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Příjemné prožití svátků velikonočních, bohatou pomlázku 
a radost z každého prožitého dne  

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21

PŘÍLOHA: 
Dočasná změna linek PID 
č. 303, 304 a 344



Informace ze 44. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
11. února 2009 

SCHVALUJE
- uvolnění finanční částky ve výši

250.000,-- Kč jako dotaci pro FK
Újezd nad Lesy na podporu roz-
voje mládežnického sportu na úze-
mí naší MČ. Tato částka bude
rozdělena do dvou splátek, na kaž-
dé pololetí 125.000,-- Kč. Po skon-
čení každého pololetí předloží FK
Újezd nad Lesy Radě MČ Praha
21 vyúčtování. Finanční prostřed-
ky budou uvolněny z rezervy v ka-
pitole 10-Pokladní správa převe-
dením do kapitoly 06-Kultura,
sport a cestovní ruch.

- uspořádání koncertu Vladimíra
Mišíka a ETC ve společenském
sále MZŠ Polesná a zároveň
schvaluje uvolnění finančních pro-
středků ve výši 38.150,-- Kč
a vstupné ve výši 220,-- Kč na tuto
akci. Finanční prostředky budou
uvolněny z VHČ.

- uspořádání pohádkového vystou-
pení Kouzla a čáry tajemné Pra-
hy ve společenském sále MZŠ Po-
lesná a zároveň schvaluje uvolnění
finančních prostředků ve výši
7.000,-- Kč a vstupné ve výši 40,-- Kč
na tuto akci. Finanční prostředky
budou uvolněny z VHČ.

- uvolnění finanční částky ve výši
5.000,-- Kč na pohonné hmoty pro
služební motocykl na letní obdo-
bí pro Městskou polici hl. m. Pra-
hy, obvodní ředitelství Praha 14
(služebna Újezd nad Lesy). Fi-
nanční prostředky budou uvolně-
ny z kapitoly 07-Bezpečnost pře-
vedením z položky rezerva v ka-
pitole 10 - Pokladní správa.

- uvolnění finanční částky ve výši
5.000,-- Kč pro Občanské sdru-
žení pro provoz Centra integrova-
né onkologické péče. Finanční
prostředky budou uvolněny z ka-
pitoly 05-Zdravotnictví a soc. ob-
last převedením z položky rezer-
va v kapitole 10 - Pokladní správa.

- umístění 4 cyklostojanů na sídliš-
tě Rohožník v počtu jednoho kusu;
k ZŠ Masarykova-Polesná v poč-
tu dvou kusů a k parku u zastáv-
ky autobusu Blatov v počtu jed-

noho kusu a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 (Odbor životního pro-
středí a dopravy) zajistit realizaci 

- kritéria pro posuzování žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdě-
lávání do MŠ v MČ Praha 21 pro
školní rok 2009/2010 dle předlo-
ženého návrhu, který je nedílnou
součástí usnesení

- termín konání Zastupitelstva MČ
Praha 21 - 16. března 2009, pon-
dělí, v 18.00 hod., které se bude
konat v zasedací místnosti Úřadu
MČ Praha 21

- dodatek č. 4 k nájemní smlouvě
č. 10344 ze dne 4. 3. 1999 s ná-
jemcem: T-Mobile, Tomíčkova
2144/1, Praha 4, DIČ:
CZ64949681 o prodloužení nájmu
části střechy na budově MZŠ Po-
lesná 1690, Praha 9 do roku 2019
s možností cese a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem tohoto dodatku

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě čj.
329/B/2001 ze dne 20. 12. 2001
na byt Žíšovská 1628/50, Praha 9
– Újezd nad Lesy s nájemcem pa-
nem Jiřím Kábelem a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem tohoto dodatku 

- předložené dokumenty týkající se
grantového programu pro rok 2009
na podporu poskytovatelů sociál-
ních služeb, které jsou nedílnou
součástí originálu usnesení a zá-
roveň jmenuje grantovou komisi
ve složení MUDr. Zuzana Dasty-
chová, MUDR. Jaroslav Brabenec,
Ondřej Martan, Ilona Chalupská,
MUDr Roubíčková a Eva Hrušková

SOUHLASÍ 
- s Nařízením vlády č. 20 ze dne

20.1. 2009, kterým se mění naří-
zení vlády č. 37/2003 Sb., o od-
měnách za výkon funkce členů za-
stupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit ma-
teriál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s odsvěřením stavby v majetku
MČ Praha 21: Přisvětlení přecho-
du Čentická-Praha 21, Újezd nad
Lesy v hodnotě 178.106,-- Kč
a předáním této stavby v uvedené
finanční hodnotě do správy hl. m.
Prahy a zároveň ukládá starostce

pí Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s odprodejem pozemku č. parc.
1410/5 o výměře 164 m² v k.ú.
Újezd nad Lesy pro ČR –Správa
železniční dopravní cesty, st. pod-
nik na stavbu „Modernizace tra-
ťového úseku Praha Běchovice –
Úvaly“ oddělené z pozemku
č. parc. 1410 a ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 (Odbor majetku a investic)
zveřejnit záměr na prodej v sou-
ladu s § 36 odst. 1 zák.
č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze
a dále ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s odprodejem pozemku parc.
č. 3771/2 o výměře 19 m² v k.ú.
Újezd nad Lesy vlastníkům sou-
sedních nemovitostí parc. č. 3772
a 3773 za cenu dle platné cenové
mapy stavebních pozemků pro rok
2009, tj. za 2.300,--Kč/ m² a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (Odbor majet-
ku a investic) zveřejnit záměr na pro-
dej v souladu s § 36 odst. 1 zák. č.
131/2000 Sb. o hl. m. Praze a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s předložením projektové žádos-
ti na „Protihlukovou stěnu – Újezd
nad Lesy“ s celkovým rozpočtem
4 104 193 Kč vč. DPH v rámci vy-
hlášené 2. výzvy k předkládání
projektových žádostí v Operačním
programu Praha – Konkurences-
chopnost a dále souhlasí s po-
skytnutím 7,5 % podílu způsobi-
lých výdajů projektu z rozpočtu
MČ Praha 21 tj. 296 029 Kč a s fi-
nancováním nezpůsobilých výda-
jů a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

NESOUHLASÍ 
- s požadavkem pana Stoupy

na úpravu komunikace v ulici Čí-
žovská v k.ú. Újezd nad Lesy,
osazením dopravního značení
B28-zákaz zastavení

BERE NA VĚDOMÍ 
- materiál o zákazu činnosti hlídá-

ní dětí na adrese Soběšínská
1097, Praha 9 a zároveň konsta-
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tuje, že výše uvedená problema-
tika je v kompetenci státní správy
(stavebního úřadu) a tedy není
v kompetenci Rady MČ Prahy 21
a zároveň odkazuje žadatele, aby
vstoupil v jednání se státní sprá-
vou ohledně rekolaudace objektu
na adrese Soběšínská 1097, Pra-
ha 9 na hlídací centrum a dále
konstatuje, že na území MČ vítá
tuto podnikatelskou aktivitu, avšak
za splnění podmínek stanove-
ných zákonem

- informaci o předpokládaném har-
monogramu dokončení stavby po-
lyfunkčního domu a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (tajemník)
předložit na další jednání rady ná-
vrh personálního zajištění provo-
zu polyfunkčního domu

- cenovou kalkulaci na doplnění
hracích prvků pro multifunkční
sportoviště a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 (OMI) zajistit realizaci
dvou hracích prvků do výše
150.000,-- Kč. Finanční prostřed-
ky budou uvolněny z kapitoly 06-
Kultura, sport a cestovní ruch.

- potřebu pokračování komunikace
v ulici Čekanovské i na pozemku č.
parc 1399/12 v k. ú. Újezd
nad Lesy ve vlastnictví manželů
Houfkových a doporučuje manda-
táři společnosti ZAVOS, který za-
stupuje hl. m. Prahu při projedná-
vání územního řízení k realizaci ko-
munikace v ulici Čekanovské jed-
nat o směně pozemku č. parc.
1399/12 o výměře 215 m² ve vlast-
nictví manželů Houfkových za část
pozemku č. parc. 1399/1 (PK
499/1) o výměře 215 m² ve sprá-
vě Pozemkového fondu ČR v k. ú.
Újezd nad Lesy a zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 (Odbor majetku
a investic) informovat žadatele v in-
tencích jednání rady

Informace ze 45. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
25. února 2009

AKCEPTUJE 
- požadavek obyvatel uvedených

ve stížnosti č.j. 1025/5 ze dne
11. 2. 2009 na dopravní opatření
v ulici Starokolínská v části Blatov
a zároveň schvaluje uvedení do-

pravního značení do původní sta-
vu a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové vstoupit v jednání
s Ing. Petrem Štědronským a  ÚMČ
Praha 21 (Odbor životního pro-
středí a dopravy) svolat toto jednání

SCHVALUJE 
- Dodatek č. 4 Organizačního řádu

MČ a ÚMČ Praha 21 s tím, že se
v čl. 11 Organizace zřízené MČ při-
pisuje MŠ Sluníčko, Polesná 1690,
a mění se 1.MŠ Starokolínská
132 na 1.MŠ Čentická 2222. V čás-
ti B Organizační jednotky ÚMČ čl.
2 Členění organizačních jednotek
se vypouští odstavec 2.1.5 Odbor
státní sociální podpory vše
k 26.2 2009 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem
Dodatku č. 4 Organizačního řádu
MČ a ÚMČ Praha 21

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 10.000,-- Kč Českému
zahrádkářskému svazu organiza-
ce Újezd nad Lesy na kulturní čin-
nost (odborné přednášky a zá-
jezdy) v kapitole 06-Kultura, sport
a cestovní ruch převodem z po-
ložky nespecifikované rezervy
v kapitole 10-Pokladní správa

- program jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součástí
usnesení a zároveň souhlasí s do-
plněním programu o body z dal-
ších jednání Rady MČ Praha 21
do doby konání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.j.
36/B/2001 ze dne 28. 2. 2001
na byt  Žlebská 1616/7, Praha 9 –
Újezd nad Lesy s nájemcem sleč-
nou Annou Remisovou a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem tohoto dodatku 

- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku „Gastrotechnolo-
gie pro polyfunkční dům“ a zároveň
schvaluje níže uvedený  seznam
firem k předložení nabídky: Se-
znam: InterGast a.s., Na Vinobraní
1792/55, 106 00 Praha 10 – Zá-
běhlice  IN-GASTRO, s.r.o. Bílko-
va 1003, 390 02 Tábor  FYPO
GASTRO s.r.o., Na Roudné 15,
301 65 Plzeň  GASTROMARTIN
spol. s.r.o., Urxova 5,186 00  Praha
8  JIPA CZ s.r.o., U stadionu 138,

503 03 Smiřice. Dále schvaluje
hodnotící kritéria a jejich váhy:
cena díla 70%, doba záruky 15%
a délka realizace 15%. Přílohou
originálu tohoto usnesení je tech-
nická specifikace zadávacích pod-
mínek, která bude nedílnou sou-
částí výběrového řízení. 

