přinesl jsem z hospody naproti ještě sklenici
horkého čaje a čekal až ho vypije, abych mohl sklenku vrátit. 

„Co teď s ním bude, pane“, ozval se chlapec, „nemohli bysme ho dovést do nějakýho domova důchodců?“
Dojalo mne, jak se takový malý školáček snaží pomoct člověku, který je očividně na dně. „Bohužel, chlapče, do-
movy důchodců ho nepřijmou, ale zavoláme někomu, kdo by mu měl pomoct.“

Počkali jsme až muž dojedl, a pak jsem zavolal mobilem na městskou policii. Když po čtvrthodině auto se
strážníky přijelo, řekl mi jeden z nich, že by „toho chlapa“ dovezli do útulku na lodi v holešovickém přístavu, má-

ČTENÍ PRO RADOST

SUDOKU

SUDOKU je číselná křížovka. 
K jejímu luštění nepotřebujete extra matematické nadání. 
V tabulce o rozměrech 9×9 máte připraveno několik čísel
a musíte doplnit všechna ostatní.

Pravidla SUDOKU
Vaším úkolem je umístit do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby
byly splněny následující podmínky:
* žádná číslice se nesmí v jedné řádce opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí ve čtverci 3×3 opakovat dvakrát

1 4 8
5 1 8

3 8 1 2 4 5
5 1 4 9
4 3
7 3 8 4 9 5 2

3 4 6 1
4 6 1 7 3

1 6 9 2 7 8 5
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Psal se rok 1954, když se v elekt-
rárně  v Ervěnicích stala velká ha-
várie. Při zkušebním provozu selhala
regulace na turbíně 50 MW gene-
rátoru a překročila 3000 otáček
za minutu. Rotor generátoru vyjel ze
statoru a zavrtal se do sousedního
základu druhého stroje. V tu dobu to
byla největší výrobní jednotka elek-
trického proudu v ČSR. Ve stejné
době  se právě dokončovala  mon-
táž stejného stroje  v nové elektrár-
ně v Hodoníně a montovala se na
něj stejná regulace jako v Ervěnicích.
Tato závada se musela okamžitě na-
jít. Zpracovával jsem v tu dobu  pro-
váděcí projekty na elektrárnu v Ho-
doníně  a tak se stalo to nejhorší, co
nás s ing. Šuráněm mohlo potkat. Do
oblasti jsme museli hned v sobotu
ráno okamžitě nastoupit. Jenže nám
toto oznámil náš hlavní inženýr v pá-
tek odpoledne. Začali jsme se ošívat,
protože v celé oblasti byla obrovská
kalamita s komáry, ale dostali jsme
slíbenou vyšší prémii a tak jsme po-
dlehli. Odjeli jsme lůžkovým vla-
kem do Břeclavi  v deset večer  a pět
ráno nás Břeclav překvapila něčím,
co se dá těžko popsat. Kdo to ne-
zažil, neuvěří. Okolo hlavy nás uví-
talo hejno komárů, kterých jsme se
zbavili až v rychlíku při cestě domů.
Obdivoval jsem pracovníky, jak to
mohli vydržet. Velmi nám pomáha-
li, bychom celou úpravu mohli brzy

dokončit. V pokoji byly sice sítě, ale
byly neúčinné. Bylo vedro, místo dek
sloužilo něco jako prostěradlo, přes
které ty komáří bestie bodaly, na
stropě jich byly tisíce. Ani v kině se
nedaly vytlouci. Pracovali jsme jako
kati, abychom byli z toho pekla
pryč. Při cestě na nádraží jsme
prchali kolem velkého sousoší T. G.
Masaryka, které krátce na to bylo
v tichosti zbouráno. Hl. inženýrovi
jsme ohlásili splnění úkolu a on
nám slíbil podepsat zvýšenou pré-
mii. Na první nám napsal sedmde-
sát procent, což bylo dost peněz,
protože to bylo ze mzdy, ale i z pře-
sčasů.  A  tak jsem chodili pro ko-
máří prémie ještě půl roku. 

