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Milí čtenáři,

v březnovém zpravodaji vám přinášíme informace,

které vás, jak doufáme, zaujmou. Mimo jiné jsme si

povídali se starostkou Andreou Vlásenkovou o tom, zda

se budou rušit některé autobusové spoje. Najdete také

cenový průzkum ve třech největších újezdských

obchodech a reportáž z tanečních pro dospělé.V březnu

začíná jaro a s ním i práce na zahrádce. Nechte se

inspirovat článkem Zdenky Nohejlové,

příjemné čtení přeje

redakční rada Újezdského zpravodaje



Informace ze 62. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
20. ledna 2010

SCHVALUJE
- zápis z jednání likvidační komise

ze dne 17.12.2009
- finanční příspěvek ve výši 4.000,-

- Kč Sdružení hasičů Újezd nad
Lesy. Finanční prostředky budou
uvolněny v kapitole 07-Bezpečnost
z položky nespecifikovaná rezer-
va v kapitole 10 - Pokladní správa

- dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo po-
skytování prací a služeb
č.101/2002 s firmou Ženíšek a zá-

roveň pověřuje starostku paní An-
dreu Vlásenkovou podpisem do-
datku smlouvy

- poskytnutí finančního příspěvku
pro OS Rarášek na 1. újezdský
karneval pro děti konaný v Újezdě
nad Lesy dne 21.3.2010 ve výši
15.000,- Kč a zároveň ukládá fi-
nančnímu odboru uvolnit finanční
prostředky z kapitoly 06 Kultura,
z položky slavnosti obce

PŘEDÁVÁ
- materiál komisi sociální a zdra-

votní k projednání a schválení a
zároveň ukládá komisi sociálně
zdravotní zkontrolovat ordinační

hodiny lékařů působících v MČ
Praha 21 pro potřeby aktualiza-
ce údajů na webových strán-
kách MČ Praha 21 v sekci zdra-
votnictví

ODVOLÁVÁ
- MUDr. Hanu Roubíčkovou z funk-

ce tajemníka Komise sociálně-
zdravotní a paní Jitku Královou
z funkce člena téže komise
k 20.1.2010 a zároveň jmenuje
paní Jitku Královou do funkce ta-
jemníka Komise sociálně-zdra-
votní a MUDr. Hanu Roubíčkovou
do funkce člena téže komise
s platností k 21.1.2010

2

ZPRÁVY Z RADY

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
13. března Rohožnická

Valdovská x Hrádková

27. března Čenovická x Pilovská
Dědická x Ranská

Předpokládaná hodina zavezení je kolem půl desáté hodiny a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo kolem druhé hodiny.

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

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

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

Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU

8. března
pondělí

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

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

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ÚJEZDĚ NAD LESY
Trasa A



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

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

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

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: - dne 15. 03. 10 od 9,00 do 11,30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

V souladu se stavebním povolením zahájí společnost
SKANSKA a.s. realizaci stavby „TV Újezd nad Lesy, etapa
0004 - Komunikace sever“, jejímž investorem je HMP.
V této fázi se jedná o kompletní rekonstrukci komunikací
a chodníků v ulici Velimské a v části ulice Hodkovské
v úseku odVeletovské poVelimskou, včetně odvodnění, tj.
vysazení odboček na novém sběrači pro uliční vpusti,
včetně ochrany stávajících energetických a sdělovacích
kabelů, event.přeložení plynovodního potrubí STL.Stavbu
je možné realizovat pouze za úplné uzávěry předmětných
úseků, tj. s vyloučením veškeré dopravy.

S ohledem na co nejmenší dopravní omezení občanů,
byla výstavba rozdělena do dvou etap, aby uzávěry ko-
munikací postihly vždy jen ucelenou část ulice.

Realizace stavbyTV Újezd nad Lesy, etapa 0004 Ko-
munikace sever bude provedena v těchto etapách:

1.etapa v termínu 1.3. – 23.5.2010:
Úplná uzávěra ulice Hodkovské v úseku Veletovská –
Velimská a části ulice Velimské v úseku Hodkovská –
Kalská, včetně křižovatek s ulicemi Kácovskou
a Kalskou.

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Letošní zima nás obdařila oproti předchozím letům velkým množstvím sněhu.
V souvislosti s legislativní změnou, která odebrala zodpovědnost za údržbu
chodníků přilehlým nemovitostem, bychom chtěli velmi poděkovat těm, kteří
i nad rámec svých povinností pomohli s úklidem chodníků.

ÚMČ Praha 21

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ULICI VELIMSKÁ A HODKOVSKÁ



SNĚHOVOU KALAMITU JSME ZVLÁDLI, ŘÍKÁ STAROSTKA
První dva měsíce letošního roku vedení městské části výrazně zaměstnaly dvě události, sněhová kalamita

a pokus společnosti ROPID omezit v Újezdě nad Lesy autobusovou dopravu. Obojí se podařilo zvládnout.

Obyvatele Újezda nad Lesy nepříjemně překvapily
zprávy o zrušení některých autobusových linek, které se
objevily v tisku. Jak situace vznikla?

Riziko, že Újezd nad Lesy přijde o linku 250 anebo
bude alespoň tento spoj omezen, skutečně existovalo.
Ihned jsem zareagovala a okamžitě vstoupila do jednání
se zástupci hlavního města Prahy, Dopravního podniku
a společnosti ROPID. Dvakrát jsem se sešla za účasti ve-
dení dalších radnic městské části Praha 21 s ředitelem
ROPIDU panem Procházkou. Během jednání se jeho ná-
vrhy měnily, ale byly stále naprosto nepřijatelné a my je
negovali. Z těchto schůzek existuje zápis, ve kterém je
můj postoj jednoznačně vyjádřen. Co následovalo, je
známé. Primátor Pavel Bém uspořádal tiskovou konfe-
renci, na které roztrhal návrh společnosti ROPID.To zna-
mená, že žádné změny nebudou. A když, tak k lepšímu.
Snažím se nyní naopak zlepšit podmínky dopravy v Újezdě. Jednám o posílení linky 250 o jeden kloubový au-
tobus. A rovněž o tom, aby autobus 109 nezajížděl k Výzkumným ústavům Běchovice.Tato zastávka totiž už ztra-
tila pro obyvatele Újezda smysl, jen cestu prodlužuje.
Osobně se domnívám, že návrh na změnu v dopravě byl tak nepřijatelný, že mi není jasné, jak si mohli zástupci
ROPIDU myslet, že by ho zástupci městské části Praha 21 akceptovali. Naštěstí k podobným návrhům musí ve-
dení městských částí vyslovit své stanovisko.

Dalším problémovým dopravním tématem je obchvat. V jakém stadiu je jeho výstavba?
V současné době prochází řízením o územním rozhodnutí. Bohužel odvolala se občanská sdružení

v Běchovicích a Sibřině. Územní rozhodnutí je tedy napadeno odvoláním a celý proces se protahuje. Jak dlouho
bude zdržení trvat? Těžko odhadovat, může to být měsíc, ale i déle. Já osobně i městská část ale výstavbu ma-
ximálně podporujeme.

První měsíce letošního roku poznamenala sněhová kalamita. Jak zasáhla naši městskou část?
Ano, máme za sebou největší sněhovou kalamitu posledních let. Zvládli jsme ji velmi dobře. Okamžitě zasedl

krizový štáb. Rozhodli jsme, že nebudeme provádět klasickou údržbu spádových komunikací a uvolnili jsme

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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Z ÚŘADU

2.etapa v termínu 24.5. – 12.9.2010:
Úplná uzávěra ulice ulice Velimské v úseku Kalská –
Novosibřinská, včetně křižovatek s ulicemi Klešickou,
Kojickou a Kynickou.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dlouho oče-
kávanou nápravu současného nevyhovujícího stavu,

věříme v pochopení dočasných omezení v uvedených
uzávěrách i v okolí stavby a žádáme o vaši součinnost
s dodavatelem stavby. Neparkujte v prostoru stavby
a ani do něho nevjíždějte, zabráníte tak vzniku škod na
vašich vozidlech i na budovaném díle.

Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21

UPOZORNĚNÍ NA DOČASNÝ PŘESUN KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V souvislosti s výše uvedenou rekonstrukcí ulicVelimské a Hodkovské upozorňujeme,
že kontejnery na tříděný odpad, které se nachází na rohu ulic Hodkovská x Velimská,
budou dočasně přesunuty na místo, kde nebudou omezovat stavbu. Přesunuty budou
do ulice Veletovská (k plotu tenisových kurtů).

Martina Nejtková, OŽPD
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mimořádně 250 tisíc korun.V průběhu kalamity po celém území Újezda jezdily čtyři nákladní vozy a tři takzvané
bobíky, které se staraly o všechny cesty. Každý den jsme uklidili sedmdesát pět kilometrů komunikací.

Redakční rada obdržela v posledních týdnech několik čtenářských dotazů. Ptali se například, kdy bude zahájena
výstavba kanalizace v ulicích Starokolínská a Novosibřinská.

V současné době je vybírán zhotovitel. Výběrové řízení by mělo být ukončeno do konce března.
Za čtrnáctidenním zdržením je změna legislativy. Potřebovali jsme totiž nové stanovisko ministerstva životního
prostředí, protože se změnily podmínky vyhlášky, která se problematiky týká. Akce je v plném proudu. V příštím
zpravodaji budu informovat o začátku realizace.

Další z dotazů se dotýkal ochrany přírody a kácení stromů v Klánovickém lese..
Kácení se nám hrubě nelíbí. Bohužel, těžební plán Lesů České republiky je v souladu se zákonnými pravidly.
A my jako městská část ho nemůžeme v současné době nijak napadnout. Lesy ČR jsou totiž akciovou společností
a les jejím majetkem. Říkají poněkud demagogicky, že kácení je ozdravný proces, ale sami vidíme, jak
ve skutečnosti vypadá a jak se mění charakter lesa. Za osm let mého působení na radnici se problematice
maximálně věnuji. Klánovický les jsou plíce Prahy.

Podle mého je tato problematika pro občany Újezda a místní občanská sdružení mnohem důležitější než
klánovický golf, okolo kterého se ještě nic neděje.

Klára Mandausová

TANEČNÍ V ÚJEZDĚ
Na podzim proběhla v Újezdě kolaudace polyfunkčního

domu a všichni jsme napjatě očekávali, jaké akce se zde budou
konat. Nepříliš velký společenský sál nabízí několik možností
využití. Jako jedna z prvních pravidelných akcí začaly v lednu
2010 probíhat Taneční pro dospělé za vedení újezdských
spoluobčanů manželů Heleny a Romana Wojdylových.

Vzhledem k velikému zájmu zdejších občanů o tyto taneční
pro dospělé byly otevřeny dva kursy pro začátečníky. Kurs
zahrnuje celkem 9 lekcí (á 1,5 hodiny) a 1 prodlouženou.

A co se zde můžete naučit? V prvé řadě krásného držení těla
v tanečních pozicích i mimo ně, pohybu po parketu apod.
V kurzu se však hlavně naučíte či případně osvěžíte základní
kroky a variace standardních tanců (waltz, slow-foxtrot,
quickstep, valčík, tango), latinsko-amerických tanců (rumba,
samba, cha-cha, jive) a tradičních tanců (polka, blues, mazurka).

Velikou výhodou zdejších tanečních na rozdíl od těch, co si
všichni pamatujeme, je možnost pohodlného, ale zároveň
společenského oblečení. Co to v praxi znamená? Především

pánové uvítali, že se k nácviku tanečních kroků
a figur nevyžaduje sako a plně postačí kalhoty
s košilí s dlouhým rukávem a kravatou. Také
dámy jistě ocenily fakt, že si mohou obléknout to,
co jim je příjemné. Mohou to být kromě šatů třeba
klasické kalhoty, blůza či top nebo sukně.
U sukně je důležité, aby nebyla úzká a aby se
v ní dalo příjemně tančit.

Výuka jednotlivých tanců probíhá tak, že po
krátké ukázce profesionálně provedeného tance
vyučujících následuje předvedení a rozbor zá-
kladních kroků s následným procvičováním kaž-
dého tanečníka zvlášť. Po zvládnutí samostat-
ných kroků se začne procvičovat v páru nejdříve
na počítání a poté i na hudbu. Takto se naučíte



základy všech již zmiňovaných tanců, neboť
v každé hodině se tyto již zvládnuté kroky
procvičují a případně vylepšují, po zvládnutí
základních kroků se postupně přidávají další
variace a taneční figury.

Vrcholem každých tanečních a těchto
nevyjímaje je pak závěrečná prodloužená, kde
se může každý taneční pár předvést a ukázat,
co všechno se za těch dva a půl měsíce tréno-
vání naučil.

Tyto taneční kursy vnesly trochu vzru-
chu do příliš klidného společenského života
újezdských spoluobčanů, a jak doufám, ne-
zůstane jen u těchto kursů, ale přibudou
i další aktivity a využití kulturně-společen-
ského centra v polyfunkčním domě v Újezdě
nad Lesy.