- úpravu Vnitřní směrnice č. 7/08
v příloze č. 3 – Sazebník úhrad
za informace poskytované podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím, ve zně-
ní pozdějších předpisů tak, že v od-
díle Materiálové náklady se přidává
odstavec č. 4 – Skenování doku-
mentů, stránka A4 – 2,--Kč, stránka
A3- 3,-- Kč s platností od 26. 2. 2009

- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/08
o poskytnutí služeb v odpado-
vém hospodářství s firmou Praž-
ské služby a.s., Pod Šancemi
444/1, Praha 9 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí služeb v odpadovém
hospodářství č. 11/08

SOUHLASÍ 
- s darovací smlouvou od Římsko-

katolické farnosti u kostela Pový-
šení sv. Kříže na pozemky č. parc.
1347/2 o výměře 369 m², 1347/4
o výměře 179 m², 1393/5 o výměře
2.171 m², 1393/228 o výměře 123
m², 1394/6 o výměře 283 m²,
1394/7 o výměře 11 m²,  1399/14
o výměře 49 m² a 1393/447 o vý-
měře 386 m², všechny v k.ú. Újezd
nad Lesy, vedené na LV č. 1972 u
Katastrálního úřadu pro hl. m. Pra-
hu, KP Praha a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 9 –
změna rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň  ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento ma-
teriál ke schválení na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21. Jedná
se o neinvestiční dotaci z Ma-
gistrátu hl. m. Prahy na financování
sociálních služeb. 

- se Smíšenou smlouvou směn-
nou a kupní jejímž předmětem je
i směna pozemků parc. č. 537/92,
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537/330, 537/333, 537/342, 537/350
ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená
správa MČ Praha 21 za pozemky
parc. č. 537/322, 537/323, 537/1
a 537/337 ve vlastnictví fyz. osob   v
k. ú. Újezd nad Lesy a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 (OMI – Od-

bor majetku a investic) zveřejnit zá-
měr na směnu pozemků v soula-
du s § 36 odst. 1 zák. č. 131/2000
Sb. o hl. m. Praze a dále ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s plněním rozpočtu MČ Praha 21
za rok 2008 dle předloženého návrhu
- komentáře a tabulek, které jsou ne-
dílnou součásti originálu usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

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

KDO JE VOLIČEM 
- OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
za předpokladu, že 

• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. (omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům) 
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje  na voličský průkaz  

Do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je automaticky zapsán  každý občan České repu-
bliky, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt.
Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti, bylo by účelné, aby si voliči, v případě pochybností, ově-
řili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem pro všechny druhy voleb na území České
republiky, nebo později (po 26. dubnu 2009) přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz ?  
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby

do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání volič-

ského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem vo-
liče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, obecnímu úřadu. Obecní úřad
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

- OBČAN JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE 
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České re-
publiky za předpokladu, že
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
- je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel (tj. nejméně od 22. dubna 2009). Občan jiného člen-

ského státu EU je veden v evidenci obyvatel, pokud má potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trva-
lému pobytu na území České republiky. O potvrzení o přechodném pobytu lze žádat na místně příslušných
inspektorátech Cizinecké policie České republiky a o povolení k trvalému pobytu lze žádat na odboru azy-
lové a migrační politiky Ministerstva vnitra (podrobné informace lze získat u Cizinecké policie České repu-
bliky – infolinky: 974 841 356, 974 841 357, email: infoscpp@mvcr.cz). Po vydání potvrzení o přechodném
pobytu nebo povolení k trvalému pobytu je občan jiného členského státu EU zanesen do evidence obyvatel. 

- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
(omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům) 

- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
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Občan jiného členského státu EU je v seznamu voličů zapsán, jestliže 
• zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky písemně požádá

na předepsaném tiskopise obecní úřad, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel a to  nej-
později 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději v neděli 26. dubna 2009 do 16.00 hodin. 

• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádal již při mi-
nulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu
a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit,

• je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu, u kte-
rého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nej-
později 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 16.00 hodin.

Žádosti je možno podávat osobně i písemně. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, informuje o tom, jak byla
jeho žádost vyřízena (viz. formulář žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu).

OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ 

A. Pokud chce volit kandidáty zaregistrované v České republice, musí volit jen na území České republiky. 

Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném za-
stupitelským úřadem České republiky v zahraničí, nebo zda v tomto seznamu zapsán není. 
1. Pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v za-

hraničí – může písemně požádat tento úřad o vydání voličského průkazu a to do termínu 21. května
2009. (Jedná se o případ, kdy se občan trvale zdržuje v zahraničí). Voličský průkaz opravňuje k hlasování
voliče v jakémkoliv okrsku na území České republiky.  

2. Volič může písemně požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
České republiky v zahraničí, ale musí to být v dostatečném předstihu, protože s potvrzením o vyškrtnutí se
musí dostavit na příslušný úřad v místě svého bydliště, kde bude zapsán do seznamu voličů. Potvrzení musí
být předloženo do neděle 26. dubna 2009. (Jedná se o případ, kdy se volič napříště bude zdržovat na území
České republiky)

Občan ČR, který má bydliště mimo území České republiky, může písemně požádat o zápis do zvláštního se-
znamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí a to do 26. dubna 2009. Na základě
tohoto zápisu si může požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje k volbě kdekoliv na území České
republiky.  

B. Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském
státě Evropské unie, na jehož území se občan ČR v době voleb do Evropského parlamentu nachází
Volby do Evropského parlamentu budou v Evropské unii probíhat v rozmezí od 4. do 7. června 2009 a volič
musí splnit podmínky toho státu, ve kterém chce volit. Podrobnosti najdete na stránkách www.mvcr.cz 

C. Občan ČR se nachází na území státu, který není členským státem Evropské unie
1. Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném

zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, nebo zda v tomto seznamu zapsán není. 
Jedná se o stejný postup jako u bodu A 

2. Pokud občan nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České
republiky v zahraničí může občan ČR volit jen v místě svého trvalého bydliště nebo si požádat v místě
svého trvalého bydliště o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje k volbě v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky.

Služba na obecním úřadě v neděli 26. dubna 2009
Jelikož poslední lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (viz

výše uvedené informace) je v neděli 26. dubna 2009 do 16:00 hod a tato lhůta nelze posunout na následující pra-
covní den, bude na tento den na ÚMČ Praha 21 zajištěna služba od 8:00 – do 16: 00 hod. 

KDE VOLIČ HLASUJE 
1. ve volební místnosti v okrsku v místě svého trvalého bydliště, kde je zapsán do seznamu voličů
2. Mimo volební místnost do přenosné urny – pokud o to požádá např. z důvodu zdravotního stavu
3. na voličský průkaz, který voliče opravňuje  k volbě v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Upozorňujeme, že se mění počet volebních okrsků z pěti na sedm.



MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ÚJEZDĚ NAD LESY
Praha 21 – trasa A

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

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

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

27. 4. – po

1. křižovatka ul. Druhanická - Oplanská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotětovská - Toušinská 1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

Hlasování v katastrálním území Újezd nad Lesy tedy bude probíhat v těchto volebních
okrscích: 
1. Okrsek 789 – jídelna základní školy – Polesná 1690
2. Okrsek 790 – jídelna základní školy – Polesná 1690
3. Okrsek 791 – zasedací síň ÚMČ Praha 21 – Staroklánovická 260
4. Okrsek 792 – Polyfunkční dům – Staroújezdská ul. 
5. Okrsek 793 – Mateřská školka – Lišická  ul. 1502
6. Okrsek 794 – Mateřská školka – Žárovická ul. 1653
7. Okrsek 795 – Středisko osobní hygieny – Živonínská 1630

V příštím čísle Újezdského zpravodaje budeme informovat voliče, jaké ulice a čísla popisná spadají do jed-
notlivých okrsků, včetně zákresu v mapě. 

Zároveň ještě upozorňuji, že každému voliči budou v zákonné lhůtě do schránky doručeny volební lístky,
včetně informace do jakého volebního okrsku volič patří. 

Martina Nejtková, redakce 
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Z ÚŘADU

MULTIFUNKČNÍ  SPORTOVIŠTĚ 
Oznamujeme návštěvníkům multifunkčního sportoviště v ul. Čentické, že stálý provoz bude
zahájen od 1. dubna 2009. Vzhledem k tomu, že se neosvědčilo využívání WC formou
mincových automatů, jelikož automaty vandalové neustále poškozovali, bude WC
na zkoušku volně přístupné. Žádáme všechny návštěvníky, aby dodržovali provozní a ná-
vštěvní řád a nebyli lhostejní k poškozování tohoto zařízení.

Saitz Vladimír, tajemník



MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení: - dne      6. 04. 09  od   12,30    do   15,00   hod. 
- dne      4. 05. 09  od     9,00    do   11,30   hod.

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

TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
4. DUBNA Toušická                         

Holšická x Sudějovická
25. DUBNA Druhanická x Staroújezdská

Starokolínská  (u parku)
Předpokládaná hodina přistavení kolem 9.30 h. Po naplnění nebude kontejner vyměňován. 
Odvoz po naplnění nebo v odpoledních hodinách.

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

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

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

Martina Nejtková, OŽPD
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Veselé velikonoce plné jarní nálady a dobré pohody přejeme
nejen seniorům, ale všem občanům Újezda nad Lesy. 

Za komisi pro potřeby seniorů Anna Vlková

Redakční rada Újezdského zpravodaje přeje všem čtenářům
příjemné prožití svátků velikonočních.

redakce

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA



Michael van Zutphen    

Martin Tvrzník 

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Už druhým rokem pořádala
Městská část Praha 21  lidovou
slavnost  s názvem „Vítání jara“.
Akce se konala v sobotu dne 14.
března 2009 na multifunkčním spor-
tovišti v ulici Čentická.  

Bylo krásné slunečné počasí
a kdo navštívil tuto akci, jistě nelito-
val. Zahájení začínalo v devět hodin
poslechem hudby dechové kapely
Junior a v půl desáté všechny přít-
omné slavnostně uvítala místosta-
rostka paní MUDr. Zuzana Dasty-
chová a radní ing. Tomáš Vaněček. 