V tom roce se mně přihodila
další nepříjemná událost. 

V únoru při cestě do práce jsem
uklouzl na náledí a narazil si kostrč.
Ani to moc nebolelo, ale něco se
mně uvnitř stalo. Co to bylo jsem se
později dozvěděl. Údajně se to vy-
skytuje u mužů. Je to zarostlý záro-
dek dvojčete tzv. Dermoid Sacrea-
lis. Čas běžel, přišlo léto a já pra-
coval na nové plechové střeše  a jak
byla rozpálená a já na ní seděl, tak
se mi ta rána zanítila. Skončilo to
na poliklinice v Klientské, kde mě
dvakrát řezali až mě poslali do ne-
mocnice na Bulovku. Tam mě přijal
na operaci Dr. Dezider Hercz, vysoký
silný lékař, který mi sdělil, že tu ope-

raci  není možní stihnout do vánoc,
jak jsem si přál. Doporučil mě až
na leden a taky proto, že si déle po-
ležím a od nového roku se měla zvý-
šit nemocenská.  A také měl pravdu.
Komáří prémie a přesčasy mi vy-
nesly nejvyšší tehdejší dávku 90 Kč
na den, což v zaměstnání byl vyso-
ký plat. Operaci jsem podstoupil,
rána srostla, ale vnitřek se nehojil.
Byl už únor, všichni kolem chodili,
koukali na mě, ale nikdo mi neřekl
pravdu, co se stalo. Ležel jsem
na velkém pokoji, kde bylo několik
pacientů s rakovinou a tak jsem měl
strach, že mi to nechtějí říct.
Dr. Herzc, který mě přijímal, odjel do
Německa a ostatní jsem neznal.
Od sestřiček jsem vypátral, že vý-
borný chirurg je Dr. Josef Hercz.
Otec následně požádal Dr. Borské-
ho, závodního lékaře ČKD o pomoc.
Ten mi pomohl tak, že se mě ujal
Dr. Josef Hercz. A tak vznikla naše
dlouholetá známost. Dr. Hercz  mně
vysvětlil, co se stalo. Po operaci  se
špatně voleným postupem nemoh-
la rána nikdy zahojit. Vyžadovalo to
novou operaci s dlouhým hojením,
které trvalo dalších deset měsíců
a následně novou operaci. A tak
mě Dr. Hercz zachránil. Dlouhý po-
byt na patře chirurgie znamenal, že
jsem tak zdomácněl, že jsem  měl
výhody při výběru jídla, mohl jsem
volně telefonovat, sestřičky se o mě

ČTENÍ PRO RADOST

KOMÁŘÍ  PRÉMIE A VZPOMÍNKA NA BRATRY HERCZOVY

li alespoň nějaké peníze, protože se tam platí dvacet korun za noc. A tady se náš Samaritánek projevil podruhé:
„Pane strážníku, já mu tu dvacku dám, ale víc nemám. Mamka mi ji dala na žvejky, ale já se bez nich obejdu.
Stejně budu mít zítra na stromečku spoustu cukroví.“

Než to těm dvěma uniformám došlo, vtiskl chlapec tu žlutou minci do zkřehlé ruky našeho bezdomovce. V tu
chvíli se mi oči zamžily a já vytáhl peněženku a přidal k té minci papírovou padesátku a měděnou desetikačku.
Víc mi po těch nákupech taky nezbylo. Strážníci pomohli muži s jeho taškou na zadní sedadlo, práskli dveřmi vozu
a rozjeli se k tomu „botelu.“

Náhle jsem ucítil dotek teplé dětské ručky: „To jsme udělali dobře, pane! Za to může ten pán bydlet na tý lodi
celý Vánoce, že jo?“ ,podíval se na mne rozzářeným očima, „Jsem rád, že jsme mu pomohli, a já mám dneska
zase jeden dobrej skutek. Skaut má každej den udělat aspoň jeden, víte? Tak já už musím běžet, na shledanou!“ 

„Na shledanou, skautíku!“, pohladil jsem jeho kudrnatou hlavičku a hleděl za tou poskakující postavičkou, než
zmizela v postranní ulici. Pak jsem se pohnul i já, vrátil do hospody sklenici od čaje a zamířil k domovu.