O dalších nápadech a možnostech v oblasti společenského tance jsem požádal o rozhovor spolumajitelku
a lektorku tanečního studia Style paní Helenu Wojdylovou:

Paní Wojdylová, čí to byl vlastně nápad začít s tanečními kursy pro dospělé v Újezdě?
Nejdříve bych chtěla říci, že tancem se zabývám již skoro dvacet let. V dětství jsem dělala atletiku a teprve

když jsem absolvovala taneční a poté i pokračovací kurs, tancování mě natolik chytlo, že jsem skončila s atleti-
kou a začala se věnovat společenskému tanci. Věnovala jsem tomu víc a víc času, po seznámení se s mým mu-
žem jsme začali tančit závodně. V současné době jsem spolumajitelkou tanečního studia Style, které provozu-
jeme již 13 let. Pořádáme jak klasické taneční pro mládež, tak i pro dospělé. Všechny kursy ale probíhají buď
v centru Prahy, nebo v jeho blízkém okolí. Jelikož ale bydlím v Újezdě, je mi jasné, že někteří lidé by sice rádi
chodili do tanečních, ale odrazuje je právě ta vzdálenost do centra a s tím spojené dlouhé cestování. Proto, když
se začal stavět polyfunkční dům, který měl mít i společenský sál, napadlo mě pořádat taneční kursy přímo
v Újezdě.V té době se na mě obrátila újezdská zastupitelka MUDr. Diepoltová, která věděla, že se zabývám tan-
cem a pořádám taneční a domluvila mi schůzku s paní starostkou, která mi podala pomocnou ruku s tím, že by
byla ráda, kdyby se v Újezdě našlo takovéto využití polyfunkčního domu. Takže tohle byly asi první krůčky k po-
řádání tanečních kursů v Újezdě.

Kolik kursů teď tedy probíhá a jaká je jejich obsazenost?
V současné době pořádám dva kursy tanečních pro dospělé a to pro začátečníky. Mezi tančícími je mnoho párů,

které by mohly přejít rovnou do pokračujících kursů, ale zpočátku jsem nevěděla, kolik by vůbec takových párů bylo
a tak jsem raději otevřela dva kursy pro začátečníky. Oba kursy probíhají večer od 20,15 hodin, z toho jeden je v po-
ndělí a druhý v úterý, přičemž každý trvá minimálně 1,5 hodiny. V obou kursech je cca 20 tanečních párů, což je asi
maximum na tak velký sál, jako je ten v polyfunkč-
ním domě.Již teď registrujeme další zájemce na ta-
neční pro dospělé, ale vzhledem k zachování kom-
fortu pro tančící zatím tyto probíhající kursy
nedoplňujeme dalšími uchazeči.

Když už jste se zmínila o dalších uchazečích, co
pro ně plánujete do budoucna?

Samozřejmě pro páry, které se již zúčastňují
kursů, bude připraven pokračovací kurs pro
mírně pokročilé, kde si tančící páry nejen
zopakují základní kroky, které se naučili
v začátečnících, ale hlavně tyto základní kroky
a figury budou doplňovat novými a složitějšími
variacemi tak, aby se jejich taneční projev
na parketu zlepšoval k jejich vlastnímu potěšení.

K tomu samozřejmě pro ně, ale i pro další
příchozí bude každou neděli (od 11. dubna)

6
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otevřena od 17,00 do 19,00 tančírna. Zde si budou moci taneční páry zatančit ke své spokojenosti na hudbu.
V těchto hodinách se však nebude vyučovat, ale určitě ze začátku tady budou přítomni lektoři výuky, kteří
v případě, že se některý pár dostane do nesnází, poradí jak dále.

Také jsem se dozvěděl, že se budou pořádat i taneční pouze pro ženy, je to pravda?
Ano, to je pravda, kurs se jmenuje single ladies dancing a připravila jsem tyto kursy dva, budou hodinové

a to v neděli od 19,15 a pondělí od 19,00 hodin. První hodina je naplánována od 21.3.
Ženy se zde naučí základní kroky jednotlivých tanců, ale i další taneční variace. Využijeme zde i prvky dalších
tanečních žánrů jako je muzikálový nebo scénický tanec.Tento kurs je připraven pro ženy, které mají rády tanec,
ale jejich partner s nimi nikam nechce jít tancovat. Kurs je určen jak pro ženy, které již absolvovaly taneční, tak
také pro úplné začátečnice.

Paní Wojdylová, budete pořádat také nějaké plesy?
Zatím mám naplánovány plesy dva a to hlavně pro účastníky tanečních kursů, ale samozřejmě že na ně jsou

srdečně zváni i přátelé a známí účastníků kursů. Plesy budou 27.3. a 14.5 2010 od 19,30 hodin. Do budoucna
bych chtěla připravit ještě další akce, ale vše je prozatím v jednání a čtenáři Zpravodaje se to určitě dozvědí
dostatečně dopředu.

A co děti, budete mít i pro ně nějaké kursy?
S dětmi bych velice ráda pracovala a již v současné době mohu nabídnout taneční přípravku pro děti od 7

a od 9 let.Výuka bude probíhat v úterý od 14,30 (7leté) a od 15,45 (9leté a starší) a to od 23.3.2010. V hodinách
se děti budou učit správnému držení těla, pohybovému vyjádření, všestrannému rozvoji koordinace apod. Naučí
se prezentovat samy sebe a získají sebedůvěru.

První rok by měl být věnován pohybové průpravě, po 1-2 letech by se děti měly rozdělit do párů.
Uvažujete také o klasických tanečních pro mládež?

Samozřejmě počítám s tím, že klasické taneční pro mládež budou, ale až na podzim a to od října. Zápisy
do těchto kurzů ale už probíhají nyní a to prostřednictvím mé e-mailové adresy. Dle zájmu se bude otvírat buď
jeden kurs v úterý asi od 18,30 hodin, nebo další kurs bude zřejmě v pondělí. Na rozdíl od tanečních pro dospělé
bude vyžadován k tanci oblek s košilí a motýlkem, nezbytné budou také bílé rukavičky pro pány.

Když se bavíme o termínech jakýchkoli tanečních, pořád zmiňujete pondělí, úterý, případně neděli. Proč neděláte
nějaký kurs třeba ve středu?

Ráda bych udělala například kursy pro dospělé v pátek, ale bohužel jsem závislá na tom, co mi majitelé
restaurace a přilehlých prostor mohou nabídnout za volné termíny. Takže zatím ty dny uvedené výše. Pevně
věřím, že jakmile otevřeme další kursy, změní majitelé názor a postoupí mi další dny na nové kursy či na rozšíření
již stávajících. Vše se tedy bude odvíjet od zájmu nejen újezdských spoluobčanů, ale i dalších lidí z okolních
městských částí, městeček i vesnic.

Rád bych na tomto místě poděkoval paní Heleně Wojdylové za rozhovor a hlavně za to, že nám umožnila
smysluplně začít využívat polyfunkční dům a přinášet nám trochu radosti v této jinak neradostné době.
Pro případné dotazy ještě uvádím kontaktní údaje:
Paní Helena Wojdylová, tel: 603 493 667, mail: tanecni-ujezd@seznam.cz, www.tanecni-ujezd.cz

Roman Mruvčinský

ZA KOLIK NAKUPUJEME V ÚJEZDĚ?
Kde koupíte levněji šlehačku a kde rohlík? A v kterém obchodě zaplatíte za nákup nejméně peněz? Porov-

nali jsme pro vás ceny ve třech velkých obchodech v Újezdě na Lesy, v supermarketu Albertu a diskontech
Penny Market a Lidl.

Supermarkety jsou obecně dražší. Měli byste v nich najít větší výběr zboží i značek. Také úroveň prodeje by
měla být vyšší. Diskonty zase sází na nízké ceny na úkor “krásy“. Neplatí to ale vždy a všude. I supermarket může
některé zboží nabízet levněji než diskont – například v Albertu byla v pondělí 15. února „v akci“ vepřová kýta,
takže jste tu za kilogram zaplatili o 24 korun méně než v Lidlu.

V pohodlí naopak Lidl konkurenci poráží - zatímco diskont je prostorný s velkým parkovištěm, Albert doplácí
na své „bývalé socialistické“ prostory. Uličky mezi regály jsou užší a také prostor u pokladen není nijak velký.
Nevýhodou je i to, že pokud přijedete autem, jen stěží se k němu dostanete s nákupním vozíkem.

V Lidlu si zase musíte zvyknout na tamní značky zboží. Některé z těch, které jsou běžně k mání v jiných ob-
chodech tu nenajdete. V Penny Marketu je to se šíří sortimentu podobné.

O tom, do jakého obchodu půjdete, rozhoduje i přístup personálu. A ten, podle vlastních zkušeností, bývá
ve všech prodejnách bezproblémový.
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LIDL PENNY MARKET ALBERT
rohlík 0,90 0,90 1,50

rostlinné máslo Flora 400g 36,90 33,90 35,90
mléko polotučné 1l 11,90 11,90 11,90

okurka kus 19,90 19,90 20,70 (59,90 Kč/1 kg)
rajčata 1 kg 29,90 34,90 (balená) 44,90
pivo Plzeň 20,90 20,90 20,90

perlivá voda 1,5 l 11,90 Korunní 12,90 Magnesia 9,90 Magnesia
jogurt Danone ovocný 7,50 9,90 9,90

mouka hladká 7,90 7,90 7,90
cukr moučka 22,90 16,90 22,90

Fidorka 7,90 7,90 7,90
šunka balená 100 g 15 (balení 200 g 29,90 Kč) 18,90 16,90

šlehačka 12,90 (33 %, 250 ml) 18,50 (31 %, 215 ml) 16,90 (31 %, 200 g)
vepřová kýta 1 kg 109 98,90 84,90

banány 1 kg 21,90 21,90 23,90
celkem 337,30 336,10 336,90

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou Vám všem, kdo jste se přišli rozloučit 11. února s manželem
Jaroslavem Kollingerem. Děkuji též za projevy soustrasti a květinové dary.

Manželka s rodinou

Touto cestou bych chtěla poděkovat Občanskosprávnímu odboru za milý dárek
a blahopřání k mým 85. narozeninám. Přeji hodně zdraví a štěstí.

Drahomíra Bošková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Podívejte se, jaké byly ceny vybraného zboží v obchodech 15.února 2010. Rozdíly v ceně celkového nákupu byly
tentokrát nepatrné.Velké jsme naopak zaznamenaly u některých výrobků, jmenovitě rajčat, masa nebo šlehačky.
Poznámka: ceny v korunách ze dne 15. 2. 2010 Klára Mandausová

SUDOKU

je číselná křížovka. K jejímu luštění nepotřebujete extra mate-
matické 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

SUDOKU TĚŽKÉ: 1 5 2 9
7 3 1 8

2 4 5
2 8 9 5 3

5 6
8 2 1 7

7
7 5 6

9 3 6 5 4



Vážení čtenáři,
dovolte, abych se s Vámi krátce po-

dělila o dění v naší organizaci. CSS
Běchovice jsem řídila do června
2009 a poté jsem na 6 měsíců po-
myslné žezlo předala svému zá-
stupci. Pan Martin Stromský se své
role zhostil velice dobře a s úspě-
chem, za což mu patří nejen ode mě
veliký dík. Od ledna 2010 jsem již
zpět v práci a v plné síle se všichni
chystáme na aktivity roku letošního.

A jak jsme tedy fungovali v loň-
ském roce? Naše organizace pro-
vozuje domy s pečovatelskou služ-
bou, poskytuje sociální služby pro se-
niory a jejich rodiny a realizuje akti-

vity pro seniory a širší veřejnost.
V roce 2009 u nás pracovalo 9 pe-

čovatelek, 1 vedoucí pečovatelek,
1 uklízečka/pradlenka a 2 zamě-
stnanci ve vedení organizace (zá-
stupce ředitelky, ředitelka). Naši stě-
žejní činnost tvoří poskytování soci-
álních služeb. Pečovatelskou službu
(pomoc s nákupy, s úklidem, při hy-
gieně, doprovod k lékaři apod.) vy-
užívalo celkem 130 klientů v terénu
(108 žen a 22 mužů), z toho 28 kli-
entů bydlících v domě s pečovatel-
skou službou. Nově uzavřených
smluv bylo 10. Odlehčovací služby
Centra krátkodobé péče (pobyty
s celodenní pečovatelskou službou)
využilo celkem 43 klientů (33 žen
a 10 mužů), kteří uzavřeli celkem 80

smluv (pobyt jsme tedy poskytli
80x). Více než 70 % našich klientů
má bydliště na území hlavního měs-
ta Prahy.

Pravidelně i v tomto roce fungovalo
pondělní cvičení se Soňou (trénink
paměti, procvičování motoriky), cel-
kem se uskutečnilo 50x, a čtvrteční
aktivity pod vedením pečovatelky
Ivety, celkem 52x. Na programu v let-
ních měsících bylo oblíbené grilo-
vání, turnaj v pétanque, poslech
hudby. Při nepřízni počasí probíha-
lo v jídelně například čtení, hádan-
ky, povídání, výroba dekoračních
předmětů, vtipy, hry atd. Škála čin-
ností je opravdu pestrá a odvíjí se sa-
mozřejmě od přání účastníků.
Aktivity jsou přístupné také všem se-

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009
V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚCHOVICE
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TELEFONNÍ SLUŽBA PRO NESLYŠÍCÍ
Od února mohou lidé s vadou sluchu zdarma využívat speciální asistenční službu spo-

lečnosti Telefonica O2 Hovor pro neslyšící. Linka je provozována nonstop. Princip jejího
fungování je jednoduchý. Operátor na lince dostane od neslyšícího zákazníka instrukce
formou e-mailu, faxu nebo SMS a na jejich základě komunikuje se slyšícími uživateli.
Stejně tak může operátor tlumočit informace směrem k neslyšícím.V takovém případě mu
obsah konverzace přepíše a pošle vybranou formou.

Pro komunikaci s operátory můžete použít tato čísla:
- 800 142 142 pro spojení slyšícího a neslyšícího
- 800 143 143 pro zákazníky vlastnící psací telefon
- 800 147 147 pro komunikaci pomocí klasického faxu.

Neslyšící mohou využít také e-mailovou adresu neslysici@o2.com
a mobilní číslo 722 147 147, na které mohou komunikovat pomocí SMS.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým, kteří se přišli rozloučit s naší
maminkou a babičkou paní Růženou Tomkovou a vyprovodili jí na její poslední
cestě. Rovněž děkujeme za písemné projevy soustrasti i tichou vzpomínku.