Součástí slavnosti byly zabijač-

kové hody  a každý mohl ochutnat
dle libosti Láďovy dobroty, kterých
bylo opravdu dosti. Jitrnice a jelítka
jste mohli ochutnat  teplá i studená,
výborný zabijačkový gulášek nebo
pravou českou zabijačkovou krvavou
polévku - lidově prdelačku. 
Kdo neměl chuť na teplé zabijačkové
pochutiny, mohl ochutnat světlou
nebo tmavou tlačenku, sekanou, sulc
nebo chleba se sádlem.  Po dva-
nácté hodině se podával ovar s hoř-
čicí a křenem. Ke každému dobrému
jídlu  nesmělo také chybět dobré pití,
takže kdo měl chuť mohl si dát pivo

Klášter, grog, limonády nebo kávičku. 
Další stánky s občerstvením na-

bízely i jiné pochutiny např. langoše,
palačinky, klobásy, grilovanou kuku-
řici a tradiční český trdelník. 

Nejen pro dospělé, ale i pro děti,
zde byl připraven bohatý program.
Děti mohly využít herní prvky
na multifunkčním sportovišti, malý
dětský kolotoč a v divadle ZŠ Ma-
sarykova, vedle  multifunkčního
sportoviště, byly pro ně připraveny
dvě pohádky. V deset hodin se hrála
loutková pohádka Kejklíř a ve dvě
hodiny  Sněhová královna. 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ JARA SE VYDAŘILO
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ZE ŠKOLY

ŽÁCI NAŠÍ ZŠ OPĚT ÚSPĚŠNÍ 
V OBVODNÍM KOLE 

ANGLICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 19. 2. 2009 se konalo obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce  
v Domě dětí a mládeže Praha 9.

Soutěže se účastnilo celkem 23 žáků 6.-9. tříd (vítězů školních kol)
z obvodu Prahy 9 a Prahy 14.

Podobně jako v minulých letech, tak i letos žáci naší školy dosáhli 
vynikajícího umístění.

V kategorii 8.a 9. tříd obsadil Michael van Zutphen (IX.A) 2.místo 
a v kategorii 6.a 7. tříd Martin Tvrzník (VII.B) 3.místo.

Oběma chlapcům blahopřejeme a děkujeme 
za příkladnou reprezentaci újezdské školy.

Učitelé ZŠ
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Pro dospělé byl po celý slavnostní
den připraven bohatý hudební pro-
gram., který zajišťovala  dechová ka-
pela Junior a od dvanácti hodin  ka-
pela Kmochovanka. Obě skupiny
hrály a zpívaly báječné písničky od li-
dových až po country,  takže někteří
si při pěkné písničce i zatancovali. 

Součástí programu byly ukázky li-
dových řemesel jako např. pletení po-

mlázky či košíků, které jste si také
hned mohli zakoupit. Kováři zase uka-
zovali tradiční práci s kovem, mohli
jste si vyzkoušet výrobu mince a také
nakoupit jejich výrobky, např. podko-
vičku pro štěstí se závěsem  na krk. 

Kdo chtěl svému bližnímu, ka-
marádům, známým či drahé polo-
vičce udělat radost, mohl si z vel-
kého množství vybrat krásné

malované perníčky. Děti zase jistě
neodolaly cukrové vatě, či jiným
sladkým pochutinám.          

Celá akce se náramně vydařila,
počasí nám všem přálo a jistě se
zase budeme těšit na příští rok, kdy
se tradičně  všichni sejdeme v hoj-
ném počtu a společně uvítáme pří-
chod jara.

Martina Nejtková, redakce  

VÁŽENÍ OBČANÉ,

Zlomky vzpomínek na starý Újezd

od dnešního čísla budou v Újezdském zpravodaji otiskovány vzpomínky „starých Újezďáků“
na naši obec, jak vypadala mezi 1. a 2. světovou válkou i po ní.

Doufáme, že se vám budou líbit a třeba se sami ještě přidáte.
Za komisi KVV, PhDr. Jaroslava Jirásková

- tedy vzpomínek starých jako já.
Újezd je mnohem mnohem starší.
Už jinak by vyprávěla moje mamin-
ka a moje babička a dosáhly by na
konec dvacátých let minulého stole-
tí, kdy dědeček tady koupil parcelu
blízko lesa u státní silnice na Kolín
a postavil na ní takovou perníkovou
chaloupku. Ale to už měl Újezd
za sebou předlouhou historii, jejíž
zmapování mají v rukou skuteční od-
borníci.

V mých čtyřech letech v roce
1935 jsme se s rodiči sem nastěho-

vali z Prahy. Prarodiče tu postavili
dům v poloprázdné ulici, která se
jmenovala Žižkova (Ranská). Na naší
straně stál přímo u silnici ještě jeden
domek a za námi se táhla pole téměř
až k rybníku. Tím směrem byl v dál-
ce vidět domeček pana Šimečka,
obecního strážníka, který nosil jakýsi
stejnokroj, měl mohutný knír a čas od
času vybubnovával zprávy z místní
radnice – na vědomost se dává – a to
se nám dětem náramně líbilo. Pan
starosta Kylar bydlel na dohled
od nás ve výstavné vile s věžičkou,

která vzbuzovala respekt nejenže
tam bydlel „vládce Újezda“, ale vy-
padala jako takový malý tajemný zá-
mek. Své dětství jsme prožívaly
s mojí mladší sestrou hlavně v naší
velké a romantické zahradě. Do lesa
jsme chodily jako děti jen v dopro-
vodu dospělých, buď na procházku
nebo na vlak na klánovické nádraží.
Nepamatuji si, kdy začal tak dvakrát
denně jezdit z Prahy do Klánovic
a zpět státní autobus. Babička s dě-
dečkem za námi pravidelně o ví-
kendech jezdili v prvních letech vla-
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kem a chodili přes les. Oba měli rádi
přírodu, vyrostli na venkově, někdy
se zastavili v hospodě u Kunců
na pivo (dnes tam bydlí rodina Po-
drazkých), aby se po cestě z nádraží
osvěžili. V letních měsících jim občas
pan Kunc skočil za dvorek do lesa,
zvaného „Havírna“, na bílé hříbky
a mohli si pochutnat na čerstvé sma-
ženici. Myslím, že se tam tehdy fot-
balové hřiště teprve budovalo.

V roce 1938 jsem začala chodit
do Masarykovy obecné školy a v první
třídě jsem měla pana řídícího Čápa,
kterého jsem měla ve velké vážnosti.
Pana učitele Kotrbu ve druhé třídě jsem
milovala. Byl mladý, veselý, k dětem las-
kavý, mohla jsem si občas přivést
do třídy o čtyři roky mladší sestřičku. 
Po atentátu na Heydricha (1942) bylo
ilegální spojení, na němž se podílel, od-
haleno. Pan učitel Kotrba se z MUDr,
Lyčkem, který atentátníky ošetřoval,
společně zastřelili, aby se předešlo
eventuálnímu odhalení celé sítě. (po-
dle informací od jeho dcery). Marně
jsme na něj čekali, ale už nikdy nepři-
šel. Byla to pro nás všechny i pro ro-
diče rána, pamatuji se, že mne za-
chvátil velký strach. Začala válka. Za-
kázali Sokol. Matně si pamatuji, že jsme
cvičívali dříve ve dřevěné Sokolovně,
které říkali „bouda“. Nevím přesně, kde
stála, umístila bych ji vedle dnešního
MÚ. Do znovu obnoveného Sokola
jsme začali zase chodit po válce 1945
už k „Mrázům“, což byla dobudovaná
restaurace s pěkným přilehlým sálem,
kde se cvičilo, pořádaly se sokolské
akademie, sokolské Šibřinky a jiné bály,
divadelní představení zdejšího ochot-
nického kroužku a také se promítalo
kino. Filmy jsme navštěvovali u „Mrá-
zů“ už ve válce. Před každým jsme mu-
seli shlédnout zpravodajský válečný do-
kument. To bylo zneklidňující. Ale vy-
jma kolotoče to byla jediná zábava včet-
ně juniorských fotbalových zápasů, kde
hráli naši spolužáci.

Ještě jsem zapomněla na újezd-
ský rybník, kde jsme se zejména
v období války opravdu vydováděli.
Zimní prázdniny bývaly dlouhé, pro-
tože nebyl dostatek uhlí a zimy byly
většinou tuhé. Trávili jsme na za-
mrzlém rybníku (myslím ten směrem
na Koloděje) téměř celý den. Na bře-
hu stála taková boudička, nějaký

starý pán tam topil a také nám vařil
čaj. Maminka nám v kastrůlku v po-
ledne přivezla oběd a po třetí hodi-
ně už přicházela omladina, která
musela plnit pracovní povinnost
a bylo po krasobruslení. Na celém
rybníku se hrála hra “na vlka“ jako
o život, až do tmy. V létě jsme se tam
koupali, voda byla čistá a i to bylo tro-
chu radosti v tom válečném stresu.

Z újezdských vůní dominovala
vůně naší zahrady, ale vezmu-li to
cestou do školy, začalo to papírnic-
tvím manželů Čoudkových, přeslad-
kou vůní cukrářství Zahálkových, s je-
jich dcerou Jiřinkou jsem chodila
do třídy, a vůní lékárny, kde kraloval
pan lékárník Žižka. V těch prostorách
teď sídlí Elektrospotřebiče.

Jmenované krámky včetně obuv-
níka pana Šmída a holiče pana Háj-
ka byly v tom přízemním oblouku
na křižovatce.

Nesmím také zapomenout
na pana obuvníka Koláře, který k nám
dětem byl velmi vlídný, mohly jsme si
u něho vybrat různobarevné odřezky
kůže na čištění per a vůni jeho obuv-
nické dílny si vybavuji dodnes. Také
jeho neuvěřitelný pořádek. Aniž by si
to uvědomil, naučil mne oblíbit si řád
ve věcech, přestože jsem jeho úrov-
ně nikdy nedosáhla.

Ve škole jsme měli hodné učite-
le – nechci jmenovat jednotlivce,
abych někoho neopomněla – ale mi-
lovala jsem pana katolického faráře
Petrtýla, jehož herdy do zad, když
jsme zlobili, byly citelné – to by moh-
li vyprávět spolužáci. „..Hošo, zlo-
bíš…“ – říkával, měl zlaté srdce a byl
statečný i ve svých kázáních. V pod-
textu bylo zřetelné jeho vlastenectví
a za okupace to bylo nebezpečné.
Navíc se šuškalo, že kolodějský zá-
mecký pán Kumpera byl u Němců,
což se ale teď v posledních týdnech
nepotvrdilo. Vzhledem k tomu, že
ve speciální kostelní lavici sedávala
rodina velmi často, nebyl pan farář,
pokud vím, umlčován. Konce války se
ale nedožil. Když hřímal z kazatelny
Nerudovy verše „…bude-li každý
z nás z křemene, bude celý národ
z kvádrů“, ovečky se tetelily radostí
i strachem. V dlouhém pohřebním
průvodu mnoha újezdských občanů
jsme vyprovázeli auto s jeho rakví

až na konec Újezda ke klánovickému
lesíku. Moc jsem se naplakala.