Jen v hlavě mi zněla otázka, v jakém asi poměru jsou k sobě počty dobrých a nedobrých 
lidí v naší čtvrti, a jaká vlastnost byla vrozena tomu malému dobrodinci. Neodvážím se hádat! 

Luděk Ťopka
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VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

VANILKOVÉ ROHLÍČKY 
150 g hladké mouky, 20 g cukru, 50g ořechů, ½ balíčku vanilkového cukru, citrónová kůra,
100 g másla, 1 žloutek, moučkový cukr s vanilkou na obalení

Z mouky, cukru, z jemně umletých ořechů, z vanilky, z citr. kůry, z másla a ze žloutku
připravíme na vále hladké těsto. Necháme hodinu odpočinout, potom z těsta vyválíme vá-
leček, z válečku nakrájíme malé stejné kousky a ty vytvarujeme do rohlíčků. Rohlíčky pečeme v dobře vyhřáté
troubě a upečené  ještě teplé obalujeme opatrně v moučkovém cukru s vanilkou. Rohlíčky necháme několik dnů
uležet. 

IŠLSKÉ DORTÍČKY 
Těsto: 210 g hladké mouky 20 g kakaa, 70 g moučk. cukru, 140 g másla, 40 g lou-
paných mandlí nebo ořechů, ½ balíčku vanilkového cukru, citronová kůra, skořice,
ořechy na zdobení, tuk na plech
Nádivka: 100 g cukru, 3 žloutky, 1 lžíce rumu, 1 lžíce rybízové zavařeniny, 150 g
oříšků a 50 g nastrouhaných piškotů / všechno dobře promícháme a spojíme/ 
Poleva: 50 g másla, 20g kakaa, 100 g cukru, 1/8 vody; nebo čokoláda, kterou roz-
pustíme ve ztuženém pokrmovém tuku /do utřeného másla s kakaem přikapáváme horký cukr svařený na nit.
Stále polevu třeme. Tuhne-li na okraji misky, začneme pečivo polévat. /

Z ingrediencí vypracujeme hladké těsto, necháme hodinu odpočinout. Potom vyválíme placku 3 milimetry
tenkou a tvořítkem vykrajujeme kolečka, které klademe na vymazaný plech a upečeme. Prochladlá spojíme nád-
ivkou, polijeme polevou a ozdobíme půlkou vlašského ořechu. 

PLNĚNÉ OŘECHY 
Těsto: 170 g cukru, 250 g hladké mouky, 210 g tuku, 30g strouhaných ořechů, trochu skořice, 3 rozdrcené
hřebíčky 

VÁNOČNÍ CUKROVÍVÁNOČNÍ CUKROVÍ

bezvadně staraly. Víc jsem chodil,
než jsem ležel. Protože léčení spo-
čívalo v lápisování živé rány, která
pomalu zarůstala. Seznámil jsem se
d Dr. Herczem tak, že mě často zval
do svého pokoje na kávu. Vystřídal
jsem několik pokojů, až jsem ležel
v pokoji  s doktorem práv Vladimírem
Herczem, bratrem Josefa a Dezi-
dera. On mi vyprávěl o osudu rodi-
ny, jak on s Deziderem přišli se Svo-
bodovou armádou, zatím co Josef
se západní. A tak jsem se dozvěděl
o Tobruku. Tak jsem přenášel občas
pozdravy učiteli Krausovi, se kterým
jsem se dobře znal a který
s Dr. Herczem bojoval v Africe. V pa-
desátých letech se nemohli vůbec
stýkat, protože zápaďáky sledovala
STB a hrozilo jim neustálé obvině-
ní ze špionáže a vězení v Leopol-
dově, takže moje účast jim přišla
vhod. 