Magdalena Kotýnková
Zuzana Vodičková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Na stránkách Újezdského zpravodaje mohli čtenáři průběžně sledovat, jak se postupně dokončuje stavba
nového polyfunkčního domu v centru Újezda nad Lesy. Dnes, kdy je polyfunkční dům již několik měsíců ote-
vřený, dostávám já i další kolegové z Rady Městské části otázky, které směřují na využití jeho prostor.

Jak to vypadá dnes a jaký program je připravován na nejbližší období?
Ve výběrovém řízení jsme našli nájemce pro provozování kavárny a restaurace, které se nacházejí v prvním patře

objektu. Od začátku bylo naším záměrem najít pro cafe bar a restaurant jednoho provozovatele. Zkušeného provo-
zovatele, který nabídne obyvatelům Újezda gastronomické služby na vyšší úrovni. Osobně jsem z několika návštěv
přesvědčen, že se nám to podařilo - restaurant i kavárna „LEVEL“ nabízí jak denní „meníčka“ za slušnou cenu, tak ku-
linářské speciality a lahůdky, které uspokojí snad každého z hostů. Příjemnou službou navíc je zdarma WIFI připojení
k internetu v prostorách café baru i restaurantu.

JAK JE TO S VYUŽITÍM NOVÉHO POLYFUNKČNÍHO DOMU?

SE SNĚHEM NA ULICÍCH SE POPRALI TAKÉ STRÁŽNÍCI
Zima hlavní město letos potrápila sněhovou kalamitou, situaci se podařilo zvládnout v Praze 14 a městských

částech Praha 20 a 21 i díky městské policii.
Do odklízení sněhu se podle obvodní ředitelky Městské policie v Praze 14 pustilo dokonce šest lidí, kteří ne-

byli zařazeni do hlídek. „Strážníci v přímém výkonu služby pomáhali s odstraněním nebezpečných sněhových
převisů ze střech nebo padajících rampouchů. Místo uzavřeli za pomoci pásky a dohlíželi na něj, dokud nebyl
problém odstraněn,“ uvedla Hetzlová. Doplnila, že ředitelství v době kalamity úzce spolupracovalo s úřadem
městské části, hasiči a správci jednotlivých objektů. „Vyplatilo se to v případech, kdy například obyvatelé hlídku
požádali o pomoc při vyjetí sněhem uvěz-
něných, zaparkovaných vozidel,“ uvedla
Hetzlová.

Strážníci v době kalamity zaregistrovali ně-
kolikanásobně vyšší počet telefonátů ob-
čanů, kteří upozorňovali na nebezpečné
a neuklizené chodníky a komunikace či sně-
hové převisy.

„Městští policisté byli rádi, že mohou pro-
kázat svou prospěšnost občanům i mimo je-
jich běžné úkoly. Do akce se po celé
metropoli zapojily stovky našich lidí. “ kon-
statoval náměstek pražského primátora
Rudolf Blažek, do jehož kompetence bez-
pečnost v hlavním městě spadá.

Tereza Čapková

POLICIE INFORMUJE

MEZI LIDMI

niorům z Běchovic.V květnu 2009 se
uskutečnil již druhý ročník akce
Zemětřesení, s bohatým progra-
mem a hojnou účastí seniorů i dal-
ších obyvatel Běchovic.

V průběhu roku pokračovala již tra-
diční spolupráce s Klubem důchod-
ců v čele s paní Zákostelskou. Spo-

lečně jsme i za účasti pana staros-
ty Ing. Ondřeje Martana v květnu
oslavili Den matek a v prosinci nad-
cházející Nový rok.

Věřím, že rok 2010 přinese další
novinky a dobré zprávy, o kterých
Vás budeme průběžně informovat.
Pokud byste měli zájem o další in-

formace nebo některé naše služby,
neváhejte nás kontaktovat. Vždy se
snažíme maximálně vyjít vstříc a vy-
hovět potřebám žadatelů.

Těším se na setkání s Vámi.
Mgr. Melanie Zajacová

ředitelka
mobil: 775 203 10



V přízemí budovy se nachází Újezdské muzeum. Chtěl
bych potvrdit, že od úplného začátku projektu Polyfunkč-
ního domu jsme s prostory pro muzeum počítali. Jedním
z důvodů byla skutečnost, že jsme potřebovali z kapacit-
ních důvodů přemístit muzeum z Masarykovy základní
školy do nových prostor. Hlavním důvodem je ale názor
členů Rady Městské části, že každá městská část – a tedy
i Újezd nad Lesy – by měla mít na svém území prostor,
kde si jak starousedlíci, tak noví obyvatelé připomenou ne-
dávnou i hodně starou historii místa, kde nyní společně ži-
jeme. Je proto dobře, že Muzeum je dnes již plně
v provozu a v jeho prostorách se odehrává celá řada akcí,
s nimiž je možné se na stránkách Zpravodaje seznámit.

Po delší době máme v Újezdě „díky“ Polyfunkčnímu
domu k dispozici velký společenský sál pro pořádání nejrůznějších akcí. A již v krátké době po jeho otevření je
zřejmé, že bude určitě dobře využíván, z čehož máme velkou radost.

Pro přátele společenského tance je nepochybně příjemné, že v prostorách společenského sálu pořádá stu-
dio „STYLE“ pravidelné taneční akce nejrůznějšího typu a pro různě „zdatné“ tanečníky Kurzy pro mírně po-
kročilé, Taneční přípravka pro děti, Tančírna pro všechny, Kurz pro ženy „Single Ladies“. Nabídka je opravdu
široká a proto věřím, že si každý zájemce vybere.

Pro ty, kteří rádi zajdou alespoň občas na ples či bál máme také dobré zprávy, neboť již v této „rozjezdové“ ple-
sové sezoně se v novém sále konala či bude konat řada plesů:

• Rybářský ples: 6. března
• Ples taneční skupiny Style: 27. března
• Country bál: 17. dubna
• Ples Základní školy Masarykova: 23. dubna
• Ples taneční skupiny Style: 14. května

Vedle těchto plesů proběhne ve společenském sále dne 21. března pod záštitou starostky a s podporou Měst-
ské části „1. újezdský karneval“, který pro děti připravuje Občanské sdružení Rarášek.

V březnu proběhne ve společenském sále soutěž pop-rock kapel, které možná ještě nejsou příliš známé,
ale určitě bude zajímavé si je přijít poslechnout. Vystoupí vždy šest kapel, hrát budou vždy dvě „proti“ sobě
a posluchači svými hlasy rozhodnou o vítězi. První série začíná 12. března a další pátek pokračuje druhá
skupina opět se šesti kapelami. A následující pátek již dojde na semifinálový souboj vítězů úvodního kola,
velké finále je pak naplánováno na 2. dubna.

Jsem přesvědčen, že společenský sál vytvořil předpoklady pro oživení společenského života v Újezdě nad Lesy!
Teď již zaleží na jednotlivých spolcích, klubech a sdruženích jak sál využijí. Všechny zájemce o pořádání kulturních
akcí bych chtěl ubezpečit, že Městská část bude jakékoliv akce tohoto typu podporovat! A příští rok v plesové se-
zoně uspořádáme jeden ples pod záštitou paní starostky.

V polyfunkčním domě nám tedy zbývá „dotáhnout“
do konce přemístění České pošty. I přes dlouhodobá
a složitá jednání na nejrůznějších úrovních k dohodě
zatím nedošlo. Pracujeme na tom, protože si stále mys-
líme, že Pošta prostě patří do centra – a celá řada ná-
zorů občanů nás v tom neustále podporuje.

A jedna jarní vlaštovka na závěr pro ty, kteří už jsou le-
tošní tuhou zimou přesyceni – Rada Městské části při-
pravuje i na tento rok již zavedené „Vítání jara“
v prostorách Multifunkčního hřiště. Poznamenejte si proto
v kalendáři datum 27. března 2010.

Tomáš Vaníček
člen rady za Městskou část Újezd nad Lesy

tvanicek@ csas.cz

ZVEME VÁS
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SDRUŽENÍ DŮCHODCŮ A SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI ZO Újezd nad Lesy

SRDEČNĚ ZVE ZÁJEMCE
NA NÁVŠTĚVU VÝROBNY SVÍČEK DO ŠESTAJOVIC.

Návštěva se uskuteční 1. dubna 2010.
Doprava autobusem č. 303 ze zastávky Hulická v 15:35 hod.

Jelikož se budou blížit velikonoce, bude každý mít možnost ozdobit si své velikonoční vajíčko.
Vezměte proto sebou buď vyfouknuté nebo natvrdo uvařené.

Též si každý bude moci vyrobit vlastnoruční svíčku.
Čeká vás také menší pohoštění. Možnost zakoupení z velkého výběru svíček.

Poplatek činí 50.-Kč.
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy

Městská policie hl. m. Prahy

připravila pro občany Újezda nad Lesy

CYKLUS PREVENTIVNÍCH PŘEDNÁŠEK O BEZPEČNOSTI.
Přednášky se budou konat v zasedací místnosti Úřadu Městské části Praha 21-Újezd nad Lesy.
Lektory těchto přednášek jsou zkušení pracovníci městské policie, kteří pohovoří k daným
tématům a poradíVám s řešenímVašich problémů s bezpečností.Délka přednášky je cca 60 minut.

3. 3. 2010 od 17.00 hodin – Zabezpečení a ochrana automobilů
17. 3 .2010 od 17.00 hodin – Potenciální oběti a jejich možná obrana

Těšíme se na Vaši návštěvu!

P O Z V Á N K A N A B E S E D U
V pátek 12. dubna 2010 v 16.00 hodin v areálu zahrádkářů, Staroújezdská č. 495,

na téma „OVOCNÁ ZAHRADA“
Nové a odolné ovoce do našich zahrádek a péče o ně

Přednášet bude pan Jaroslav Kraus.
Na shledanou s Vámi se těší Český svaz zahrádkářů Újezd nad Lesy

P O Z V Á N K A na setkání občanů
v pátek 5. března 2010 v 1600 hodin u pomníku v parku před školou

k slavnostnímu připomenutí 160. výročí narození T. G. Masaryka
našeho prvního prezidenta.

O jeho osobnosti promluví pan Ph.Dr. Miloš Schmidt.
Na shledanou s Vámi se těší Český svaz zahrádkářů Újezd nad Lesy
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Český červený kříž POZVÁNKA
Chcete se s námi podívat na trhy v Polsku – Kudowa?

Máte možnost se přihlásit u pí Zajacové na tel. 281 970 138
nebo u pí Kolembářové na tel. 281 972 575.

Termín zájezdu: 27. března 2010

Odjezd: v 5:00 hod od Auto Štangla, cena zájezdu: 200,- Kč
Těšíme se na vás!

Irena Zajacová

P O Z V Á N K A
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Základní organizace Újezd n/L

Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná v sobotu 20. března 2010 od 14.00 hodin

v sále nového polyfunkčního domu na křižovatce.
Program:
- uvítání členů a hostů
- vystoupení taneční skupiny country tanců z Poděbrad
- volba mandátové a návrhové komise
- přehled o činnosti v roce 2009
- zpráva o hospodaření za rok 2009
- zpráva revizní komise
- schválení činnosti za rok 2009
- plán činnosti na rok 2010
- vystoupení hostů
- diskuze
- návrh usnesení
- závěr
Pro přítomné bude připraveno malé pohoštění

Těšíme se na společné setkání
Za výbor ZO SPCCH Újezd n/L

Zdeňka Ladová předsedkyně

Výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L zve všechny zájemce

na předjarní vycházku po Praze
V úterý 16. 3. 2010 se sejdeme v 10 hodin u Metra na Černém Mostě

Projdeme Karlovo náměstí a Novým městem do botanické zahrady na Slupi.
Nejenom o historii Karlova náměstí a Nového města nám zasvěceně povypráví

naše ing. Mirka Branžovská
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Program RC Koloběžka na březen 2010
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“

NOVINKA – Klubík KOLEČKO (úterý 9.00–12.00 hodin) příprava na mateřskou školku, pro děti od 2 let bez rodičů. Cena: 400 Kč.
Permanentka na 5 vstupů: 1800 Kč k vybrání do 2 měsíců). Počet dětí je omezen a je nutné se předem přihlásit.
Klub pro rodiče s dětmi (středa 10–12 hodin) Pravidelné středeční setkávání se s dětmi a rodiči. Hrajeme si, zpíváme si, kres-
líme si a je nám spolu dobře. Zveme Vás, přijďte si také pohrát a popovídat.
Hudební škola YAMAHA (čtvrtek) - pod vedením lektorky Dagmar Behenské
*9.00 ROBÁTKA / 4–18 m. *10.00 KRŮČKY / 18 m.–3 r. *11.00 KRŮČKY / 3–4 r.
Výtvarné dílny pro nejmenší (pátek) - pod vedením lektorky Andrey Janotové

MALOVÁNKY - děti s rodiči od 10–11 hodin.
BABY SIGNS – semináře znakové řeči pro rodiče. Pondělí 22. března od 10-12 hodin. Kurz vede lektorka Míša Ehrenbergerová.
Další kurz v rámci zajímavých besed se zajímavými lidmi kurz ZDrSEM STANDARD, 42hodinový kurz, ve kterém se naučíte
poskytovat první pomoc. Jeho úspěšní absolventi získávají akreditaci Ministerstva školství ČR „Zdravotník zotavovacích akcí
pro mládež a dorost“ (dříve Zdravotník ČSČK). Termín: pá 9. 4. – ne 11. 4. a pá 16. 4. – ne 18. 4. 2010 Cena kurzu je 4.000,- Kč.
(Přihlášky a zálohu - 3.000,- Kč vybíráme do 15. 3. 2010)
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
V sobotu 27. března od 15:00 do 18:00 hodin se koná v prostorách NZDM Autobus, Českobrodská 1, Praha 9 Běchovice
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA pro všechny rodiny, děti i rodiče. Přijďte si vyrobit velikonoční výzdobu – malování na
vajíčka, dřevo a skol, výroba větrníků, sázení trávy, obrázky či prostírání z ubrouskové techniky aj. Těšíme se na Vás. Akci
finančně podpořila MČ Praha – Běchovice.