Jeden z nejnepříjemnějších zá-
žitků byl nábor dětí a mládeže
do okupanty vnucované organizace
Kuratorium. Akce se odehrávala
na fotbalovém hřišti, byl tam pře-
kvapivě velký počet omladiny a ná-
bor vedl jeden známý mladík, který
byl po revoluci i po roce 1948 opět
aktivistou komunistickým. Bylo mi
dvanáct let a nikdo by mě nedonutil
tam vystoupit. Jeho projev byl zře-
telně kolaborantský. Rodiče by to po-
chopitelně ani nedovolili.

Občasné pochody „Hitler – Ju-
gend“, která sídlila někde v Klánovicích,
ve mně vzbuzovaly odpor. U nádraží
bydlely dvě židovské sestry Berta a Ali-
ce, chodívaly bruslit, pak zmizely ne-
vím kam a už se nevrátily.

Jinak období temna německé oku-
pace bylo ukončeno po šesti letech re-
volučními květnovými dny, při nichž při-
šlo o život několik lidí, zejména mla-
dých. Rodina Plecháčkova, kterou
jsem dobře znala, přišla o jediného
syna. Na druhé straně tři největší
zrádci a udavači byli veřejně poprave-
ni oběšením. Pro mladou duši to byly
otřesné a nezapomenutelné zážitky.

Ve škole byl několik týdnů před
koncem války umístěn lazaret
pro německé vojáky, takže mám
v paměti, že bylo Němci ještě vy-
hlášeno stanné právo. Německé tan-
ky, které měly v zádech už sovětskou
armádu, projížděly Újezdem a stří-
lely do ulic, pokud se tam někdo ob-
jevil. V naší ulici, přímo před mýma oči-
ma, málem zastřelili souseda, v po-
slední chvíli se přikrčil k protějšímu plo-
tu. Dívali jsme se na to z okna.

Pak přišel 9. květen a první dny
omamné svobody. Za sovětskou ar-
mádou táhli Svobodovci a ti se usa-
dili na polích, kde stojí dnes Penny
Market. Každý večer zpívali a vyhrá-
vali na harmoniky a vystřelovali bez-
počet rachejtlí. Vojenské šarže byly
ubytovány po domech, u nás bydlel
Rusín Ján Lopit se svým sluhou Kar-
lem, byl nevojensky plachý a dob-
rosrdečný. Nechal nás jezdit na krás-
ném grošovaném koni, chtěl nám
udělat radost. On na počest míru si ne-
chal udělat kudrnatou trvalou. Já a se-
stra jsme dostávaly záchvaty smíchu.
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KARTIČKY OD STRÁŽNÍKŮ JAKO UPOZORNĚNÍ I PODĚKOVÁNÍ
ŘIDIČŮM

Novinku pro řidiče připravila pražská městská policie. Od března budou strážníci nechávat  za stěrači par-
kujících vozidel barevné letáčky s logem městské policie.  Žlutými kartičkami upozorní řidiče na špatné parko-
vání, modré budou poděkováním, že auto je zaparkováno v souladu s dopravními předpisy. 

„Barevné kartičky budou mít současně i preventivní charakter v rámci trestné činnosti v souvislosti s vykrá-
dáním či odcizováním vozidel,“ poznamenala obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14 Dana Hetzlová, pod
jejíž ředitelství spadá i oblast městské části Praha 21.

Na kartičkách bude zároveň údaj o době kontroly. V případě zjištění problému, například neuzamčené vozidlo,
rozsvícená světla či otevřené okénko, se budou strážníci snažit vyrozumět majitele vozidla. 
„Strážníci vozidla nejen zkontrolují, ale rovněž prověří, zda se nejedná o odcizené vozidlo nebo ukradenou re-

Hned v prvních dnech po ukon-
čení války jsme staří mladí oblékli so-
kolské kroje a vyrazili na korbě ná-
klaďáku slavit do Prahy. Celý den jsme
jásali a křičeli nejrůznější hesla, tak-
že maminka si definitivně poškodila
svůj krásný altový hlas. Ale byla svo-
boda, i příroda ukázala  všechny své
krásy a pro mne ta tři léta do roku
1948 jsou ve vzpomínkách obestře-
na jasem květnových dnů.

V Újezdě se obnovila činnost So-
kola, tatínek se stal náčelníkem, ma-
minka vedoucí dorostenek, pořádaly

se letní tábory (v Pelíškárně na Ká-
covsku a v Olejnici), pořádaly se
poutě a posvícení, akademie, lehko-
atletické závody, tancovačky, nacvičili
jsme Českou besedu, pouti se zúčast-
nil i ministr výživy Majer. Pomalu
jsme se připravovali na slet. Nejen
v Sokole újezdská společnost ožíva-
la a propojovala se napříč genera-
cemi. Radostnou zprávou bylo znovu
instalování busty prvního presidenta
ČSR T.G.Masaryka, kterou  skrýval
nejmenovaný statečný občan Újezda.

A pak přišel únor 1948, druhé ob-

dobí temna, busta opět zmizela. A takh-
le se skrýval a zase vracel na piedes-
tal náš milovaný první prezident ně-
kolikrát. Možná, že se to ví, ale pro mne
zůstal ten újezdský hrdina anonymní.
Snad předal útočiště symbolu svobo-
dy svým potomkům, ale doufejme, že
už nebude zapotřebí.

(Po svatbě, narození syna
a ukončení vysoké školy jsem Újezd
téměř na čtvrt století opustila.)

7. 3. 2008
Darja Myslivečková - Kocábová
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V PRAZE 14 SLOUŽÍ OBČANŮM OSM SLUŽEBEN MĚSTSKÉ POLICIE
Pokud mají občané Prahy 14, 20 či 21 problém či

potřebují získat informace, mohou se obrátit na jednu
z osmi služeben Městské police hlavního města Prahy.
Nejnověji je  v rekonstruovaných prostorách Chvalské
tvrze od loňského roku k dispozici služebna v Horních
Počernicích, která se nachází v bezprostřední blízkosti
Chvalského zámku, jenž je na seznamu památek spolu
s přilehlým kostelem sv. Ludmily. 

V každé námi spravované městské části máme
jednu okrskovou služebnu. Výjimku tvoří Praha 14, kde
máme kromě obvodního ředitelství ještě dvě okrskové
služebny,“ informovala obvodní ředitelka Městské poli-
cie v Praze 14 Dana Hetzlová. Doplnila, že by se měl
počet služeben navíc rozšířit o novou okrskovou slu-
žebnu, která bude součástí nově rekonstruovaného ob-
jektu v ulici Šimanovská a bude sloužit okrskům Kyje,
Jahodnice a Hostavice. K dispozici je občanům

na každé služebně od dvou do sedmi strážníků. 
Občanům slouží v metropoli celkem 81 služeben

a 10 okrskových místností Městské policie hlavního
města Prahy. Celoměstské útvary mají po sedmi slu-
žebnách a navíc útvar psovodů zajišťuje kynologickou
poradnu pro veřejnost v dalších prostorách poblíž troj-
ského útulku. Mezi pravděpodobně nejstarší služebnu
se řadí služebna v Praze 1 na Uhelném trhu.  Jedna
ze služeben hlídek Prahy 2 se zase může pochlubit
prostorami přímo v kulturní národní památce Vyšehrad.

„Každý rok se postupně rozšiřují a rekonstruují stá-
vající prostory tak, aby vyhovovaly požadavkům jedna-
dvacátého století. Vybavujeme je novou počítačovou
technikou, sociálním zázemím a dalším potřebným vy-
bavením,“ uvedl první náměstek pražského primátora
Rudolf Blažek, který má na starosti bezpečnost v Praze.

(teg)

STRÁŽNÍCI ZADRŽELI ŘIDIČE BEZ DOKLADŮ
Podezřelého vozidla s přívěsným vozíkem, které jelo 21.února bez rozsvícených světel, si ve tři ráno po-

všimla hlídka v Horních Počernicích.
„Strážníci automobil zastavili a zjistili, že je řidič vozidla bez dokladů a nevlastní ani řidičské oprávnění.

Na místě věc předali  Policii České republiky,“ uvedla obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14 Dana Hetzlová.

KDO JE ENGELBERT SVOBODA?

Vážení čtenáři, na stránkách našeho měsíčníku otiskujeme na pokračování životopisné vyprávění našeho ob-
čana pana Engelberta Svobody, které zároveň sleduje a mapuje historii naši obce Újezda nad Lesy od doby
před druhou světovou válkou až po současnost. Pro starousedlíky pan Svoboda není neznámou osobou a pro
ty později narozené nebo přistěhovavší se občany do naši městské části v posledních letech ho představíme
a zároveň se pokusíme osvětlit jaký zásadní význam pro rozvoj naši obce měla jeho práce a činnost, kterou pro
ni v průběhu let vykonal.  Jak uvádí ve svém životopisu, žili zde už jeho rodiče a pan Svoboda v jejich rodinné
vilce bydlí dodnes. Protože je to člověk činorodý začal pracoval ještě za minulého režimu na MNV, kdy ještě
Újezd býval samostatným městysem v komisi výstavby a posléze se stal jejím předsedou. Jelikož byl zamě-
stnancem velkého pražského podniku Energoprojekt, dovedl díky svým znalostem problematiky, místních poměrů
a kontaktů zařídit pro obec, která do té doby postrádala veškeré inženýrské sítě, kromě elektřiny vedené na dře-
věných sloupech a velmi sporadického veřejného osvětlení zařídit jejich postupné budování. To se mu začalo dařit
také díky dobrým a obětavým spolupracovníkům v již zmiňované komisi z nich již množí nežijí, ale zmíním jich
alespoň několik, pana Jiřího Sikače sen., Ing.Pavla Podlipného, Ing. Jaroslava Tušlu, pana Tůmu, Hornáda
a mnoho dalších. Pan Svoboda jako vedoucí pracovník se velmi dobře vyznal  v tehdy panujících poměrech
a dovedl toho dobře využít v boji proti současné rozbujele panující byrokracii. Když se mu podařilo získat  pod-
poru i pana Vladimíra Štěpánka, měla jeho komise dostatečnou záštitu ke své činnosti. Nejsou to tak dávné

gistrační značku. V roce 2008 nalezli naši strážníci v rámci své hlídkové služby celkem dvě stě sedmdesát od-
cizených vozidel, což bylo o sedmdesát procent více než v roce 2007. Odcizených registračních značek odha-
lili čtyřicet devět,“ informoval první náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek.