Dr. Hercz mě později operoval
štítnou žlázu. Seznámil jsem se s ce-
lou rodinou. Rádi jezdili do Újezda
a malým dcerám se nejvíce líbilo
trhání třešní. Dr. Hercz  a jeho choť
nám často pomáhali, za což jsem jim
dosud vděčni. Když jsem dopsal ten-
to článek, dostaly se mi do rukou ob-
lastní noviny region, kde je popsá-
na oslava 700 výročí Újezda a ote-
vření nové budovy paní starostkou.
Na fotografii jsou i vzácní hosté
a mezi ni mi i brigádní generál
MUDr. Josef Herzc. A tak jsem si
uvědomil, že mnozí čtenáři ani ne-
vědí, že se jedná ve skutečnosti
o vynikajícího lékaře, chirurga, pra-
cujícího na Bulovce. Nejprve pra-
coval jako operatér pod vedením
profesora Knoblocha. Později
za svou výbornou povahu, přístu-
pem k lidem v jejich bolestem a hlav-
ně pro své zkušenostmi se stal až

od odchodu do důchodu primářem
chirurgie na Bulovce. 

Engelbert Svoboda

ČTENÍ PRO RADOST

2 1 4 3 5 8 9 6 7
6 5 7 2 4 9 3 1 8
3 8 9 1 7 6 2 4 5
5 2 1 6 8 3 4 7 9
4 9 6 7 1 2 5 8 3
7 3 8 4 9 5 1 2 6
8 7 2 5 3 4 6 9 1
9 4 5 8 6 1 7 3 2
1 6 3 9 2 7 8 5 4

VÝSLEDKY 
SUDOKU
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VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

Krém: 150 g moučkového cukru, 150 g másla,  trochu rumu, uvaří se kaše
z 1/8 litru mléka a lžíce polohrubé mouky /cukr a máslo utřeme, a postupně
za stálého míchání přidáváme vlažnou kaši, dochutíme rumem/

Z ingrediencí vypracujeme hladké těsto, necháme hodinu odpočinout. Vez-
meme si formičky na medvědí tlapičky a důkladně je vymažeme tukem. Do for-
miček dáme trochu těsta, které vtlačíme do formičky tak, aby byly vyplněny
stěny formičky a střed zůstal prázdný. Upečeme, necháme 5 - 10 minut  a po té
z formičky těsto vyklepeme. Vychladlé korpusy plníme krémem a slepujeme
k sobě. Necháme pár dní odležet, než cukroví bude vláčné. 

PIŠKOTOVÉ KULIČKY - NEPEČENÉ CUKROVÍ 
200 g cukru, 2 vejce, 250 g piškotů, 5 lžic rumu, 80 g nastrouhaných ořechů, 3 polév-
kové lžíce kakaa, 250 g ztuženého pokrmového tuku, vanilkový cukr, strouhaný kokos
na obalení 
Do vajec utřených s cukrem v mícháme vlažný tuk, kakao, umleté ořechy, vanilkový
cukr, nastrouhané piškoty a  rum. Z hmoty uděláme kuličky o průměru 1,5 centimetru,
obalíme je v nastrouhaném kokosu a necháme v chladu ztuhnout.   