Veškeré dotazy a informace Vám zodpovíme na tel. č. 733 182 520 či e-mail: kolobezka@neposeda.org, kolo-
bezka.dasa@email.cz nebo je najdete na www.neposeda.org/kolobezka

Rodičovské centrum Koloběžka zřizuje o. s. Neposeda. www.neposeda.org

P O Z V Á N K A N A V Ý L E T
V sobotu 24. dubna 2010 v 7.00 hodin od spořitelny

„Mníšek pod Brdy“
Dobříš, Kalvárie na Skalce, zámeček Hluboš, Vltava a Berounka
Přihlášky: pí Líznerová 281972219, záloha 150 Kč, deti polovic

Na shledanou s Vámi - členy i nečleny - se těší
Český zahrádkářský svaz Újezd nad Lesy.

PORSE je poradenský servis, který pomáhá radou, praktickou
pomocí a podporou obyvatelům z Běchovic, Újezda nad Lesy,
Klánovic, Koloděj a blízkých obcí Prahy - východ. Tuto
registrovanou sociální službu poskytují konzultantky
občanského sdružení Neposeda už od roku 2007.
Do naší poradny v běchovické základní škole a ve zdravotním
středisku v Újezdě přišlo v loňském roce 106 lidí, některým
z nich jsme poradili prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Oblast pomoci a podpory byla široká: mezilidské a rodinné
vztahy, hledání zaměstnání, bytové otázky, pomoc při jednání
s úřady, ochrana spotřebitelů, právní otázky atd. Některým
klientům jsme odpověděli stručný dotaz, s jinými jsme se
několikrát sešli a pracovali na vyřešení tíživé situace déle.
Téměř jedna třetina klientů využila možnost anonymity.
Služby poradenského servisu Vám nabízíme i v letošním roce.

Najdete nás:
v PONDĚLÍ od 14.00 do 17.00 hodin na adrese
Mýtní 73, Praha – Běchovice (ZŠ Běchovice)
tel. č.: 739 491 633
e-mail: porse@neposeda.org
ve STŘEDU od 11.00 do 15.00 hodin na adrese
Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy
tel. č.: 733 765 615 (pobočka PORSE)
e-mail: porse@neposeda.org
Je možno si i domluvit setkání v individuální dobu
a to na tel. č. 739 491 633.
Poradenský servis je dočasně omezen, jelikož jsme zatím
neobdrželi finanční dotace na rok 2010.
Z tohoto důvodu jsou zrušeny úterní poradenské hodiny
v Běchovicích.

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

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na březen 2010
Pondělí 1. 3. 2010, 19,30 KINO - STÍNU NEUTEČEŠ
ČR, 2009, drama, 106 min., přístupný, režie: Lenka Kny.Hrají: J. Adamová, Pavel Landovský,Helena Dvořáková, František Němec, Anna Polívková,
Matěj Hádek, Marian Roden. Celovečerní hraný debut Lenky Kny přináší rodinné drama ze současnosti, jehož kořeny jsou skryty v dávné minulosti.
Před kameru přivádí dvě herecké legendy českého divadla a filmu, pro které je tento snímek největší hereckou příležitostí posledních let.

Úterý 2. 3. 2010, 19.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY – KOUZLO AFRIKY
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy rituálních a uměleckých předmětů převážně ze střední a západní Afriky Táni a Michala Koudelkových
doprovázené fotografiemi z africké přírody. Do kouzla tradic Vás zavede Majka Mikušová, která bude povídat o velké tradiční slavnosti Nguon
kmene Bamoun žijící v Kamerunu. Snímky Táni Koudelkové ze slavnosti Nguon budou na vernisáži presentovány poprvé. Výstava je prodejní
a potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 11. 3. 2010, 19.30 KINO – SHERLOCK HOLMES
VB/USA, 2009, dobrodružný, 128 min, od 12 let, titulky, režie: Guy Ritchie.Hrají: Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams, Mark
Strong. Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi
poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovi bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt.

Od 15. 3. 2010 do 17.3.2010 FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT – program uveden níže

Středa 17. 3. 2010, 10.30 DĚTSKÉ DIVADLO – MUZIKANTSKÁ POHÁDKA
"... místo houslí hřebínek, hrnec jako bubínek, staré koště místo basy, struny jsou jen moje vlasy - za činely poklice, sláva naší muzice!" Malá
čarodějka chce mít hudební školu z myší, netopýra, sovy ... i z dětí! Hraje divadlo Úsměv. Vstupné: 45,-Kč dítě, 50,-Kč dospělý

Čtvrtek 18. 3. 2010, 19.30 KINO – LÍTAM V TOM
USA, 2009, komedie, 109 min,titulky, od 15 let,režie: J.Reitman,hrají: G.Clooney, V.Farmiga, A.Kendrick, J. Bateman je podivín, často cestuje,
vyhazuje lidi a lítá v tom - příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. Nešablonovitě natočená satira s dramatickými prvky a excelujícím lvem
Hollywoodu v hlavní roli.

Neděle 21. 3. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ- pedig - košíček na vajíčko, věnec ze skořápek, zdobení kraslic drátem, twistartem... Cena 250,- Kč, lektorka Andrea
Janotová. Počet míst omezen.Přihlášky na tel. 720569245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Neděle 21. 3. 2010, 16.00 KINO - PRINCEZNA A ŽABÁK
USA, 2009, 96 min, rodinný, animovaný, dabing, režie: Ron Clements, John Musker. Pohádka plná překvapení, rozverného humoru, napětí,
hudby a citu, kde si nakonec láska svoji cestu najde – ať už mezi princem a princeznou ... nebo mezi žabákem a žábou ...Vstupné: 65,-Kč/os.

Čtvrtek 25. 3. 2010, 19.30 KINO - NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
USA, 2009, romantická komedie, 120 min, titulky, od 12 let. Režie: Nancy Meyers. Hrají: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, John
Krasinski, Rita Wilson. Po deseti letech potká bývalého partnera a najednou pochopí, že stará láska nerezaví…a nějak se to komplikuje. Vítejte
v romantické komedii režisérky, jejíž příběhy pocházejí ze skutečného života, ač je to k nevíře.

Neděle 28. 3. 2010, od 13.00 VELIKONOČNÍ JARMARK - a jaro je již tady…
Přijďte přivítat jaro do parku KC Beseda. Bohatý program pro děti i dospělé návštěvníky. KRŮTÍ HODY a soutěž o NEJCHUTNĚJŠÍ
VELIKONOČNÍ NÁDIVKU. Ochutnávka různých druhů krůtího masa a krůtích specialit - možnost na místě koupit či objednat.Velikonoční
a jarní aranžmá, bylinky a květiny přímo od zahradníka, velikonoční perníčky, výrobky z krejčovského ateliéru Kučera z Lázní Toušeň, pomlázky
a tradiční jarní osení, keramika, ukázka netradiční výroby kraslic a tradičně - jehňátka
Doprovodný program: VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍ SKUPINY
14.00 – 16.00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
16.00 – DIVADLO KOŇMO - KOUZELNÝ HRNEC „… ve staré chalupě nad řekou Metují žil hrnčíř Jíra. Vyráběl hrnečky, hrnky a hrnce a jeho
žena Marjánka je chodila prodávat na trh." Pohádka s kreslením, zpíváním, počítáním a vařením pro děti od 3 let.
I. ročník soutěže „O NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU“
28.3. - 11.00 - 13.00 přineste své výborné velikonoční nádivky k ochutnání do KC Beseda, odborná porota vybere první tři nejchutnější.
15.00 – vyhlášení a odměnění vítězů.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT - PROGRAM
Pondělí 15. 3. 2010, 18.00 NEVÍTANÍ
ČR, 95 MIN. Tomáš Škrdlant.„Ten film je o dobrém životě i se špatnou sudbou. O návratu zpět mezi lidi, do lidského života se všemi jeho nedokonalostmi,“ říká o svém snímku
režisér Tomáš Škrdlant. Pětici hlavních postav, které se narodily s vážným postižením a byly rodiči odmítnuty, sledoval neuvěřitelných dvacet let. V záměrně volně propletených
portrétech sledujeme jejich cestu od dětství v Jedličkově ústavu až po dospělost a snahu plnohodnotně se začlenit do dospělosti. Od doby, kdy byly v duchu komunistické
výchovy zavřeny v ústavech s přísným zákazem kontaktu s „normální“ společností až do současnosti, kdy většina z nich založila své vlastní rodiny. Od prvních bolestných pokusů
o pochopení, proč se k nim rodiče nehlásí a společnost je izoluje až ke zjištění, že žít se dá i bez rodiny i s postižením. Intimní a nesmírně citlivě natočený škrdlantův dokument
rozhodně není smutnou ukázkou několika nešťastných osudů, ale naopak povzbudivým svědectvím o tom, co všechno dokáže handicapovaný člověk se silnou vůlí zvládnout.
V loňském roce získal film výroční cenu Pavla Kouteckého za nejlepší český dokument.

Pondělí 15. 3. 2010, 20:30 VYSNĚNÝ ODPAD
Garbage dreams, 2009, 79 min, USA, Mai Iskander.Zaballeen, arabský výraz pro „lidi odpadků", označuje nejnižší sociální vrstvu Káhiry. Patří k ní i teenageři Adham, Nabil aj,
hrdinové dokumentu Mai Iskanderové. Režisérka natáčí jejich každodenní život v okrajové čtvrti Mokattan, největší „odpadkové osadě" na světě. Sběr a zpracování odpadu
z osmnáctimilionové Káhiry představuje pro místní šedesátitisícovou komunitu už po století jediný zdroj obživy. Mezi odpadky si hrají děti i psi a procházejí tudy terénní
pracovníci s protitetanovými injekcemi. Mladíci, které sledujeme v jejich nuzných příbytcích, v práci i na zkušené ve Walesu, sní o vlastní šrotovně či brzké svatbě. Jejich sny
se však rozplývají s příchodem zahraničních společností na káhirský trh s odpadky. Vysoce efektivní recyklační systém, v němž se obyvatelům Mokattanu daří zpracovávat
80 procent veškerého odpadu, nahrazuje moderní technika italských a španělských firem s několikrát nižší účinností. Snímek zachycující ničivý dopad globalizace na osudy
jednotlivců i celé komunity je režisérčiným debutem a byl ověnčen celou sérií cen, mimo jiné Al Goreovou Reel Current Award na nashvillském filmovém festivalu.

Úterý 16. 3. 2010,17:00 AFGHÁNSKÁ SUPERSTAR
Afghan Star, 2008, 88 min, Velká Británie, Havana Marking. "Po třiceti letech válek a vlády Talibanu se do Afghánistánu vrátila popkultura. Místní televizní stanice Tolo TV se rozhodla v Kábulu
uspořádat soutěž amatérských pěveckých talentů, u nás známou jako Superstar. Kromě dvou tisíc zpěváků i z těch nejzapadlejších koutů země se do soutěže přihlásily také tři statečné
dívky. Zpívat na veřejnosti totiž stále ještě není v zemi, zásadním způsobem ovlivňované kmenovými vůdci, pro ženu dvakrát bezpečné. Zvlášť, když v návalu emocí přidá v přímém
přenosu k písni i trochu tance, jak se na vlastní kůži přesvědčila jednadvacetiletá Serata. Dynamicky střižený dokumentární debut Havany Marking, oceněný na festivalu v Sundance,
dopodrobna zaznamenává celý průběh tříměsíční soutěže, jejíž finálový večer sledoval každý třetí obyvatel Afghánistánu. Vtipné momenty přibližující celonárodní pěvecké šílenství, adepty
„afghánské hvězdné pěchoty“ a pětici finalistů střídají mrazivé chvíle, kdy je Seratě, ale i další ženské soutěžící Limě, za jejich vystoupení vyhrožováno smrtí."

Úterý 16. 3. 2010,19.00 HLAD
Hunger, 2009, 90 min, Německo, Marcus Vetter, Karin Steinberger. Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po surovinách. Svět
počátku 21. století se dramaticky mění. A to tak, aby vyhovoval potřebám hlavně bohatých a ekonomicky silných států a nadnárodních korporací. S touto změnou se přitom
v chudých zemích planety nadále zhoršuje mnohdy už tak bídná životní úroveň. Film Hlad přináší v souvislostech detailní a často šokující pohled na osudy komunit a lidí
na třech kontinentech, kteří se ocitli v pasti současného světa. Zatímco ve Spojených státech je největším problémem obezita, o pár tisíc kilometrů jižněji jsou lidé tak chudí,
že aby přežili, musí prodávat vlastní děti do otroctví. Nenasytné dřevařské společnosti za přihlížení zkorumpovaných politiků pokračují v kácení amazonských pralesů a přispívají
tak ke klimatické změně. V jejím důsledku dochází k častějším smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe. Geneticky upravované druhy vytlačují tradiční plodiny a nutí místní
zemědělce měnit staleté zvyky. Stačí však, aby nepřišel déšť a zadlužení farmáři přicházejí kromě sklizně i o víru v budoucnost.