Od 1. ledna letošního roku pražští strážníci také plně využívají svého oprávnění vyžadovat od příslušných or-
gánů z jejich informačních systémů poskytnutí příslušných údajů o kontrolovaných vozidlech. Mají proto k di-
spozici i pět služebních vozidel vybavených moderním vyhledávacím zařízením, což napomáhá k mnohem větší
efektivitě při odhalování odcizených vozidel či registračních značek. 

Tereza Čapková  
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VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA
Před rokem byla schůzka spolupracovníků v jedné restauraci, kde jeden bývalý kolega mne napadl s tím, že po válce

měla být naše rodina uvězněna a můj otec popraven. Věděl jsem, že mě nemá v lásce kvůli tomu, že ode mne nedos-
tal vyšší platovou třídu, ale ten fakt, že stále pracuje neviditelná ruka msty na naší rodině, když můj otec je 40 let
po smrti. Otevřený útok na stejné téma provedla jedna soudružka v polovině devadesátých let anonymním dopisem
na ÚV KSČ v Praze. Bylo to pokračování, které začalo již před válkou proti otci. 

Dovolím si seznámit čtenáře s rodinnou historií a možnými důvody msty. 
Otec se narodil jedenáct dní po novém roce 1900, kdy se lámalo století rodičům, kde jeho otec byl vyšší důstojník

rakouské armády ve funkci vojenského velitele v Chotěboři. Pocházel z Františkových lázní. Matka byla z důstojnické
rodiny. Její otec byl velitelem pevnosti v Přemyšlu v Polsku a tam se spolu seznámili.  Když bylo otci 14 let, poslal ho
jeho otec do učení na číšníka ke svému příteli do Istanbulu v Turecku. Cestoval sám  s doprovodným listem tak, že
o něho pečovali průvodčí. Vstoupil na tureckou loď a při plavbě vypukla válka mezi Tureckem a Bulharskem. Loď byla
zadržena a cestující vězněni ve Varně. Po třech dnech nastoupil na rakouskou loď a doplul do Istanbulu a dostal se
do české restaurace pana Pospíšila. Po roce učení se mu podařilo schovat se s pomocí námořníků na rakouskou vá-
lečnou loď, s níž pak postupně navštívil města, kde mělo Rakousko vyslanectví a vyměňovali se vojáci jako ochrana.
Byl v Jeruzalémě, Káhiře, Tripolisu, Alžíru, Tunisu a na jaře se přes Terst dostal domů.  

V Chotěboři se vyučil elektrikářem a v roce 1918 narukoval do armády. Sloužil  v San´t Pöltenu. V roce 1922 nastou-
pil u elektrárenského svazu okresů středočeských jako opravář elektrických vedení v Radotíně. Protože byl svědomitý pra-
covník, který se staral o svěřená vedení se svými spolupracovníky a se svojí  dobrosrdečnou povahou byl jmenován
správcem provozního střediska. Rád sice pomáhal lidem, ale pro svaz platil přísný zákaz ředitele, podle kterého nesměl
být přijat žádný komunista. Ředitel ing. Klíma  se obával možných stávek , které mohly ohrozit dodávky elektřiny a plateb
za penále. V Radotíně byly časté stávky vedené Antonínem Zápotockým. On také za to pranýřoval několikrát mého otce
v novinách. V roce 1930 zakoupil elektrický svaz velký objekt v Nespekách, kde zřídil středisko na opravu a provoz
pro okresy Benešov, Říčany a část Jílového. Jako vedoucího jmenoval mého otce. V lednu 1931, když byla velká zima
a plno sněhu jsme se stěhovali. Pro mne to byl šok. Bylo mi šest let a musel jsem chodit až do školy v Pyšelech. V ob-
jektu byla vodní elektrárna se dvěmi turbínami a generátorem 50 kw pro zásobování obce a zámku v Pyšelech, dále pak
mlýn, pila a hospodářské budovy. Objekt prodal hrabě Matencloid. Pro potřebné zednické práce udělal otec výjimku a při-
jal na přímluvu matky komunistu Václava Krepindla ( od  roku 1945 ředitele energovodů). Objekt se postupně měnil. Pro
provoz záhy byla vybudována rozvodna 22 kw a potřebná vedení. Rozvodna byla připojena na rozvodnu v Krhanicích. 

Léta běžela a přišel rok 1934, kdy byl do střediska jmenován administrativní správce, středoškolák, synovec po-
slance Biňovce, který zasedal ve správní radě svazu. U provozu neměl žádné odborné znalosti a tak brzy docházelo
k pracovním střetům s otcem. Byl si vědom své protekce, tak se i povýšeně choval. Rád si dopřál i skleničku. Tento stav
nakonec vyřešil otcův provozní ředitel ing. Novák, který nabídl otci místo informátora v ústřední budově v Ditrichově ulici
za podmínek, které měl jako správce. Tzn. Plat, 2 pokojový byt, elektřinu a topení zdarma. V tu dobu  tj. roku 1937 to
byly výborné podmínky. Pro mne a sestru bylo to stěhování do Prahy taky milé, protože jsem dojížděl do gymnázia v Be-
nešově.Otec si na nečinnost těžko zvykal. Celá léta žil v přírodě v pohotovosti ve dne i v noci, kterýkoliv den v roce. A tak
si koupil rodinný dům na Nové Sibřině, nynější části Újezda nad Lesy, na jaře roku 1938 a měl hned o práci postaráno.
Všechna léta od roku 1929 jezdil s rodinou na dovolenou do Rakouska, Itálie, Jugoslávie a vždy cestou přes Vídeň a
Slovensko skončil u mého strýce, který byl obvodním lékařem v Netečnici na Podkarpatské Rusi. V roce 1938 naru-
koval při mobilizaci do Pacova. Přišel březen 1938 a okupace. Němci do čela dosadili německého ředitele Dr Melen-
tina a podnik přejmenovali na Středočeské elektrárny.  Když se ředitel zabydlel, seznamoval se se svými pracovníky
prostřednictvím personalistů sudeťáků, kteří uměli česky. Když  přišel na řadu můj otec, oznámili mu, že na práci, kte-
rou vykonává, je příliš drahý, umí německy a tak, jak se naskytne příležitost , bude přeložen na provoz. 

V tu dobu pracovali u firmy ještě jeho tři bratři jako opraváři vedení. Jeden v Lounech, druhý v Praze a nejmladší
v Újezdě nad Lesy a okolí. Přišla válka, uběhl rok 1940 a 1941. V tomto roce jsem se dostal na průmyslovou školu

doby, kdy jsme se v poloviční tmě brodili újezdskými cestami po kotníky v blátě a kdy zajížděl do Újezda auto-
bus tzv. „kývačka“ kromě ranní a odpolední špičky pouze několikrát za den. Komise položila základ k budování
kanalizace přivedení plynové přípojky z vysokotlakého vedení, dále vybudování vodovodu nejdřive  z vrtů v Jir-
nech přes vodojem na  „Úvaláku“ a později vybudování přípojky na vodovod Želivka. Tyto velké investice byly vy-
volány výstavbou sídliště Rohožník, kdy sem komise přivedla dva velké investory a to Československé státní
dráhy a Federální ministerstvo vnitra.Zvýšený počet obyvatel přivedl do obce více finančních prostředků. Dalšími
vyvolanými investicemi byla provedená kompexní telefonizace a kabelizace elektrické rozvodné sítě a v nepo-
slední řadě budování zpevněného povrchu ulic. Na tuto tradici zvelebování naši dnes již městské části Praha 21,
úspěšně navázala činnost bývalého starosty  pana Jana Slezáka a nynější starostky paní Andrey Vlásenkové,
kteří této tradici nezůstali nic dlužni a rozvoj naši MČ povýšili na další úroveň. Pan  Engelbert Svoboda byl také
dlouholetým členem redakční rady našeho Újezdského  zpravodaje a přes svůj vysoký věk kdy překročil již osm-
desátku zůstává naším přispěvatelem a těší se naši úctě.

Pavel Švejnoha, redakce
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Oslavy Dne Země na MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí připravil 

ve spolupráci s odborem životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 21 

OSLAVY DNE ZEMĚ, 
které se budou konat 

dne 17. dubna 2009 (pátek) od 10.00 do 18.00 hod
na parkovací ploše u České spořitelny a.s., 
v ulici Chabeřická, Praha 9, Újezd nad Lesy.

Program: 
- Svozová technika, ukázka sběrných nádob, využívání vytříděných komodit, 

nakládání s nebezpečnými odpady
- Městská zeleň, chráněná území v Praze, informace o cyklostezkách
- K dispozici budou zdarma informační materiály, brožury, ročenky, plakáty, aj.
- Pro děti budou připraveny plastové mini popelničky, hry, aj.
- Uskuteční se informačně vzdělávací akce ekocentra Koniklec
- Proběhnou další vzdělávací programy a soutěže pro děti
- Uskuteční se prezentace společností Asekol, Elektrowin, Ekolamp a EKO-KOM.

Na místě bude postaven informační stan 
a přistaveno bude vozidlo pro svoz odpadů.

Těšíme se na vaší účast a děkujeme České spořitelně a.s.. za poskytnuté místo k oslavám.