NEVÍTE CO NA SILVESTRA? 
ZKUSTE SI POKRM PŘIPRAVIT V PŘEDSTIHU
NAKLÁDANÝ HERMELÍN 
Hermelíny, lisovaný česnek, hodně  nadrobno nakrájenou cibuli, cibuli nakrájenou na pro-
užky, olej, koření: sladká paprika, pepř, sůl, koření na sýry nebo grilovací koření –  koření
ve stejném poměru smícháme dohromady, sůl dejte dle koření na bylinkové máslo 
Množství ingrediencí vám tady psát nebudu, protože někdo si bude chtít naložit hermelín
na ochutnání do litrové lahve, někdo třeba do pětilitrové. Rozřízneme hermelíny a natřeme
je česnekem, posypeme smíchaným kořením, dále nadrobno nakrájenou cibulkou a při-
klopíme druhým dílem. Až si takto připravíme všechny hermelíny, začneme je dávat
do lahve. 
Tip: Hermelíny můžeme dávat vcelku nebo nakrájet na trojúhelníčky
Do lahve dáme vrstvu hermelínů, na ně položíme proužky cibule a posypeme bylinkovým kořením a takto pro-
kládáme dle množství. Po té vezmeme olej a nalejeme ho do lahve tak, aby všechny ingredience byly ponořené.
Sklenici uzavřeme a dáme uležet do chladna. Po čtrnácti dnech až třech nedělích můžete hermelín konzumovat. 
Tip: Naložený hermelín vám vydrží v chladu až dva měsíce, ale nesmíte do lahve při braní hermelínu sahat
rukama nebo něčím špinavým, protože by se vám to do dvou dnů zkazilo. 

UTOPENCI 
Špekáčky /nejlepší z Globusu/, sůl, pepř, sladkou papriku, na proužky nakrájenou cibuli,
proužky papriky
Nálev: na 3 l zavařovací láhev nám bude stačit 1 l vody, 100 g cukru, 0,5 dcl octa, 2 lžíce
oleje, 3-4 bobkové listy, 10 kuliček pepře a 5 kuliček nového koření a sůl. Pozor - vše dle
vaší chuti - je to na Vás, někdo má radši nálev kyselejší někdo sladší.
Špekáčky oloupeme, podélně rozkrojíme, by půlky zůstaly u sebe, jemně  posypeme solí,
pepřem, sladkou paprikou a naplníme cibulí a jedním proužkem papriky.  Na dno lahve
dáme větší vrstvu cibule a proužky papriky  a po té vrstvíme. Nakonec zalijeme teplým ná-
levem až po okraj a zakápneme lžící olivového oleje. Necháme vychladnout, uzavřeme
a dáme do chladna. Po čtrnácti dnech až třech nedělích můžete  konzumovat. 
Tip: místo cibule lze špekáčky lahvi  prokládat kysaným zelím 

Všechny recepty, které jsem vám uvedla jsou vyzkoušené a opravdu velmi chutné. Přeji vám při jejich přípravě
mnoho zdaru a doufám, že vám budou stejně tak chutnat jako mně. 

Martina Nejtková, redakce
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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

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

VÝBĚR Z NABÍDKY:
• Prodej komfortního RD 5(6)+1 s vnitř. bazénem, poz 1.173 m2,Újezd c: 15,4mil Kč 
• Pronájem bytu 3+kk, 76 m2 s balkonem a garáží ve vile v Klánovicích, 13tis.Kč
• Prodej nových zděných bytů na Rohožníku, 3+kk,  78-90 m2, c.: od 3.195.000 Kč
• Pronájem komerč. prostor v Běchovicích, levné ubytování 

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

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

S masážemi až za Vámi ...
Klasické a rekondiční masáže 

v pohodlí Vašeho domova.
D o p r a v a  a  k a ž d á  1 0 .  m a s á ž  z d a r m a !

Tomáš Seifert
Tel.: 728 003 325                     E-mail: t.seifert@email.cz

Kompletní 
účetní servis

- vedení účetnictví a daňové evidence
dle platné legislativy na aktuálních
ekonomických softwarech

- personální a mzdová agenda
- daňová přiznání
- práce provedeme u nás i u klienta
- zástup na úřadech

Kontakt: Lucie Machalíčková
Třebětínská 591, Praha 9
Tel.: +420 606 638 432

E-mail: machaličkova@lmucto.cz

jsme rozšířili sortiment o kvalitní

oblečení americké značky „UNCLE

SAM“. Dále nabízíme sortiment

ponožek „BELLINDA“, zdravotní

čaje a čajové směsi, potravinové

doplňky známého bylináře Pavla

Váni. Již tradičně máme výběr

kvalitních vín, Sazku on-line, atd.

• PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT •

V prodejně potravin „LÍPA“ 
na Blatově v Brzické ulici 

KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SLUŽBY
Pojištění - Úvěry - Investice 

Třebětínská 591 (bývalá galerie Újezd n/L)
po-čt 1400 - 1800 h  

T. Macinauer - 603 507 570 www.benefita.cz
HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

KOSMETIKA 
www.duoliftexpert.cz

Račiněveská 2444/D,

Praha 9 

Újezd nad Lesy, 

U Penny marketu

Objednat se můžete 

na tel: 602 342 615
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Kadeřník ROMAN
děkuje všem svým zákaznicím, 
které ho navštěvují již více než
15 let 
a také pro Vás otevírá 
nový kadeřnický salon 
v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)

Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00 

Tel. 604 589 584
321 672 661

www.sefl-hairstyle.com
r.sefl@post.cz

- stříhání vlasů                                         
- kreativní střih                                         
- melírování                                          
- barvení vlasů
- opalování vlasů
- trvalá do tvaru
- spirálovitá trvalá
- zpevňování vlasů
- techniky zahušťování vlasů
- typologie vlasů a pokožky
- svatební úcesy
- poradenství
- školení kadeřníků pro práci 
v zahraničí
KONZULTACE ZDARMA

Pracuji s kosmetikou: 
Selective, Loreal, Wella, Redken

Englisch Speaking
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Čentická 1470, Praha 9 190 16
RESTAURACE U STADIONU
rozvoz hotových a minutkových
jídel po Újezdě nad Lesy a okolí

jídla od 59,- Kč
nabídka jídel na www.fkujezd.cz

v sekci restaurace
kontakt: 774 041 006, 602 320 680
DOPRAVA A TERMOOBAL

ZDARMA

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
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

MASÁŽNÍ STUDIO 
CENTRUM BLATOV

Račiněveská 2444, Praha 9 
Tel: 774 938 082 – Viktor

www.wiledi.cz 
MASÁŽE 

ŘASOVÉ ZÁBALY

ANTICELULITIDNÍ PROGRAM  

TĚŠÍME SE NA VÁS

• medová
• čokoládová
• reflexní 

• klasická  
• čínská tlaková 
• baňková čínská 

• detoxikační • na hubnutí

placená
inzerce & reklama

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

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

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

ANGLIČTINA
NABÍZÍM INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU DOSPĚLÝCH

FIREMNÍ KURZY
DOUČOVÁNÍ PRO DĚTI

KURZ ŠITÝ NA MÍRU DLE 
VAŠICH POŽADAVKŮ A POTŘEB

MÁM SEDMILETOU PRAX VE VÝUCE
ANGLIČTINY VE FIRMÁCH I SOUKROMĚ

ČASOVÁ FLEXIBILITA
CENA DLE DOHODY

KONTAKT  608 958 731
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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

PRONAJMU 2+1 v RD v Šestajovicích, 
zařízený, předzahrádka, vlastní vchod, 
2 min. od MHD. 
Dále pronajmu zařízenou GARSONIÉRU. 
Tel: 724 237 811 

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

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

602 260 264
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J I Ř Í   H O V O R K A
PNEUSERVIS

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

AUTOSERVIS
servis osobních a užitkových vozů

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

vč. nákladních a autobusů
- prodej akumulátorů, autodílů

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

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA:

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

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

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



CENTRUM KRÁSY A POHODY
DDoollccee  VViittaa

Pražská 172, 250 82 Úvaly
e-mail: dolcevita@centrum.cz   www.dolce-vita.webnode.cz
DÁRKOVÉ POUKÁZKY