Úterý 16. 3. 2010,21:30 NENÁVIST V KRVI
Heated Blood, 2008, 51 min, Serbia, Marko Mamuzic. Dokument Marka Mamuziče se zabývá alarmujícím nárůstem pravicového extremismu v Srbsku. Skrze rozhovory se členy
různých srbských neonacistických frakcí a s jejich oponenty se snímek snaží poodhalit důvody, proč tolik mladých lidí v této zemi propadlo idejím fašismu a nacionalismu. Jedním
z důvodů je jistě i skutečnost, že v zemi, která se po sedmi letech po pádu Miloševičova režimu stále nachází v izolaci od zbytku světa, má silné slovo pravoslavná církev. Potvrzují
to slova jejího bývalého biskupa Nikolaje Velimiroviče, velmi populárního mezi mladými příznivci krajní pravice, který nešetří nenávistnými výroky na adresu příslušníků sexuálních
menšin a zejména Židů. Podle něj Židé mohou nejen za smrt Krista, ale dokonce i za bombardování Srbska v devadesátých letech minulého století. Dramatické záběry z pouličních
bitev s policií během útoku na americkou ambasádu, napadení účastníků protifašistické demonstrace, časté útoky na Romy a gaye či vypálení mešity v Bělehradě jasně dokazují,
jak vážný problém pravicový extremismus v Srbsku představuje. Na sarajevském filmovém festivalu snímek získal Cenu za podporu lidských práv.

Středa 17. 3. 2010, 18:00 ZPROSTŘEDKOVATEL ZAJETÍ AJMALA NAQSHBANDIHO
Fixer, 2009, 84 min, USA, Ian Olds.Napínavý snímek Iana Oldse nás zavede přímo do první linie válečné žurnalistiky. Hlavní postavou je mladý novinář a překladatel Ajmal Naqshbandi,
považovaný za nejlepšího afghánského „fixera" - člověka, který dokáže zahraničním novinářům zprostředkovat rozhovory s bojovníky Tálibánu. Jak nebezpečná je tato práce, se ukáže
ve chvíli, kdy je společně s italským reportérem fundamentalistickým hnutím zajat. Po několika dnech je pak Ajmal popraven. Americký novinář a bývalý Ajmalův spolupracovník
Christian Parenti pátrá po důvodech, proč byl ze zajetí vykoupen jen italský reportér, a zároveň nás nechává nahlédnout do každodenního života válkou zmítané země. Drastické
videozáběry natáčené přímo v zajetí či improvizované rozhovory se členy Tálibánu, kteří každého novináře podezírají ze špionství, jasně dokládají, čím vším musí váleční zpravodajové
v Afghánistánu projít. Na případu Ajmalova tragického osudu pak snímek ukazuje, jak snadno se zde může lidský život stát přímo závislým na rozhodnutí politiků.

Středa 17. 3. 2010, 20:30 KIMJONGÍLIE
2009, 75 min, Korea, NC Heiken. Severní Korea je bezesporu nejizolovanější zemí světa. Totalitní režim zde již šedesát let zavírá své obyvatele do koncentračních táborů
za sebemenší prohřešky. Stačí zmačkat noviny, na nichž je vyobrazen božský Kim Jir-Sum (?) nebo jeho syn, současný vládce Kim-Čong-Il. I když se i pouhý pokus o útěk
z těchto táborů trestá smrtí, každý rok se o něj řada vězňů pokusí. Jen hrstce se to ale podaří. Především díky nim se může svět dozvědět o hrůzné realitě života v komunistické
Severní Koreji. Jejich silné a alarmující svědectví o milionech obětí hladomoru v devadesátých letech, severokorejských dívkách skrývajících se v Číně, které jsou nuceny
k prostituci či závislosti tamní ekonomiky na práci vězňů ve filmu výmluvně kontrastují s propagandistickými televizními pořady posilujícími obludné rozměry Kim Čong-Ilova
kultu. S využitím archivů a graficky zajímavě udělaných vsuvek je ve filmu N.C. Heikina také přehledně připomenuta historie korejského poloostrova.

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 uplat-
nění 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.
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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

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
PRO DĚTI
autor 
Cast P.C.
Clarke Penny 
Colfer Eoin 
Colfer Eoin 
Disney 
Eichlerová 
Flanagan John 
Genechten 
Heitz Markus 
Hoňková Iva 
Jelínková Hana 
Landa Norbert 
Mack Tracy 
Marzi Christoph 
Masannek 
Masannek 
Mead Richelle 
Poppelmann
Rodda Emily 
Rowling J.K.
Ruiz Ibánez 
Ruiz Ibánez 
Scheffler Ursel 
Schroderová 
Schroderová  
Slabý Zdeněk 
Smith L.J.
Smith L.J.
Šurt Pavel 

dílo
Označená. Škola noci 
Automobily 
Legenda o nejzlobivějším klukovi 
Legenda o zubech kapitána Krákory 
Další pětiminutové pohádky 
Já mám v krabici cukr a krupici 
Hraničářův učeň 6
Víš, co má v plínce myš?
Ulldart - doba temnoty 
Kreslení pro holky 
Obrázkové básničky 
Učíme se malovat 
Sherlock Holmes 
Malfuria. Královna města stínů 
Fotbaloví divoši 7
Fotbaloví divoši 8
Vampýrská akademie I. 
Mušketýři a záhada zlatého kordu 
Tajemná země Rondo 
Bajky barda Beedleho 
Pohádky o princích 
Pohádky o čarodejnicích 
Detektiv Klubko. Fialový flašinet  
Spolek holek, lékorek  1
Spolek holek 2
Nedokončené pohádky 
Upíří deníky - Zášť 
Upíří deníky - temní shledání 
Pan Kdybych hledá kamaráda 
Vzhůru do oblak 
Auta 

PRO DOSPĚLÉ
autor 
Arredondo 
Baldacci David 
Birkner-Mahler 
Braun Lilian 
Bull Bartle 
Calabresse 
Cramm
Crombie 
Čermáková 
Dahl Roald
Deveraux Jude 
Flynn Vince 
Fořt Eptr 
Fripp Robert 
Fuchsová 
Gehlen 
Gortner 
Harris Lee
Hoffman Paul 
Holcman Jose 
Huttnerová Iva 
Christie 
Johnson Jane 
Jonesová 
Keyes Marian 
Kmenta 
Kramer Clara
Mac Phee Susy 
Mátl Vladimír 
Matthews 
Matuška 
Medeiros
Moro Javier 
Mundy Liza 
Myron Vicki 
Neill Fiona
Niedl František 
Novotná Ivana 
Patterson 
Paturi Felix R. 
Pávková
Resch Erwin 
Robertsová 
Rottová Inna 
Shaffer Mary 
Shimoff Marci 
Sorokin 
Stone Nick 
Svátek Josef 
Toušlová Iveta
Tursten 
Vondruška 
Weller Stella
Whiton Hana 
Zatloukalová 
Zmeškal 

dílo
Hledej koně a poníky 
Chytrému napověz 
Dáma z hotelu Grand 
Kočka, která měla 60 vousků 
Čínská hvězda 
Osudová znamení 
Vaříme pro miminka
Probuzená minulost 
Popelka Libuše Šafránková 
Kluk - příběhy z dětství 
Levandulové ráno 
Radikální opatření 
Aby dětem chutnalo 
Královna dvou králů 
Když muž miluje muže 
Byl jsem u hitlerjugend 
Poslední královna 
Vražda v den sv. Valentýna 
Levá ruka boží 
Cena facky 
Za domácím štěstí  
Muž v hnědém 
Desátý dar 
Bez sestry neodejdu 
Idol žen 
Kmotr Mrázek III
Clařina válka 
Manželské lži
Krajinou druidů 
Blízká setkání 3. druhu
Tisíc mil, těch tisíc mil 
Nespoutané myšlenky 
Indická princezna 
Michelle Obamová 
Dewey 
Přátelé, milenci 
Pohled šelmy 
Jak pes Logopes učil děti mluvit 
Podraz 
Velké záhady 
Řekni řehoři ř 
Vzpoura 
Kouzla osudu
Vidiny poletené tlumočnice 
Spolek přátel krásné literatury 
Tajemství štěstí 
Den opričníka 
Karta smrti 
Kat katem kata
Toulavá kamera 9 
Dvojí tvář 
Pečeť smrti 
Záda bez bolesti 
Eliška Přemyslovna 
Kuchařka pro dceru 
Životopis černobílého jehněte 
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V sobotu 30.1. 2010 uspořádalo Újezdské muzeum
vernisáž první letošní výstavy. Šlo nejen o první výstavu
v letošním roce, ale především o první výstavu nové
řady výstav, kterými chceme v několika následujících
letech přiblížit újezdským občanům činnost našich spo-
luobčanů, která přesahuje nejen náš Újezd, ale je
známa mnohdy v celém světě. Jako první jsme připra-
vili výstavu fotografií, diplomů i pohárů z činnosti man-
želů Pokových. Podtitul výstavy jsme zvolili Hudba –
balet – Arabeska. Nejvíce materiálu nám poskytla paní
Daniela Poková, která je nejen vynikající tanečnicí ba-
letní scény Národního divadla, ale i choreografkou řady
baletních kompozic, se kterými úspěšně vystupuje
u nás i v zahraničí. Před několika lety založila baletní
školu Arabeska. Tu dnes navštěvuje devadesát děvčat
již od 5 let. Trpělivým mnohaletým učením získávají zá-
klady péče od držení těla až  k skutečnému baletnímu
umění. V její činnosti ji všestranně podporuje manžel
František Pok. Ten je prvním hornistou Symfonického
orchestru Českého rozhlasu, ale i dirigentem orchestru
doprovázejícího kombinace operních scén i baletu.
Na počátku vernisáže seznámila paní Poková návštěv-
níky s hlavními zásadami baletního umění, což doku-
mentuje výstava desítkami fotografií. Potom pan Pok
zahrál dvě skladby. V druhé skladbě ho na klavír do-
provodil tatínek paní Pokové, pan Štěpán Dohnal, fa-
gotista orchestru Národního divadla. Mistrovské
ovládání nástroje dokázal pan Pok i tím, že v malém prostoru muzea poskytl posluchačům všechnu krásu zvuku
nástroje, aniž by přehlušil možnosti prostoru. Obě skladby odměnili posluchači nadšeným potleskem.

Při otevření výstavy paní starostka Andrea Vlásenková ocenila práci paní Pokové s děvčaty v Arabesce, také vy-
sokou profesionalitu, ale i srdečný kontakt s návštěvníky všech účinkujících. Poté slavnostně zahájila výstavu, která po-
trvá až do 3. března. Po skončení vernisáže se návštěvníci odebrali do sálu restaurace Level. Tam více než 20 děvčat
taneční školy Arabeska předvedlo své umění. V ukázkách v choreografii paní Pokové jsme mohli na děvčatech od 5
do 16 let poznat co lze dokázat s tělem i duší tanečnic náročným vedením. Ono splynutí duše tanečnice s obsahem
předváděných úryvků baletů dovede tělo vystihnout to, co soustředěný divák cítí. Stručný ale výstižný výklad, který
paní Poková ke každému číslu uvedla, dovedl obecenstvo v nadšený potlesk. Byl v něm skryt obdiv k výkonu všech
děvčat i sólistek i k práci té, která k tomu děvčata v naší obci vede. Výtvarný scénář výstavy připravily a výborně zrea-
lizovaly členky muzejní rady Ing. Eva Danielová, Soňa Pilná, Mgr. Alena Svatošová a Marie Tomaidesová.

Dne 6. března v 10:00 hodin se uskuteční v újezdském muzeu vernisáž výstavy fotografií, kterou připravuje re-
dakce časopisu Náš region. Je to další novinka, kterou újezdské muzeum pro újezdské občany připravuje. Stoupající
obliba časopisu vyvolaná pestrým a zajímavým obsahem nás vedla k rozhodnutí předvést čtenářům jakési zákulisí
práce jednotlivých redaktorů i celé redakce. Proto na březnové vernisáži přednesou redaktoři komentář koncepce vý-
stavy. Velkou besedu čtenářů Našeho regionu s jeho redaktory připravujeme na září letošního roku.

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

Újezdské muzeum informuje

POZVÁNKA
Újezdské muzeum Vás srdečně zve

na slavnostní zahájení výstavy

fotografií redaktorů 
Našeho regionu.

Fotografové v něm zachycují život 
obyvatel periferní oblasti Prahy.

Současně bude zahájena i výstava 
k příležitosti 160. výročí narození

1. prezidenta naší republiky 
Tomáše G. Masaryka.

Návštěvníci budou moci zhlédnout Masarykovy knihy
o politice, historii a životě národa koncem 19.
a začátkem 20. století. Podařilo se nám i zajistit
dokumenty ze života a práce politika, vědce
a zakladatele demokratické republiky.

Výstava bude zahájena v sobotu
6. března 2010 v 10:00 hodin 

v Újezdském muzeu.
Muzejní rada Újezdského muzea

Muzejní rada se obrací na újezdské občany s následující prosbou. 
V dubnu letošního roku uplyne 60. let od založení tzv. PTP (pomocných technických praporů). Byly určeny pro

izolování a převychování antikomunistů ve věku od 18 do 60 let. Jejich činnost byla ukončena v září 1958. Nejde
tedy o Černé barony známé z populární Švandrlíkovy knihy Černí baroni, i když se PTP i nadále nazývaly.
Z Újezda, Blatova a Nové Sibřiny bylo do PTP zařazeno několik desítek vojáků. 

Prosíme ty, kteří dosud žijí nebo jejich potomky aby nám o svém působení napsali, případně poskytli
svoji korespondenci a hlavně fotografie. 
Veškeré informace dostanete na tel. čísle 281 97 15 54. Materiály můžete odevzdat v muzeu i v podatelně úřadu MČ.
Veškeré poskytnuté materiály buď po ofotografování nebo po skončení výstavy vrátíme. Všem předem děkujeme.