JUDr. Vladimíra Kozáková, OŽPD ÚMČ 
Praha 21 a Mgr. Ing. Petr Holý, MHMP, OOP

Upozornění občanům Újezda nad Lesy

Jako každý rok pořádá Městská část Praha 21
8. května 2009

Vzpomínkové shromáždění k ukončení 2. světové války
Začátek v 10:00 hodin v parku před Masarykovou ZŠ

elektro, ale měsíc po nástupu onemocněl tyfusem. Právě v tu dobu nastoupil jako protektor  Reinhard Hendrych. V zimě
byly vysoké mrazy a tak byly vyhlášeny ve školách „uhelné prázdniny“. Takže jsem se vše doučil a udělal zkoušky, pro-
tože jsem přišel do školy koncem prosince. Přišlo jaro osudného roku 1942 pro naši rodinu. Co se stalo. V obci Ládví
nastala porucha na elektrické síti. Tehdejší starosta si otevřel trafostanici 22 kv a co by laik, chtěl asi opravit primerní
pojistky. Jakmile se jich dotknul, byl na místě upálen elektrickým proudem. Smrt tohoto člověka byla soudně projedná-
vána jak v místním hostinci, tak v soudní síni. Jako svědek a zástupce SČE přišel případ projednávat správce z Ne-
spek. Bohužel přišel posilněn alkoholem a při hádce se soudcem praštil sklenicí o stůl.   Ta se rozbila a střepina poranila
soudci hlavu. Ředitel SČE ho ihned propustil  a na jeho místo okamžitě přeložil mého otce, který tam nastoupil v roce
1942 a rodina se měla přestěhovat do konce června, abychom mohli dokončit školu. Dne 27. 5. 1942 skupina parašu-
tistů provedla atentát na R. Heydricha. Ten den jsem šel do Národního divadla, kam měla maminka předplatné. Dávali
operu Dalibor. Během představení vtrhli příslušníci gestapa vojáků SS, rázně přerušili přestavení a všichni museli ihned
opustit divadlo, protože bylo vyhlášeno stanné právo.    

pokračování příště Engelbert Svoboda 
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POZVÁNKA NA BESEDU
v pátek 17. dubna 2009 v 16.00 hodin 

v areálu zahrádkářů, Staroújezdská č. 495, 

na téma

„OVOCNÁ ZAHRADA“
O nových druzích jabloní, broskvích, 

meruňkách, drobném ovoci a o péči o ně
bude přednášet pan Jaroslav Kraus.

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

POZVÁNKA NA VÝLET
v sobotu 25. dubna 2009 v 7.00 hodin

od spořitelny

„KOLÍN A OKOLÍ“
Tismice, Kouřim, Lipany, 

event. zahradnictví Starkl u Čáslavi
Přihlášky: pí Líznerová 281 972 219, 

záloha 150 Kč, děti polovic
Na shledanou s Vámi - členy i nečleny - se těší 

Český svaz zahrádkářů Újezd nad Lesy

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Újezd nad Lesy,
ZAZIP – Za zábavou i poučením

zve srdečně všechny své členy, nečleny, jakož i jejich přátele, děti a vnoučata, 
na další, již 59. ročník výletů po naší vlasti.

PLÁN VÝLETŮ ZAZIP V ROCE 2009

Příjem přihlášek a záloh: při výroční schůzi v neděli 8. března 2009 
a ve středu 11. března 2009 od 15 -17 hod. u nás ve Staroújezdské 495.
Další přihlášky: pí Líznerová, tel. 28197 2219. (pomocný tel. 28197 2364 J.Vacková)
Zálohy na výlety jsou stále = 150 Kč a platí se současně s přihlášením. 
Děti do 10-ti let platí polovinu. 
Konečné zúčtování probíhá na konci zájezdu v autobuse.

Informace o našich přednáškách v roce 2009 v areálu, Staroújezdská 495

Těšíme se na shledanou!

Datum Odjezd Program

25. duben 7.00
Tismice, Kouřim, Lipany, Kolín a okolí, (event. i Starkl u Čáslavi a románský
kostel sv. Jakuba), Poděbrady

16. květen 6.15 Sever. Morava – Častolovice, Bludov, Štíty,Šumperk, Velké Losiny, Králíky

20. červen 7.00 Lužná (muzeum železnice), Rakovník, Zbiroh a okolí, Mníšek pod Brdy, Řitka

22. srpen 7.00
Jižní Čechy – zámek Ohrada u Hluboké, Soběslav, okolní barokní vesnice,
Třeboňsko (možná i hora  Kleť)

19. září 7.00
Orlické hory – Rychnov nad Kněžnou, a podél české hranice na Šerlich (třeba
i na houby); nebo – Vamberk a podél polské strany k japonské zahradě v Lewinu

10. říjen 7.00
Kutná Hora, Chrudim, Železné hory, Svídnice u Chrudimi (keramika pí Efem-
bergová) 

Datum Hodina Program

11.3.2009 17.00 Ing. Kváča: OKRASNÉ ZAHRADY – tvorba, údržba

17.4.2009 16.00
p.Jaroslav Kraus: OVOCNÁ ZAHRADA  -
nové druhy jabloní, broskve, meruňky – péče a ochrana   

červen upřesníme
RNDr. Žlebčík: RŮŽE - Dendrolog. zahrada Průhonice (Podle počtu zájemců
bychom jeli autobusem; záloha 50 Kč)

podzim upřesníme P. Bayer: O HOUBÁCH - zde v újezdských lesích
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„NOC NA KARLŠTEJNĚ“
Muzikál na motivy hry Jaroslava Vrchlického

Hudební divadlo Karlín

29. dubna 2009 v 19hodin

Vstupenky zdarma, doprava vlastní

Zájemci hlaste se u svých důvěrnic

Srdečně zve výbor ZO SPCCH v Újezdě n/L

DIVADLO  NA  FIDLOVAČCE
„Poslední doutník“

MOTTO: Poslední doutník má pikantní příchuť: nejenže dotvrzuje známé rčení, že
„láska kvete v každém věku“, ale současně demonstruje, že erotika není jen výsa-
dou mládí.
Krátký popis -  Protagonisty komorního příběhu jsou letití manželé Ragnar a Anneli, je-
jich rodinný přítel pastor Helge a pastorova dcera Monika. K postupnému odhalení jejich
intimních vztahů dochází v den, kdy se vášnivý kuřák Ragnar rozhodne pro „poslední
doutník“ svého života a k tomuto obřadu přizve manželku i svého přítele s dcerou. A právě
díky této mladé ženě, která je právě v rozvodovém řízení, může v závěru hry zaznít z je-
jích a Ragnarových úst óda na mladost „Gaudeamus igitur iuvenes dům

13. května od 19.30 hodin, autobus jede v 18.00 hodin
Srdečně zve své členy výbor ZO SPCCH v Újezdě n/L

Úřad městské části Praha 21 uvádí

JAZZOVÝ VEČER KAPELOU 

=STEAMBOAT STOMPERS= 

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

Společenský sál 
ZŠ Masarykova. 

Dne 
23. dubna 2009,
od 19:00 hod.

Cena 170,-Kč, 

předprodej 
podatelna úřadu 
a Knihkupectví 

nad Lesy. 



KLUB PRO RODIČE S DĚTMI (středa 10 – 12 h) 
Pravidelná středeční herna pro děti a rodiče na rodi-
čovské dovolené. Hrajeme si, zpíváme si, kreslíme si a
je nám spolu dobře. Zveme Vás, přijďte si také pohrát a
popovídat.

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

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO NEJMENŠÍ S RODIČI:
10. dubna začínají nové kurzy – ještě máme volná
místa. Kurzy vyvrcholí v červnu vernisáží. Dílny pro-
bíhají vždy v pátek od 9-10h (mladší děti),10-11h
(starší). Děti se hravou formou seznámí s barvičkami,
vodovkami, lepidlem, vyzkouší různé techniky. 
Cena kurzu: 1500,- korun (10 hodina + 1 hodina bonusová)

Kreativní kurzy Andrey Janotové  - PEDIG podnos či
ošatka – pátek 17. 4. 2009 od 18-ti hodin. Cena kurzu je
350,- korun. V dnešní uspěchané a přetechnizované době
čím dál více lidí pociťuje potřebu kontaktu s přírodou a pří-
rodními materiály, jako je proutí, sláma, šustí. Mezi ně patří
i pedig. Pedig je u nás hned po vrbovém proutí nejpouží-
vanější materiál pro pletení košů. Je vyráběn v různých prů-
měrech od 1mm až po 10mm. Jeho výborné vlastnosti jako
je pružnost, snadné barvení a rovnoměrná tloušťka jej činí
oblíbeným materiálem pro výrobu košíků, ošatek, podnosů
a dalších dekoračních i užitných předmětů.
Kurzy jsou určeny pro tvořivé i netvořivé, pro ši-
kovné i nešikovné, veselé i smutné. 

KURZY PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE
předporodní příprava pro páry. Cena 500,- Kč
KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ - Cena 900,- Kč
Tyto kurzy se konají vždy první víkend v měsíci. Kurzy
pro Vás připravuje STUDIO TAMAD - zdravotní a po-
rodní asistentky. 
BABY SIGNS - Šesti týdenní kurz pro rodiče a děti –
ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU. Tento pravi-
delný kurz začíná v pondělí 6. 4. 2009 od 15-ti do 16-ti
hodin a bude probíhat každé pondělí. Cena je 1999,- Kč. 

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

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

o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí
PROGRAM 

NA DUBEN 2009
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“
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PORSE
poradenský servis

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

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

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

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

Od března máme změněné konzultační hodiny!

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

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

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

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

lečně vymyslet, co dále dělat

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

- s přechodem z rodičovské dovolené do za-
městnání

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

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

- s Vaším dotazem.

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

a okolí využívat

- co k tomu potřebujete

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

Za poradenský servis PORSE
Věra Jílková
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pondělí 10.00 - 11.00  
11.30 - 18.00 hod

Středa 10.00 - 11.00  
11.30 - 17.00 hod

Pátek 10.00 - 11.00   
11.30 - 16.00 hod

ADRESA:
Lomecká 656, 
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy, 

tel: 281 973 864,  
e-mail: mlkpraha21@seznam.cz 

Marie Tomaidesová, knihovnice

PRO DĚTIPRO DOSPĚLÉ

autor dílo
Abbott Tony Tajemství země
Awdry Wilbert O mašince
Bešťáková Malovánky do čítanky
Bešťáková Bára a Flíček 
Brown Toby Drazí zesnulí. Julius Cesar
Burdová Poselství 
Cox Michael Děsivé umění 
Deary Terry Děsivé dějiny 
Deary Terry York 
Deary Terry Děsivé dějiny, Piráti 
Disney Walt 101 dalmatinů
Disney Walt Nové příhody ze 
Disney Walt Bolt
Grolik Markus Soukromý detektiv
MacDonald Děsivé umění 
Marzi Malfuria, Strážkyně
Marzi Malfuria, Tajemství
Poskitt Kjartan Děsivé umění 
Poskitt Kjartan Čísla, klíč k vesmíru 
Štěpánová Irina Kluci a holky v akci

autor                dílo
Adam Doktor snů 2
Ahren Cecelia Díky za vzpomínky 
Allen Woody Vedlejší účinky 
Allen Woody Bez peří
Allen Woody Vyřídit si účty
Bacus-Lindroth Mé dítě si věří 
Barbery Muriel S elegancí ježka 
Bauer Jan Pražský rozparovač
Bauer Jan Kat hejtmana Žižky
Beaumont Zoufalé matky 
Berger Barbara Deset duchovních 
Bosonohý lékař Manifest - vnitřní 
Bradbury Ray Tudy přijde něco 
Bratršovská Báječný hotel
Brody Jessica Zkouška věrnosti 
Cartland Splněné sny
Cartland Pohled srdcem 
Cimický Jan Smrt básníka 
Clem Bill K. Dokonalá past
Cole Martina Krutost
Currivan  Jude Osmá čakra
D´ Orves Pohrobci zla
Dalloz Danielle Žárlivost a rivalita
Dimoulidou Deník ctihodné 
Dönhoff Gustloff
Dumková Věra Lolitky a jiné povídky
Eclair Jenny Máme se téměř 
Edwardson Nebe na zemi 
Fair A.A. Blázni umírají v pátek
Fforde katie Téměř perfektní 
Fischer Claus Palác tisíce koření 
Furnivall Kate Ruská konkubína 
Gallagher Království kostí 
Garwood Julie Hudba meče
Ghisberg Ztracen v džungli
Gillanders Ann Velká kniha 