Lenka Zikmundová
kadeřnictví, pedikúra
tel.: 607 817 282

Veronika Husenská
manikúra, modeláž nehtů
tel.: 721 382 080

Kadeřnictví 
a KosmetiKa

vv  PPllhhoovvsskkéé  uull..  ((ÚÚjjeezzdd  nn//LL))
Vám děkují za Vaši přízeň a zároveň
Vám chceme popřát pohodové prožití

Vánočních svátků.
• Nabízíme vánoční dárečky od fa Schwarzkopf

za zvýhodněné ceny
• Dárkové kosmetické a kadeřnické poukázky
• Kosmetické balíčky pro všechny druhy pleti
• Káva Dolce Gusto dle výběru nebo nápoj

zdarma ke každému účesu
V případě zájmu otevřeme prosincové soboty. 

Těšíme se na Vás
Dana, Radka, Gábina, Lucka

tel.: 281 970 221
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SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

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

PŘIJMU PANÍ NA MODELÁŽ NEHTŮ 

do nově otevřené provozovny v Úvalech.

tel.773 982 566

��na klíč��
ZZAATTEEPPLLOOVVÁÁNNÍÍ  DDOOMMŮŮ

/osvědčení, referenční akce/ 

OODDVVLLHHČČOOVVÁÁNNÍÍ  ZZDDIIVVAA,,  TTEERRÉÉNNUU

ZZEEDDNNIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE

ÚVALY 603 505 987 – 281 981 684
MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

ZIMNÍ SLEVY

STAVEBNÍ PRÁCE

KADEŘNÍK DO DOMU!
- nemáme čas na návštěvu kadeřníka?
- máte malé děti a nemáte hlídání?
- profesionální služby v pohodlí vašeho domova 
za příznivé ceny

VOLEJTE: 739 601 088

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765
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Gynekologická ambulance v Úvalech.
Vážení občané,

chtěl bych Vám nabídnout služby gynekologické ambulance v prostorách Zdravotního střediska Úvaly, na adrese Praž-
ská 1144. Ambulance je vybavena ultrazvukovým přístrojem, urodynamickým přístrojem pomocí něhož můžeme di-
agnostikovat příčinu úniku moče u žen a následně stanovit léčbu. Současně máme návaznost na klinické gynekologicko
– porodnické pracoviště, kde můžeme v případě zájmu pacientek provádět operační gynekologické výkony.

V rámci zkvalitnění péče o těhotné pacientky provádíme prenatální ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojo-
vých vad plodu (I.,II.,III. ultrazvukový screening) včetně prenatální echokardiografie - ultrazvukové vyšetření srdce
plodu na záchyt srdeční vývojové vady. V ambulanci máme kardiotokografický přístroj k snímání srdeční činnosti
plodu a k měření děložní aktivity. Vzhledem k přístrojovému vybavení a rozsahu poskytovaných služeb těhotným pa-
cientkám, může celá prenatální péče od prvního diagnostikování těhotenství až do termínu porodu probíhat v naší
ambulanci. Nabízíme také možnost vedení porodu lékařem ambulance. 

Ordinační hodiny ambulance jsou: 
Pondělí:  08.00 – 11.30 hod., 12.30 - 18.00 hod. 
(od 15.00 hod. do 18.00 hod. pouze pro objednané pacientky)
Úterý:     07.30 – 11.30 hod., 12.30 - 15.00 hod. 
Středa:    07.30 – 11.30 hod., 12.30 - 15.00 hod. 
Čtvrtek : 08.00 – 11.30 hod., 12.30 - 18.00 hod.
Pátek:     07.30 – 12.00 hod. 

Příjímáme nové pacientky. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
V případě Vašeho zájmu se můžete objednat na tel. čísle: 281 981 801, nebo 777 347 486.  Těšíme se na Vaši návštěvu.

MUDr.Mário Šmehil 
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