PhDr. Miloš Schmidt, předseda MRÚM
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KRITÉRIA  PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ 
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

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

Děti rodičů, které dovrší 3 roky věku do 31. 8. 2010
s preferencí podle následujících kritérií řazených dle priorit:
(splnění vázáno k termínu nástupu do MŠ tj. k 1. 9. 2010)   

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

• Jeden z rodičů dítěte má v den zápisu trvalý pobyt v místě sídla MŠ, tj. MČ Praha 21-Újezd nad Lesy       8 bodů 
• Dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, dítě má/bude mít odloženou povinnou

školní docházku  10 bodů 
• Dítě přihlášeno k docházce do MŠ celý rok celodenně a celoměsíčně             4 body
• Dítě jehož oba rodiče (jeden rodič,pokud je samoživitel)jsou v pracovním či jiném obdobném poměru,

nebo studující 3 body
• Dítě jehož sourozenec se již v MŠ vzdělává                                                                                                    1 bod
• Dítě dovrší 3 roky věku do 31.8.2010                                                                                                                1 bod

V případě že MŠ  umístí všechny zájemce splňující předchozí požadavky, může ředitelka školy přijmout. 
• Dítě rodičů, pobírajících rodičovský příspěvek, jejichž trvalý pobyt je v MČ 21- Újezd nad Lesy
• Dítě s trvalým pobytem mimo území Újezd nad Lesy, ale na území MČ Praha 21
• Dítě s trvalým pobytem i z jiné části Prahy
• Dítě s trvalým pobytem i z jiné části České republiky

Dodatek:
Při stejném počtu bodů rozhoduje o přijetí do MŠ věk dítěte - starší dítě.
Prokázání nepravdivých údajů o dítěti a rodině, bude bráno jako závažné porušení školního řádu a dítě bude vy-
loučeno z docházky do MŠ. 
Podmínka trvalého pobytu rodičů v MČ Praha 21 – Újezdě nad Lesy bude průběžně kontrolována po celou dobu do-
cházky dítěte do MŠ.
Zřizovatel si vyhrazuje právo v každé MŠ disponovat 2 místy.

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21

ZE ŠKOLY

INFORMACE PRO RODIČE

Zápis do mateřských škol ve správním obvodu Praha 21 
se uskuteční ve dnech:

V Újezdě nad Lesy 24. a 25. 3. 2010 13 – 17 hodin
V Běchovicích 19. a 22. 3. 2010 15 – 18 hodin
proběhne i Den otevřených dveří
V Kolodějích 30. a 31. 3. 2010 10 – 14 hodin
V Klánovicích 16. 3. 2010 14 – 18 hodin

Hana Kořínková, referent školství 
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ZE ŠKOLY

BŘEZNOVÁ ZAHRÁDKA

NOVINKY Z KINDERGARTEN:
OTEVŘETE SVÝM DĚTEM BRÁNU SVĚTA

Společnost Kindergarten s.r.o. byla Asociací předškolního vzdělávání o.s. 
zvolena jazykovou školkou roku 2006 a 2007!

V rodinném prostředí, ve vilce se zahradou se děti od 2 do 6 let seznamují s cizojazyčným prostředím.
Zábavnou formou her, písniček a říkadel otevírají brány k prvním kamarádstvím, sebepoznání a jazyku, který
jim již nikdy nebude cizí!

Máme pestrou nabídku aktivit a výletů! Jezdíme na koních, do solné jeskyně, do lesa i do divadla. Hrajeme
na zobcovou flétnu, plaveme, cvičíme i vaříme. Vyzkoušeli jsme mokrou hlínu hrnčířského kruhu, ale i výrobu sopky. 

Rodinná atmosféra pomáhá dítěti s adaptací na nové prostředí. Individuální přístup využití plného potenciálu dítěte.

ZAČÍNÁME SÁZET 
Jaro již klepe na dveře, březen

jaro již pryč nepustí a tak zahrád-
kářům začíná nová sezona. V bře-
znu přichází astronomické jaro, ale
zima se své vlády ochotně ne-
vzdává, uvidíme, jaké to bude letos,
v minulých letech byly v Klementinu
naměřeny v tomto měsíci teploty
v rozmezí od -27° C až do +21,7 ° C.
Před nástupem toho opravdového
jara musíme dokončit přípravné
i udržovací práce ze zimy podle ak-
tuálního počasí.

Urychleně dokončíme zimní řez
ovocných stromů, když ale chceme
mít ovoce místo dřeva, řežeme já-
droviny později.

Kypříme, přihnojujeme a začí-
náme osazovat a osévat záhony.

Ovocné dřeviny přihnojujeme
dusíkem, vyséváme semena letni-
ček a zeleniny.

Bobulemi pro krásu i užitek jsou
brusinky, které spojujeme se svíč-
kovou nebo pikantní marmeládou,

jsou to plody horských lesů ale i na
zahrádce je možné je s úspěchem
pěstovat.

Brusinka je nízký stálezelený asi
30 cm vysoký keřík, kvete v červnu
až červenci a zraje v září až říjnu.
Vyžaduje polostín, kyselou půdu,
lesní hrabanku, kompost a říční
písek. Nejlépe ji můžeme využít
jako podrost azalek a rododen-
dronů. Keříčky brusinek zdobí za-
hrádku na jaře růžovými kvítky
a na podzim červenými korálky
plodů. V našich podmínkách právě
odrůda Koralle nebo Red  Pearl ko-
rálky připomíná. Brusinky jsou velmi
zdravé pro svůj protizánětlivý úči-
nek, nedovolí bakteriím se usazovat
na sliznicích. Pití šťávy z brusinek
anebo každodenní používání plodů
snižuje onemocnění až o 40 %. Po-
siluje také dásně a snižuje bakterie
v ústech. Pití čaje z listů účinkuje
dezinfekčně na močové cesty. 

Nejen krásu, vůni ale i chuť si mů-
žeme dopřát u jedlých květin.

Někdy se můžeme setkat na rů-
zných akcích nebo v restauracích
s jídlem ozdobeným květinami.
Ale není vše co je na talíři jedlé
a také květiny zakoupené v květi-
nářství nejsou k jídlu vhodné. Musí
být buď ze zahrádky  nebo pro
tento účel, tedy ke konzumaci,
pěstované.

Třeba růže se používaly již
v době antického Říma. Okvětní
lístky nebo celé květy se mohou jíst
jen tak anebo je můžeme kandovat.
Měsíček lékařský se užíval místo
šafránu a na barvení másla a sýrů.
Květy mají jemnou chuť a protizá-
nětlivý účinek, zvyšují tvorbu žluče.

NOVĚ OTEVÍRÁME:    
ODPOLEDNÍ DRUŽINU
Šance pro všechny děti od 4 do 9 let. 
Připraven je pestrý program vedený zkušenými učiteli a rodilým mluvčím. 
Družina bude otevřena každý den od 14:00 do 17:00 hod. 
Intenzita bude v rozsahu 1-5 odpolední. 
ZAČÍT MŮŽETE KDYKOLIV!
Kontaktovat nás můžete 
na tel: 602 170 085 nebo 773 565 806 
nebo emailem: ujezd@kindergarten.cz
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BŘEZNOVÁ ZAHRÁDKA

Lichořeřišnice její květy nejčas-
těji užívané na ozdobu salátů, chle-
bíčků a studených omáček pro svou
barevnost a velkým obsahem vita-
mínu C.

Dalšími květy, které jsou jedlé
jsou macešky, violky, hvozdíky,
slunečnice, aksamitníky, květy
šalvěje, bazalky, koriandru, pa-
žitky a kopru. Většinou v podobě
čajových směsí, které nesmí být
chemicky ošetřované ale specielně
pěstované.

Již teď v březnu je nutné připravit
vše na výsadbu pelargonií, které
jsou nejvděčnější oživení oken,
teras a balkonů. Pelargonie mají tu
výhodu, že kvetou od časného jara
až do pozdního podzimu, jak tomu
bylo i vloni.

Aby tomu tak bylo, musíme začít již
s přípravou truhlíků a nádob.  Někdy
se nám podaří uchovat nebo na-
množit své sazenice ale většinou je
kupujeme pěkně zakořeněné v ob-
chodech. Na 50 cm truhlík bohatě
vystačí 3 sazenice na dno použije-
me drenáž a speciální hnojivo dlou-
hodobě působící na pelargonie a na
to nasypeme kvalitní substrát. Aby-
chom měly zdravé, bujně rostoucí
a kvetoucí rostliny, pravidelně je

zaléváme a 1x za 14 dní hnojíme
Kristalonem květ.

Pěkně barevná pokojová hrnková
květina je Kalanchoe – kráska
z Madagaskaru. Patří mezi suku-
lenty s tmavě zelenými lesklými lis-
ty, dorůstá asi do 15-20 cm a ráda se
rozpíná do šířky. Dobře se jí daří
v suchých ústředně vytápěných by-
tech na slunném světlém stanoviš-
ti. Přemokření ale nemá ráda. Když
květinu přihnojíme hnojivem na kak-
tusy a sukulenty alespoň 1x za tři
týdny a po odkvětu přesadíme, může
nám zdobit domácnost několik let.

Postavení Měsíce je důležité.
Během dorůstajícího  Měsíce

ve znamení Lva začínají klíčit se-
mena plevelů. Kypřením ve zna-
mení Kozoroha plevel zmizí.
Pokojové květiny bychom měli zalé-
vat pouze ve dnech listů – tzn.
ve znamení Raka, Štíra a Ryb.
Vůbec bychom neměli zalévat
ve znamení ve dnech květů tj.  Blí-
ženců, Vah a Vodnáře, přemnožují
se škůdci.

Prvními posly jara jsou něžná
kvítka sněženek. Vypadají křehce,
ale jsou to velcí bojovníci, než
na jaře sleze sníh, už se derou
na svět, žádný mráz je nespálí. Sá-
zíme je brzo na podzim do hloubky

5 cm vždy několik cibulek pohro-
madě. Když si dáme na jaře trs sně-
ženek do květináčku, potěší nás
svou krásou doma. Po odkvětu pře-
místíme cibulky zpět do zahrádky,
kde za několik let vytvoří bílý kobe-
rec pro naší radost.

1. Jaro v našem areálu Snů
přivítáme velikonoční prodejní
výstavou ve spolupráci
s Luckou Dlabačovou ve dnech:
4. 3. 2010 10 -17 hodin
5. 3. 2010 10 -17 hodin
6. 3. 2010 9  -17 hodin

2. 5. března 2010 v 16 hodin se
sejdeme v parku školy u po-
mníku prvního prezidenta
T. G. Masaryka k příležitosti
jeho 160tiletému výročí naro-
zení.

3. Výroční  členská schůze
Zahrádkářů  bude v sobotu
6. 3. 2010 od 14 hodin jako
obvykle v jídelně Základní
školy (Polesná ulice)

4. V pátek 12. 3. 2010 se sejdeme
v 16 hodin v klubovně areálu
na přednášce s besedou
p. Krause s námětem 
„Vše o zahradě“

5. Sadbové brambory budou
podle počasí začátkem března
– sledujte vývěsky. Tam bude
vše přesně oznámeno.

Srdečně vás zveme na všechny
výše uvedené akce do našich
prostor.

Za ČZS  Z. Nohejlová
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Druhý den jsme za časného rána posnídali čtvrt litru
černé melty a krajíc chleba, nastoupili před školou
do trojstupu a odpochodovali, za strašného rachotu uli-
cemi a přes náměstí na pracoviště za městem.

Tam jsme si rozebrali krumpáče, rýče a lopaty, a za-
čali plnit svůj „podíl na zastavení bolševických hord“,
jak nám odpoledne po návratu do školy vyložil „lager-
betreuer“ z místní organizace Kuratoria ve svém půl-
hodinovém projevu. Zajímavé bylo, že příkop, asi čtyři
metry hluboký a přes pět metrů široký, byl už prakticky
hotov a na nás zbylo jen dorovnání okrajů a odstranění
zbytků zeminy a kamení. Nepochopil jsem, proč bylo
třeba takového úklidu, jakoby se celé dílo mělo zalíbit
nějakému ruskému maršálovi. Však jsme také v Koje-
tíně nezůstali dlouho. Po deseti dnech nás převezli,
opět vlakem, do Napajedel nedaleko Otrokovic.

V Napajedlech už nás ale čekala horší práce
na zpola vyhrabané strouze, kterou bylo třeba dovést
do předepsaných rozměrů. Když jsem si představil ty
tuny, čekající na naše lopaty, šly na mne mrákoty.
Nakonec jsme se ale do té roboty zvolna pustili za do-
hledu dvou starých „folksšturmáků“, Němců třetí kate-
gorie odněkud z Kašubského kraje v Polsku, kterým
byla marnost této práce očividně jasná. Pracovalo se
devět hodin denně s polední půlhodinovou přestávkou
na oběd. Ten pozůstával zpravidla ze zeleninové po-
lévky a omáčky nejasného původu s bramborem
a kouskem tuhého hovězího masa, takže jsme byli
i po té ulejvácké práci dosti hladoví.

Pak přišel ale jeden vykuk, Jarda Kozelka z naší
party, na nápad, jak si přilepšit. Chodil to práci po okol-
ních vesnicích žebrat o jídlo. Dlouho to tajil, nestál o žá-
dnou konkurenci, a tak si přišel na mnoho krajíců
bílého (!) chleba, hrnky mléka a někdy i kousek sla-
niny, kterými ho dobrosrdečné moravskoslovácké
panímámy ze soucitu „s takovým mladým synkem“
podarovaly. Mně se to zdálo trochu nemravné, lákat
od těch dobráků takové lahůdky pod záminkou, že nás
špatně krmí a máme hlad. No, hlad jsme měli, ale ten
nebyl v žádném případě tak zlý, abych se k něčemu ta-
kovému snížil. Jenže, když mi jednou dal Jarda ochut-
nat krajíček toho bílého zázraku a zapít ho pár doušky
kozího mléka, šly moje mravní zásady stranou. 