Greene Niamh Deník matky na po-
kraji šílenství

Hamerová Příliš tenkej led
Hartink A. E. Encyklopedie nožů
Hessová Anna Ikarův let ke slunci 
Holcová Věčný striptýz

Hýža Marek Na vrcholky hor s Vla-
dimírem Čechem 

Chrisite Sloni mají pamět

Janouch Horká stopa

Javořická Pyšný dům 

Katalpa Hořké moře
Keirsey David Jaký jste typ 
Keleová-Vasilko Pozlátko
Kessler Leo Operace Glenn

Kid Bourbon Měsíční kámen 
Koenigsmark Chlast neboli cesta
Komorous Jiří Lovec smrti 
La Vey Antnon Satanská bible
Laniado Nessia Děti a peníze 
Larsson Stieg Muži, kteří nenávidí
Leoni Giulio Záhady mozaiky 
Leroux Gaston Fantom Opery
Lette Kathy Silikonové blues 
McBain Ed Vdovy
MCNab Andy Temná čerň 
Michaels Fern Důvěrné tajnosti 
Murakami Konec světa
Nowak Za vlast a chlast
Ošó Tady a teď
Palahniuk Zalknutí 
Pelzer David J. Dítě zvané "To"
Pilch Jerzy Moje první 
Pilcher Robin Přes oceán 
Podhorský Marovskoslezský kraj 
Podhorský Plzeňský kraj 
Podhorský Pardubický kraj 
Podhorský Olomoucký kraj 
Podhorský Středočeský kraj 
Podhorský Kraj Vysočina 
Poledňáková Líbáš jako bůh
Pratchett Terry Darwinovy hodinky
Pratchett Terry Malí bohové
Pratchett Terry Pravda 
Prévost Manon Lescautová 
Rodriguez Velký průvodce 
Rollins James Fantom hlubin
Rosenberg Nenásilná 
Roth Philip Americká idyla
Rottová Inna Vzkaz na starém 

Ruppert Franz Trauma a rodinné 
konstelace

Rusten Ohnivý tanec
Saviano Gomora

Simmel Země zůstane 
ještě dlouho mladá

Staub Gregor Cvičení paměti 
Steinbeck John Byla kdysi válka 
Tremayne Zvon malomocného 
Ulč Ota Zašmodrchaný svět
Vandenberg Osmý hřích 
Váňová Magda Zapomeň na 
Vašíček Arnošt Ďáblova lest
Walló Olga Jak jsem zabila 
Weiner Dobrou noc, nikdo
Winegardner Kmotr se vrací 
Zamora Juan Tři panáky pro Evženku
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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 duben 2009
Čtvrtek 2.4.2009, 19.30 KINO - VÝMĚNA
USA 2008, 142 min, drama, od 15 let, režie: Clint Eastwood, Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore, Jeffrey Do-
novan, Gattlin Griffith. Pro záchranu syna udělala to, čeho se všichni ostatní báli

Úterý 3.4. 2009, 18.00          VÝSTAVA – PŘÁTELÉ HEDVIKY VILGUSOVÉ
Výstava obrazů malířek Olgy Valentové a Terezy Juřinové je zahajovacím cyklem výstav“Přátelé Hedviky  Vilgusové,významné klá-
novické osobnosti a známé ilustrátorky,která před rokem podlehla těžké nemoci.Obě výtvarnice se představí olejomalbami. Olga
Valentová svými obrazy usiluje o vyjádření emocí pomocí barevného vidění. Plátna Terezy Juřinové zobrazují prostor kolem nás.

Neděle 5.4.2009, od 13.00 VELIKONOČNÍ JARMARK V PARKU KC BESEDA
K vidění budou kraslice v mnoha variacích,pomlázky, velikonoční aranžmá, bylinky a květiny přímo od zahradníka, velikonoční
perníčky, ukázka netradiční výroby kraslic, svíčky z české svíčkárny Rodas. Výtvarná dílna pro děti během celé akce.Od 15.30
– pohádka Houbičky v sále KCB, hrají děti z divadla Náhoda při ZŠ Klánovice pod vedením Michala Černého

Středa 8.4.2009   8,30 - 11,00          KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
VELIKONOČNÍ PEDIG - drobnosti z pedigu.Sebou ručník na klín, kdo má -  šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu)
200,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 9.4.2009, 19.30 KINO – MILK      
USA,2008, 120 minut, drama, od 12 let, režie: Gus Van Sant.Hrají: Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin, James Franco. Režisér Gus Van
Sant a Sean Penn oživili příběh člověka, který je do dnešní doby považován za jednoho z největších mučedníků americké historie a který
musel za svou sexuální orientaci zaplatit tím nejcennějším, co člověk má - životem. Oscar 2008 – herec v hlavní roli, původní scénář

Sobota 11.4.2009, 19.30 GRAMOTÉKA
Hudbu blízkou svému srdci posluchačům tentokrát představí znamenitý trumpetista Luděk Emanovský. Přijďte si pro hudební
tipy, které rozšíří spektrum vašeho posluchačského záběru. Improvizaci doplní jako obvykle improvizace s míchanými nápoji.

Čtvrtek 16.4.2009, 19.30 KINO – NOUZOVÝ VÝCHOD
USA, 2008, 115 minut , drama , titulky, od 15 let, režie: Sam Mendes.Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates,
Michael Shannon, Adam Mucci.Příběh manželské dvojice z  předměstském domku v americkém maloměstě let padesátých. 
Film Sama Mendese (Americká krása) získal několik nominací na Oscara 2008.

Pátek 17.4.2009, 19.30 KONCERT – SKUPINA TRIPLETTE – NEJEN VOKÁLNÍ TRIO
Jindra Kelíšek (zpěv, akordeon), Katka Bučková (zpěv, kytara), Jitka Fučíková (zpěv, příčná flétna). Zpívají  a hrají co se jim líbí
a zlíbí: něco finského, trochu španělského, samozřejmě českého, snad i francouzského a kdo ví, co ještě. (více na www.har-
monikar.net/triplette). Vstupné: dobrovolné

Neděle 19.4.2009, 16.00 KINO – LOVECKÁ SEZONA 2
USA, 2008, rodinný animovaný, 76 min, český dabing,režie: Matthew O´Callaghan, Tod Wilderman.Jelen Elliot a medvěd
grizzly Boog tentokrát v souboji mezi divokými a domácími zvířaty. Vstupné: 65,- Kč

Čtvrtek 23.4. 2009, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – PEJSEK A KOČIČKA JDOU DO DIVADLA
Pohádka vypráví o tom, jak Pejsek Romí a Kočička Jarčí spolu hospodaří a chystají se do divadla za svými kamarády. To ale Kočička ne-
tuąší,že nejprve musí Pejska naučit, jak se má v divadle chovat,vhodně obléknout, přijít včas... Po všech veselých trampotách nakonec
vše stihnou, navštíví Divadlo a společně s ostatními dětmi shlédnou pohádku "O Červené Karkulce a Modrém Vlkovi. "...dneska půjdem
do divadla, sedneme si na sedadla, budeme koukat z hlediště, na Karkulku na jeviště..." Hraje Divadélko Romaneto. Vstupné: 40,-Kč/os

Čtvrtek 23.4. 2009, 19.30 KINO – MILIONÁŘ Z CHATRČE
VB/USA, 2008, 122 minut , drama , titulky, od 12 let, režie: Danny Boyle, Loveleen Tandan.Hrají: Dev Patel, Freda Pinto, Anil
Kapoor, Saurabh Shukla.Oskary ověnčený příběh o chudém nevzdělaném indickém mladíkovi, který hraje v proslulé televizní
soutěži o obrovskou sumu peněz.

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



Pátek 24.4.2009, 19.30 HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ KAVÁRNA -  KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Téma - PETR ŠABACH. Hudebně-literární kavárna tentokrát přivítá známého autora knih Hovno hoří, Jak potopit Austrálii,
Opilé banány či Babičky. Na programu bude autorské čtení, autogramiáda i beseda se spisovatelem Petrem Šabachem, podle
jehož próz byly natočeny filmy Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo a U mě dobrý. O hudební doprovod se postará legendární har-
monikář Pepíček Čečil. Uvádí Jan Nejedlý.

Sobota 25.4.2009  14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
PEDIG - výroba podnosu nebo košíčku s  pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig.  Cena (včetně ma-
teriálu) 300,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst  omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Neděle 26.4.2009, 17.00 KONCERT – LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ 
Další pokračování našeho Folkového čaje začne velice zajímavá a nerozlučná dvojice Jan Dospiva a Lucka Bublavá z Ostravy.
Jejich přemýšlivý i humorný folk vystřídá jedna z nejlepších současných slovenských folkových kapel s názvem Kofeín. Jestli
se vám zdá jméno Karel Diepold povědomé, máte pravdu. Mohli jste ho slyšet třeba v Karlových Krylových programech
na Svobodné Evropě anebo na společných koncertech s Jaroslavem Hutkou. Jsme rádi, že tento křesťanský písničkář přijal
pozvání i k nám do Klánovic. Čaj bude opět osvěžující.Vstupné: 50,-Kč

Pondělí 27.4.2009, 19.30 KINO – BABIČKA
Slovensko, 2008, 74 minut, od 15 let, Režie: Zuza PIUSSI.Hrají: Tamara ARCHLEBOVÁ, Broňa MARKUŠOVÁ, Matej BORO-
VIČKA, Lukáš CHLÁDEK, Lukáš SLOVÁK.FILM PRO MÍRNĚ ZVRHLÉ DIVÁKY. 55letá Tamara má už dost mužů své generace,
které vidí jako neustále rozumující, zatrpklé a zbavené všech ideálů. Podává si inzerát…

Středa 29.4.2009, 19.30 KINO – TOBRUK
ČR, 2007, válečný, 102 minut, od 12 let, Režie: Václav Marhoul.Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský, Kryštof Rímský, Martin
Nahálka, Michal Novotný.Severní Afrika, II. světová válka. Jiří Pospíchal vstupuje jako dobrovolník do čs armády. Jeho idealistické představy
o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s peklem africké pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí.
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KULTURA

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

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

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování 
dárcům

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

http://www.klanovickeforum.cz

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

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

Změna programu vyhrazena.