Když se mi ho podařilo přemluvit, vzal mne na jednu
takovou výpravu s sebou. Začali jsme v nedalekém
Komárově, kde ho dosud neznali. Mluvčím byl Jarda, já

jsem neměl ten dar výmluvnosti a navíc jsem se za to
v nitru pořád ještě styděl, a tak jsem s ním chodil jenom
jako ocásek. Výsledek byl podle mého dobrý: několik
krajíců s „trnkovými“ povidly, kus tvarohu a dvě uvařená
vejce. Jenže můj parťák spokojený nebyl, čekal vydat-
nější kořist, a protože mne pokládal za příčinu neúspě-
chu, celý úlovek mi daroval a poslal mne zpátky do lágru.
S kapsami plnými těch lahůdek jsem ho tedy opustil,
zatímco on pokračoval na druhém konci vesnice.

Po chlebech, tvarohu a vejcích se jen zaprášilo –
rozdělil jsem se o ně s Járou Tomanem a Jirkou
Doktorem, kluky z naší vesnice. Protože Jarda Kozelka
moji účast na dalších výpravách rozhodně odmítl, od-
vážil jsem se po několika dnech boje se svým svědo-
mím, podniknout něco sám. Jednoho chladného, ale
slunečného dne jsem došel až na kraj města s domky
chalupníků a malých zemědělců. Šel jsem pomalu, vá-
havě a předstíral že se jen tak se zájmem rozhlížím
a když jsem míjel chalupu před níž stála lavička na níž-
seděly dvě starší ženy a asi padesátiletý muž, pozdra-
vil jsem. Ze zvyku, tak jak mne to vždycky maminka
učila, a dostalo se mi nejen zdvořilé odpovědi, ale
od toho strýce i otázky: „Odkud pak jsi synku?“. Zasta-
vil jsem se a popravdě odpověděl, že od Prahy a toho
času tady na zákopech.

„Tož, pojď a posaď sa, máš hlad?“, pohlédla na mne
jedna z žen, patrně toho muže manželka. Bylo mi stydno
říct, že mám, protože jsem byl právě po obědě, takže
když jsem hned neodpověděl, zdvihla se ta dobrá paní-
máma a vzala mne za ruku: „Bodejť bys neměl, pojď,
dám ti něco na zub!“ a zavedla mne na dvorek. 

„Počkaj tu, donesu ti to v míšku, nemusí to nikdo
viďať!“ zašeptala, a zmizela v domku.

Stál jsem mezi několika slípkami a pod bedlivým po-
hledem malého psíka u boudy, jen chvilku, než se
znovu objevila ve dveřích a vtiskla mi do ruky dosti
těžký papírový sáček. Vyšli jsme na ulici a já se s díky
chytal k odchodu, plně rozhodnut už nikdy nepožádat
statku bližního svého (i když to v tomto případě bylo
jiné požádání, než jak je míněno v Písmu). Ale ještě
než jsem s díky „obrátil kroky své k domovu“, uslyšel
jsem něco neočekávaného: “A dojdi zas, až budeš hla-
dový!“ To už na mne ale bylo příliš, a v krku jsem měl
najednou knedlík, jak mne ta jejich laskavost dojala.
Zmohl jsem se jen na půl zašeptaný dík a rychle s tím
pokladem přitisknutým na prsa, odešel a už se nikdy
na žebráckou výpravu nevydal. Až teprve v roce 1946
jsem měl příležitost těm dobrým lidem znovu srdečně
poděkovat a trochu se i revanšovat. Při jedné z mých
pracovních cest do napajedelské Fatry, podniku plas-
tové chemie, jsem věnoval jeden týden ze své dovo-
lené a pomohl jim při žních. 

Teď jsem se ale zcela vážně chystal „nezákonně po-
rušit pracovní nasazení“ a uprchnout domů. K tomu ale
nedošlo tak rychle a snadno. Práce na příkopu postu-
povaly pomalu, dílem díky našemu „úsilí“ a dílem i ne-
zájmu těch uniformovaných strejců. Dny ubíhaly, byl

MOJE VÁLEČNÉ 
„DOBRODRUŽSTVÍ“

pokracování



konec dubna, a jak se fronta blížila, slyšeli jsme nejen
v noci, ale už i ve dne dunění dělostřelby a nad krajem
létaly čím dál častěji ruské šturmoviky útočící na vo-
jenské transporty na silnici za řekou. Na nás však nikdy
nestřílely. Patrně jim bylo známo kdo jsme, a také si
z těch příkopů nic nedělali, protože věděli, že jsou k ni-
čemu. Nakonec je ruské tanky prostě objely.

Snažili jsme se všelijak z práce ulít a také se to da-
řilo. Stráže neměly přehled o tom z nás pracuje a také
nebylo možné nás neustále počítat, takže někteří často
zmizeli a přečkali pracovní dobu ukryti ve skladu ná-
řadí, nebo v různých zákoutích ubytovacího objektu,
lágru, jak jsme školu nazývali.

Jenže brzo začalo být hůř. V naší škole zřídili Němci
lazaret, kde denně probíhaly operace raněných vojáků.
Jednu třídu jsme proto museli uvolnit a stěsnat se
ve dvou zbývajících. Dny byly stále velmi chladné a ne-
besa dštila vodu v nebývalé míře. Nevím, byl-li to pláč
nad utrpením lidstva či naopak jeho trest, ale dřeváky
ztěžkly nalepeným jílem a bahnem tak, že jsme své
unavené nohy zvedali jen s námahou.

Jednoho takového deštivého dne jsem se hlásil jako ne-
mocný, k prohlídce u lékaře. Byl to německý vojenský dok-
tor s malou ordinací ve městě, k němuž nás vedoucí tábora
poslal. Sloužila u něho zdravotní sestra, očividně také pol-
ská Němka, u které jsme se ohlásili. Protože jsem po čty-
řech letech výuky němčiny tento jazyk celkem slušně
ovládal, mluvil jsem s ní bez problému a tlumočil i stesky
svých kamarádů. Když na mne přišla řada, strčila mne ta
korpulentní ženská do ordinace a ohlásila oficírovi moje
potíže. Ten mne proklepal, podíval se mi do krku, změřil te-
plotu a prohlásil: „Du bist vollkomen gesund, keine Erkäl-
tung, kein Fieber. Ein solches Krankheitssimullieren könnte
als eine Sabotage angesehen werden, was im Kriege bis
zum Todestrafe führen kann!. Verstehst du?!  A v tu chvíli
mne, nevím proč, napadl takový fórek. Postavil jsem se do
pozoru a zařval: „Ja, ich štéhe fr, áber núr klajn!“ 

Doktor zvedl údivem obočí, protože předtím dobře
slyšel z čekárny můj plynný hovor se sestrou, dvě tři
vteřiny na mne zíral a nakonec se hlasitě rozesmál:
„Schau, dass du verschwindests, du Schwejk!“ a uká-
zal na dveře. To gesto si ale mohl odpustit, protože
v ten moment už jsem byl mezi jejich futry, strhl z vě-
šáku svůj promočený kabátek a vypadl do té sloty
venku. Můj plán nevyšel, to jsem vzal nakonec na vě-
domí, ale dlouho mi ležela v hlavě ta podivná nadávka.
Tenkrát jsem totiž ještě Švejka neznal. Té cti se mi do-
stalo až o nějaký rok později.

Květen začal na Moravě celkem slušným počasím,
ale já už neměl stání. Bylo mi jasné, že nemizím-li teď,
už se mi to nepodaří a zkejsnu tady až do přechodu
fronty, a po tom jsem tedy v žádném případě netoužil.
Tak jsem hned druhého dne toho krásného měsíce
shodil dřeváky, obul své staré polobotky a sbalil svůj
rozhašený papírák. U něho už nedržely ani zámky.
a tak jsem ho ovázal papírovým provazem a odpo-
ledne po práci se vypařil na nádraží.

Bylo tam dost rušno – lidé se vraceli z práce, jiní od-
jížděli, a postávaly tam i hloučky podivných postav, asi
taky takových zoufalců, jako jsem byl já. Když jsem si
chtěl koupit u pokladny jízdenku do Prahy, byl jsem
striktně odmítnut. Jakýsi chlapík mi to vysvětlil – jíz-
denku prodají jen do míst vzdálených nejvýše 25 km,
pro delší jízdy je třeba předložit průkaz o tamějším po-
bytu nebo zvláštní povolení. To jsem samozřejmě, jako
zběh z pracovní povinnosti nemohl splnit, a tak mi ten
dobrák nabídl, že pro mne koupí lístek do Brna, kde žije
jeho rodina. Skutečně se to podařilo a já se šťastně ve-
dral do přeplněného vlaku, který o půl dne později do té
moravské metropole skutečně dojel. Tam ale končil,
takže jsem byl sice o kus blíže domovu, ale pořád mne
od něho ještě dělilo více než dvě sta kilometrů.
Nakonec mi ale přálo štěstí. Od Olomouce přijel jakýsi
rychlík s cílem Prag – Pilsen – Eger – Schirdning – Mün-
chen, plný vojáků v různých uniformách a lidí s ranci
a objemnými zavazadly. Stál na nástupišti drahnou
chvíli, aniž z něho někdo vystoupil, ale vecpalo se
do něho několik civilistů. Všiml jsem si, že jim v tom
nikdo nebránil, a tak jsem vsadil na jednu kartu a na-
skočil do jednoho vagonu taky, a to bez jakékoliv jíz-
denky. K mému údivu nebyl ani tak moc plný, takže jsem
si mohl v uličce posadit na svoje zavazadlo a musel vy-
držet tu úmornou mnohahodinovou jízdu bez jídla a pití..
Po celou tu dobu se na štěstí neukázal žádný průvodčí,
ani kontrola dokladů, až jsme šťastně vjeli do Prahy. 

Protože jsem nechtěl riskovat jakoukoliv komplikaci
na konečné stanici, vystoupil jsem, ospalý unavený,
a s dřevěnými údy už na libeňském Horním nádraží,
a počkal na dělnický vlak směrem na Kolín. A protože
ten přivážel a odvážel pracovní síly pro všechny praž-
ské válečně důležité podniky, přijel poměrně včas. Vec-
pal jsem se do něj a za půl hodiny už vystoupil
na klánovické zastávce. To už mi zbývala jen ta dů-
věrně známá cesta vonícím smrkovým lesem a pak vy-
toužený krok přes práh našeho domu. Bylo to dne
3. května 1945, přesně v 16,55 hodin středoevropského
času a tím moje trudná pouť skončila. Konečně doma! 

Naši samozřejmě o mém útěku nic netušili a tak si
jistě dovedete představit, jakého se mi dostalo uvítání.
Hned ale také došlo na obavy, aby se o mém návratu
nedověděly „ouřady“, což by to mohlo dopadnout
špatně. Maminka poslala mého mladšího bratra Jirku
do vedlejšího krámu pana Pohořelého pro všechen pří-
děl čokoládových bonbónů, které bráška skutečně při-
nesl. Bylo jich celých 100 gramů, a tady je třeba uznat
dokonalou organizaci německého přídělového sy-
stému, který fungoval až do samého konce války.
Zhroutil se až po ní, kdy jej převzaly naše orgány
a navíc narušila hejna krkavců na černém trhu. 

Vydržel jsem doma jen do doby, kdy se z radia
ozvalo první volání o pomoc pražskému rozhlasu.
Pak už nebylo třeba se skrývat, ale naopak, připojit se
k obecné euforii národa. 

Luděk Ťopka 

ČTENÍ PRO RADOST
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Psal se rok 1969 a Energo pro-
jekt dostal nabídku k návštěvě
energetických zařízení v pobalt-
ských státech a Leningradu. 

Zúčastnil jsem se s druhým zá-
jezdem a věřte, stálo to za to. 
Odletěli jsme v počtu asi třiceti
účastníků nejprve do Bratislavy,
kde bylo mezipřistání. Tam byla
čekací doba, kterou jsme využili
ke sledování odpoledního fotbalo-
vého zápasu s Rumunskem. Letadlo
muselo čekat delší dobu, než zá-
pas skončil, protože nikdo nechtěl
nastoupit. Nakonec letadlo odle-
tělo do Varšavy a tak jsme vyrazili
do ulic na prohlídku města, pro-
tože další letadlo do Vilniusu letělo
až večer. Přistáli jsme kolem
22 hodiny a celní prohlídka trvala
půl hodiny, takže v hotelu jsme ne-
dostali ani večeři. Ráno jsme si
prohlédli město a odpoledne pak
elektrárnu na západní hranici Litvy.
Krásná rovinatá krajina plná říd-
kých lesů.  

Další den jsme letěli již domácí
linkou do Rigy, kde nás očekávali
zástupci rozvodných závodů. Při-
vítali nás s několika kyticemi  růží,
ale  s námi žádné ženy nepřile-
těly. Proč? Netušili, že na první
prohlídku přiletí sami „projektanti“
z kádrového osobního dispečinku,
převážně ženy. A oni neměli pro ně
kytice. Tak nám nezbylo při vý-
stupu z letiště nic jiného, než roz-
dávat jednotlivě růže okolo jdou-
cím ženám, které byly velmi
překvapené, nevěděly, co se děje
a nakonec nám tleskaly. Přivítání
se konalo v závodě energetiky.
Pracovníci závodu nás rozesadili
kolem velkého stolu tak, že seděli
střídavě našinec a domácí pra-
covník. Včele seděl ředitel Rus.
Po oficiálním projevu  byla volná
zábava. Ti, co uměli rusky se tro-
chu nesměle dohadovali , až na-
konec zjistili následující stav.  

Všichni co s námi seděli, byli
národnosti Poláci, Litevci, Lotyši,
Maďaři a Němci. Jediný Rus byl
ředitel, který uměl jen Rusky. Jak
objevili, že se s námi dá domluvit

německy, francouzsky, maďarsky
(se slováky) a anglicky, tak nastala
situace, na kterou se nedá zapo-
menout. Jediné téma – srpen
1968. Všichni byli zvědaví, jak to
doopravdy bylo a proč. Čas běžel
a dotazů bylo nekonečně. Ředitel
se nestačil divit, jaká je to horlivá
debata. A tak mu náš ředitel kázal
bludy o našem zájmu o energe-
tice. Jen se divil, proč náš první
zájezd nebyl tak živý. 

Ještě jsme si prohlédli nově vy-
robeného žigulíka a hajdy na oběd
do střediska u moře v Jurmale.
Přepychová restaurace v maha-
gonu, ale to wc. 

Při prohlídce města jsme navští-
vili největší chrám,  jehož prostory
byly velké jako koncertní síně a to
nás přesvědčilo o tom, kdo tu dříve
vládl. Byli tam pohřbeni šlechtici
a rytíři německých řádů. 

Z Rigy jsme letěli do Eston-
ského Talinu. K vnitrostátní pře-
pravě používali letadlo velmi sym-
patické JAK 40. V nich si tamní
občané převáží i drůbež jako jsou
slepice a husy, později jsem viděl
z letadla v Záporoží vyskočit
i kozla. 

Procházíte-li Talinem, připadáte
si, že jste ve staré Praze, je to pře-
krásné město s krásným hradem.
Spali jsme v hotelu Talin, pod hra-
dem stejného jména uprostřed vel-
kého parku.  Večer kolegové chtěli
navštívit přístav, kde byly válečné
lodě. Tak jsem se s nimi rozloučil,
protože mně nebylo dobře a vracel
jsem se parkem zpět do hotelu,
ale nebyl jsem si jist, zda jdu
dobře. Tu se objevil človíček, a tak
se ho ptám na cestu. Ale on se
mě začal vyptávat: vy Rus, já ne,
Polák ne, já Čechoslovák, charašo
a dovedl mě až do hotelu Talin. 

Ráno byla vyjížďka do finského
zálivu na estonskou architekturu.
Čekali jsme s naším průvodcem
na další skupinu a poslouchali vy-
právění, jak prožíval srpen 1968
v Praze. Uměl dobře česky a byl to
Estonec. Vyprávěl jsem, jaké bylo
moje noční cestování do hotelu,

kdy se začal strašně smát. Na moji
otázku, proč se směje mi odpově-
děl „ měl jste mu říci , že jste Rus
a mohl jste si počítat zuby“. Ta-
ková tam byla láska k Rusům
a nebál se to říkat nahlas. 

Pak jsem si prohlédli estonskou
architekturu, viděli jsme, jak staví
paneláky po finském vzoru. Upro-
střed lesa, kde nesmí zbytečně
porazit žádný strom. Fasády dě-
lají z barevných kamínků, takže
jsou velmi krásně. 

Odpoledne byl přelet do Lenin-
gradu, kde jsme si během  3 dnů
prohlédli všechny památky, které
jsou čtenářům známé včetně Pav-
lovska, ale bez jantarové komnaty.
Zažili jsme i jízdu raketou po Něvě
a také leningradské teplárny. 

Bylo krásné počasí a tak jsme
v pohodě odletěli domů. Jenomže
místo do Prahy nás dopravili
do Berlína, bylo poledne a tak
jsme vyrazili do města. Odlet měl
být v půl osmé večer. Na letiště
jsme se vrátili v půl sedmé a če-
kala na nás nabídka, že můžeme
okamžitě odletět s britským letad-
lem do Prahy. Rychle jsme na-
stoupili  a byli jsme jediní cestující.
Byli jsme rychle ve vzduchu a ne-
trvalo dlouho a už jsme byli
nad Prahou. Byla špatná viditel-
nost, přesto letadlo prudce přis-
tálo. Vyšli jsme z letadla a vběhl
jsem na pasovou kontrolu, kde
právě probíhal člen pasové kon-
troly a divil se, co tu děláme, když
letiště nepřijímá. Zavazadla ta při-
jela okamžitě. Popadl jsem kufr
a položil jsem celní prohlášení
na stůl, protože tam nikdo nebyl.
Před halou právě zavíral dveře au-
tobus, ještě mě naložil a vzal mě
sebou. On jel do garáže, protože
mu skončila směna. Byl to frajer.
Když jsem mu řekl, že potřebuji
chytit vlak z Masarykova nádraží
do Klánovic ve 21:20 hodin, špápl
na to a vlak jsem chytil. Po 22:30
hod jsem byl doma. Byl to rekord.
Berlin  18:41 – Újezd nad Lesy
22:30 hodin. 

Engelbert Svoboda

VÝLET DO CIZINY
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POTŘEBNÉ PŘÍSADY

1 TĚSTO: 
1 prášek do pečiva
2 hrnky hladké mouky
1 hrnek cukru krupice
1 hrnek mléka
1/2..( 3/4 ) hrnku oleje
2 celá vejce
2 lžíce kakaa
citronová kůra 

2 TĚSTO: 
2 tvarohy (250g)
1 vanilkový cukr
1 vanilkový puding
1 hrnek cukru moučka
2 celá vejce
1 hrnek mléka

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

BUCHTA BUCHTA 
HIMALÁJEHIMALÁJE

VÝSLEDKY 
SUDOKU

POSTUP  PŘÍPRAVY
1 těsto: Vajíčka vyšleháme s cukrem do pěny, postupně přidáváme olej a pak i ostatní
ingredience.
2 těsto: opět vyšleháme vajíčka s cukrem a přidáme ostatní ingredience. /puding se
sype sypký (nevařit)/. Toto těsto bude řídké. 
Na vymaštěný a vysypaný plech dáme více jak půl prvního těsta, na to druhé těsto tvaro-
hové a nahoru zbytek prvního těsta. Upečeme pozvolna a pomalu. Necháme POŘÁDNĚ
vychladnout.

Martina Nejtková, redakce

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

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

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

PLACENÁ INZERCE

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková
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
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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

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

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

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

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

602 260 264

rekonstrukce a zateplení fasád 
sádrokarton • instalatérské práce 

bytová jádra
M. Folauf - 606 493 391

OBKLADY - DLAŽBY

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

Nově otevřené

KOSMETICKÉ STUDIO
Procedury  liftingové                            
Příjemné základní ošetření pleti
Procedury omlazující                        
Prodej kosmetiky
Pánská kosmetika                              
Poradenství

Pracuji s pleťovou kosmetikou JUVENA obsahující novou revoluční
technologii propojující medicínu s kosmetikou SkinNova
Technology, určenou k ozdravení a rekonstrukci pokožky. Juvena
představuje StemCell Peptide, Peptid kmenových buněk, který je
označován za start nové éry v péči o pleť. Kompletní a šetrné
kosmetické ošetření je prováděno v klidném a příjemném  prostředí
pro relaxaci. Objednávky dle Vašich časových možností.
V únoru kosmetické ošetření odpovídající stavu pleti 

za velmi zajímavé zaváděcí ceny!
Jana Novotná                                    mob. 602 517 288
Soběšínská 1097, Újezd nad Lesy

e-mail:janina-novotna@seznam.cz 
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DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2009
pro právnické a fyzické osoby

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

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

E-mail: vitaskova@mvm-servis.cz

J. Macáková
Podnikatelská 565
Běchovice
Tel.: 281 864 667

NABÍZÍM VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU 
A STAVEBNÍ PRÁCE NA NOVÝCH 
STAVBÁCH I REKONSTRUKCÍCH 
VĚTŠÍHO I MENŠÍHO ROZSAHU

Tel.: 608 254 054, tel./fax: 281 971 133
e-mail: milanduffek@seznam.cz

Milan Duffek
autorizovaný stavitel

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

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

HLEDÁM MANIKÉRKU 
s živnostenským listem 

tel: 773 982 566
Příjemné prostředí v Úvalech

Zkušená mamina 
dvou dětí Vám 

pohlídá Vaše dítě.
Tel: 739 267 188
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz
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BK stavby s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
V lipách 122 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.: 281 970 214 
736 759 930
733 541 591

e-mail: bkstav@centrum.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE 
• Výstavba rodinných domů
• Rekonstrukce rodinných domů
• Rekonstrukce objektů
• Rekonstrukce bytů a bytových jader
• Přístavby rodinných domů
• Garáže
• Ploty
• Zateplování budov
• Fasády
• Výměna oken
• Sádrokartonové příčky
• Zámkové dlažby a terénní úpravy. 
Dále provádíme i drobné stavební práce.

Vinárna „u Sittů“
Úvozová 255, Praha 9 – Koloděje

!!!ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!!!
OD 1. 3. 2010

Budeme otevírat již od 11:00 hod 
a to i v pracovní dny. 

Od tohoto data také rozšiřujeme nabídku o: 
!!HOTOVÁ JÍDLA!!

Nabídku najdete vždy na jeden týden dopředu na
internetových stránkách: www.vinarnausittu.cz 

Milé maminky, 
dovolujeme se Vás pozvat 
na naše kurzy plavání pro rodiče 
s dětmi od 6 měsíců do 3 let, 
které se budou konat v bazénu 
Rezidence a wellness BLATOV 
v Újezdě nad Lesy. 

Začínáme 15. 2. 2010. 
Plaveme v pondělí a středu od 9:00 do 10:00.
Více informací se dozvíte 
na www.dkvodnicek.cz nebo na tel. 721 371 720

Dětský klub
VODNÍČEK



Lucie Dlabačová a ČZS ZO Újezd nad Lesy vás zvou
NA TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU. 

Výstava se koná ve   čtvrtek 4. 3. 2010 10 - 17 hodin
pátek 5. 3. 2010 10 - 17 hodin

sobota 6. 3. 2010   9 - 17 hodin “v areálu snů” 
u Zahrádkářů, Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy.
Prodej velikonočních věnců na stůl, dveře, různé dekorace velikonoční, suché vazby aj.
Lucie Dlabačová tel. 737 481 293
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ELEKTROINSTALACE BUDOV
- novostavby
- rekonstrukce
- moderní programovatelné systémy
- repase starých svítidel
TEL.: 737 172 677, E-mail: spacek@spacek-jovo.cz
WEB: www.spacek-jovo.cz

ÚČETNICTVÍ – DANĚ - MZDY 
PRO MALÉ ORGANIZACE A ŽIVNOSTNÍKY
Tel: 606 578 288 
e-mail: uspo@email.cz 
Kancelář: Semonická 2174, P - 9 H. Počernice,
Hana Matoušková

Pronajmu od 1. 3. 2010 nový byt 2+kk
(cca 40 m2)  s garáží v Újezdě nad Lesy 
(v  Centru Blatov vedle Penny).  
Cena:  9000 Kč včetně garáže  
+ zálohy na energie a vodu 1500 Kč.
Telefon:  776 27 90 61

Hirudoterapie - léčba pomocí pijavic

Jana Hrušková, tel. 775 167 761

www.lymfa.wz.cz

Repliky obrazů
olejové reprodukce obrazů 
z období impresionismu

malíř Pavel Kočička

tel. +420 603 319 924, www.replikyobrazu.cz

Pronajmeme 2 kam. obchody 33 m2 a 17 m2

ven. plochy (3 r. po kolaudaci) u hl. silnice u točny MHD
u sídl. Rohožník, P 25 m v Újezdu n.L. P9. Frek. místo,
levný nájem. Volný ihned. Využití: kanceláře, obchody,

služby apod. Možnost dlouhodobého pronájmu. 
Mobil: 608 982 711

Budujeme lepší pleť

Těšíme se na Vaši návštěvu v autorizovaném salonu

Biologique Recherche

tel. 773 982 566 

U Hostína 1776 Úvaly

Koupím velmi kvalitní seno

pro chov zakrslých králíčků.

Tel.: 774 242 204

VAŠINA KOVOVÝROBA
• mříže, brány, ploty
• vrata (pojezdová i křídlová)
• el. vratové pohony
• schodiště, schody
• ocelové konstrukce

Dobřanská 205
190 16 Praha 9

Mobil: 604 117 004
603 809 489

tel./fax: 281 971 173
e-mail: zamvas@seznam.cz
www.zamecnictvi-vasina.cz

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

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

DOUČOVÁNÍ  ŽÁKŮ ZŠ V průběhu celého školního roku nabízíme
individuální doučování žáků ZŠ (po dohodě i SŠ) z matematiky, českého
jazyka, angličtiny, případně i dalších předmětů. Naši lektoři pomohou Vašim
dětem s přípravou na přijímací zkoušky, děti si prohloubí a upevní znalosti
získané ve škole. Výuka probíhá v budově ZŠ Běchovice. Cena lekce: 200 Kč.
V případě zájmu nás kontaktujtena tel. č.: + 420 733 685 911 
nebo na vzdelavani@neposeda.org.

STREETDANCE   
Neposeda, o.s. pořádá kurz Streetdance pro děti i dospělé.
Tréninky probíhají od února vždy ve čtvrtek a pátek v klubu
Autobus v Běchovicích. Přihlášky přijímáme na tel.č.:
+420 733 685 911 nebo na vzdelavani@neposeda.org.
Více informací na www.neposeda.org

S masážemi až za Vámi ...
www.masaze-kvam.cz

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
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PRODÁVÁTE ZAJÍMAVOU NEMOVITOST?

Zdarma to uděláme za vás. Rychle, kvalitně, diskrétně.

Dále nabízíme:

- výkup nemovitostí

- vyřešení exekucí a zástav

- možnost poskytnutí zálohy před prodejem nemovitosti

- financování nemovitosti pro kupující

Zavolejte, jsme tu pro vás!

Tel.: 776 808 086                                     HBC Reality

ODKLÍZENÍ
SNĚHU 

ZE STŘECH
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ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
PPřřííjjeemm  iinnzzeerrááttůů::  Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz TTiittuull  nnaavvrrhhllaa::  Tamara Schreiberová. RReeddaakkččnníí  rraaddaa:: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. JJaazzyykkoovvéé  kkoorreekkttuurryy::  Pavel Švejnoha. VVýýkkoonnnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa:: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠŠééffrreeddaakkttoorr:: Klára Mandausová
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DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA VŽDY 14. V MĚSÍCI