KAVÁRNA
Otevřena denně od 16.00 – 22.00, o víkendu již od 14.00 – 22.00 nabízí výtečné sicilské espreso, ušlechtilá odrůdová vína
a piva z pivovaru Bernard, širokou škálu kvalitních alkoholických i nealkoholických nápojů, zákusky a zmrzlinu, denní tisk
a časopisy, wi-fi zdarma nebo pevné připojení k internetu, dětský koutek. Přijďte posedět v příjemném parčíku!

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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V sobotu dne 21. března 2009 pořádala MČ Praha
21 ve školní jídelně ZŠ Masarykova v Polesné ulici
křest knihy PHDr. Břetislava Logaje s názvem „ Kdyby
šlo zapomenout“ spojenou s vernisáží  výstavy
v Újezdském muzeu s názvem „Život újezdských ob-
čanů v době Protektorátu Čechy a Morava“. 

Akce byla zahájena v deset hodin paní starostkou
Andreou Vlásenkovou. Paní starostka přivítala manželku
pana PHDr. Břetislava Logaje paní Bohumilu Logajovou,
jeho dceru paní Zuzanu Voříškovou, místního kronikáře
a předsedu Muzejní rady Újezdského muzea pana PhDr.
Miloše Schmidta a  paní PhDr. Jaroslavu Jiráskovou.
Dále přivítala  všechny přítomné  a zastupitele MČ Praha
21 pana universitního profesora RNDr. Petra Voňku
CSc., který byl iniciátorem vydání knihy, protože měl
možnost přečíst si část pamětí pana  PHDr. Břetislava
Logaje a velice ho tento příběh zaujal. Oslovil tedy paní
starostku Andreu Vlásenkovou a bylo rozhodnuto, že MČ
Praha 21 nechá tuto knihu vydat, i když se nejedná o ob-
čana Újezdu nad Lesy, ale jelikož  druhá světová válka
zasáhla nás všechny, tak bychom si tuto dobu měli při-
pomínat.  Dále paní starostka seznámila přítomné o ob-
sahu nové knihy, která se týká života za druhé světové
války, kdy odbojář pan Břetislav Logaj byl zatčen  a ná-
sledně vězněn v koncentračních táborech. Kniha je lid-
sky a otevřeně napsaná a jistě osloví i mladé generace. 

Po tomto úvodu paní starostka s manželkou pana
Břetislava Logaje paní Bohumilou Logajovou a dcerou
Zuzanou Voříškovou přistoupily ke křtu knihy formou
slavnostního přípitku a paní Logajová přečetla úryvek
z této knihy. 

Představení knihy doprovodily děti z místní zá-
kladní školy hrou na flétnu. 

Po té paní starostka Andrea Vlásenková  pozvala
přítomné do Újezdského muzea na vernisáž výsta-
vy, kterou zahájila společně s předsedou Muzejní rady
Újezdského muzea panem PhDr. Milošem Schmid-
tem. Dále pan Schmidt poutavě pohovořil o druhé
světové válce a o samotné výstavě, která obsahovala

vzpomínkové materiály
na činnost organizací
pod  ger man izačn ím
tlakem okupantských
orgánů i  protektorát-
ních kolaborantů, kdy
Ú j e z d s ké mu  mu ze u
se podařilo shromáždit
od újezdských občanů
popravených a muče-
ných v koncentračních
táborech různé doklady
a dokumenty. Vernisáž
dále doprovodily děti
hrou na klavír. 

KULTURA

KŘEST KNIHY BŘETISLAVA LOGAJE A VERNISÁŽ VÝSTAVY
SE VYDAŘILA
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PhDr. Břetislav Logaj se narodil 21. února 1921 v Praze. Studoval reálné gymnázium
v Ústí nad Labem a v Praze. Od 15. března 1939 pracoval v odboji  a 24. dubna 1944
byl zatčen a do 9. listopadu 1944 byl vězněn ve vyšetřovací vazbě gestapa v pankrácké
věznici v Praze. Potom byl převezen do drážďanské věznice a 2. února 1945 do Terezína.
Obvinění znělo velezrada. Po osvobození 6. května 1945 strávil nějakou dobu v karan-
téně po prodělaném skvrnitém tyfu. Od roku 1949 studoval universitu Karlovu na fakultě
filozoficko-historické. Po ukončení studia získal titul doktora filozofie a stal se zamě-
stnancem KNV v Ústí nad Labem. Učil jako středoškolský profesor na Obchodní aka-
demii v Ústí nad Labem a od roku 1957 na průmyslové škole v Mostě. V roce 1971 byl
z politických důvodů propuštěn ze školství a začal pracovat jako řidič  a později jako je-
řábník. Po té odešel do důchodu a 29. 8. 1980 zemřel v Kámenu u Děčína.

KULTURA

Akce se úspěšně vydařila, přítomným byli knihy
rozdány.  Kdo bude mít ještě zájem o tuto knihu,
může si jí nyní zakoupit v podatelně Úřadu městské
části Praha 21 za cenu 50,- Kč. Výstava v Újezd-

ském muzeu bude probíhat do 2. května 2009 a to
každou sobotu od 13:00 do 17:00 hod. 

Všichni jste srdečně vítáni. 
Martina Nejtková, redakce

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Předem se omlouvám, že toho vysypu na Vás víc, jak to mám za tři roky svého pobytu v Újezdě nad Lesy nastřá-
dáno. Vlastně něco jsou mé postřehy k fungování naší obce a něco dotazy. Za odpovědi na ně budu upřímně vděčná.

Především děkuji, že se letos na Blatově sypaly zasněžené silnice, konkrétně například ul.Pilovská.

1. Dále pozitivně hodnotím nový "chlíveček" na kontejnery u Blatovského rybníka. Současně bych se ráda zeptala,
zda by nemohl být takový podobný zřízen i na stanovišti separovaného odpadu v ul.Pilovská (u fotbalového hřiš-
tě). Denně tudy procházíme s dětmi a myslím, že nebudu sama, kdo by přivítal zkulturnění tohoto místa. Chodí
tudy místní obyvatelé na nákupy nebo naopak od zastávky MHD uličkou mezi Borovskou a Pilovskou.

2. Jsem též ráda za zřízení multifunkčního sportoviště. Opakovaně jsem se ale setkala s nemožností použít WC,
neboť se neotevřely dveře po vhození mince. Naopak velmi dobré je umístění vodovodních kohoutků v areálu.

3. Co se dětských hřišť týče, chci se zeptat, kdo má na starosti jejich úklid. Konkrétně mám na mysli hřiště na IPB
sídlišti (mezi ulicemi Poříčská a Polenská), lesní hřiště v ulici Pilovská  a klouzačky u Blatovského rybníka.
Často jsou rozsypané odpadky.

4. Ještě ke klouzačkám - letos budou asi už pro děti nepoužitelné. Rez je ničí natolik, že se na to ve světlých
kalhotkách nedá sednout. Bude se s tím něco dělat? Dětmi je to místo velmi oblíbené a vyhledávané. Proto
stojím o zachování funkčních klouzaček "Slona i Žáby".
Současně kvituji, že když byla některá z klouzaček poškozena, po nějaké době byla opravena, a to opakovaně.

Bydlím na Blatově, tak chci také poděkovat za zřízení prodejny masny v Penny i v centru Blatov. Nevím, zda
je to zásluha městského úřadu nebo podnikavých majitelů příslušných firem "Zeman" a "Novák". Každopádně
kvalita života se nám zde velmi zvýšila a cesty na nákupy jsou mnohem příjemnější také díky novému pře-
chodu pro chodce u Pizzerie.

5. Jako místní si dovolím poznámku k nově zřízenému jednosměrnému provozu v ul.Starokolínská (kolem no-
vého relaxačního centra). Málokterý řidič odbočující z hlavní silnice to vidí, protože značka zákaz vjezdu všech
vozidel je k němu kolmo, takže se jezdí vesele v protisměru. Možná by stačilo značku jinak natočit. Za pár
dní jsem šla kolem odbočky z hlavní silnice do ul.Starokolínské a výše zmíněná značka tam není!
Děkuji za čas, který  věnujete mým otázkám a těším se na odpověď.

Kateřina Beránková
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OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Odpovědi na otázky 
1. V současné době máme v Újezdě nad Lesy 34 kontejnerových stání na tříděný odpad. Postupem času by-

chom chtěli, aby všechna stání pro kontejnery měla zpevněný povrh a byla ohraničena ohrádkou tak, jak jsme
to nyní vybudovali v ulici Nadějovská  a Dobrovická. Vybudování těchto nových kontejnerových stání bude pro-
bíhat na pozemcích MČ buď v rámci rekonstrukce komunikace, nebo dle finančních možností MČ Praha 21.

2. Veřejné záchodky na multifunkčním sportovišti budou od letošní sezony otevřeny celý den a nebude se muset
za tuto službu platit. Důvod je jednoduchý a to ekonomický. Díky neukázněným spoluobčanům docházelo
v loňském roce k ničení automatů na mince na těchto záchodcích, což způsobovalo, že byly prakticky
neustále nepoužitelné. Proto bylo rozhodnuto, že se automaty odstaví z provozu a záchody budou volně
přístupné. Apeluji na občany, aby se chovali slušně a doufám, že nám záchodky vandalové nezničí a my budeme
mít stále hezké multifunkční sportoviště i v dalších letech. Městská část bude provádět kontroly a jakýkoliv
vandalský počin bude okamžitě hlášen policii.

3. U všech jmenovaných dětských  hřišť zajišťuje Městská část odvoz odpadků a to několikrát v týdnu. Rozhá-
zené odpadky nejsou způsobeny neodvážením, ale neukázněností návštěvníků těchto zařízení. Můj osobní
názor je, že tyto neduhy se odstraní až v okamžiku, kdy v našich hlavách bude jasně zakotveno, že i veřej-
né prostranství a veřejný prostor je místem, kde se mám chovat jako na vlastním pozemku a to bohužel asi
ještě nějakou chvíli potrvá.

4. Oblíbené hrací prvky Žába a slon u Blatovského rybníka budou v jarních  měsících opraveny. Akce je již
finančně zajištěna a budou zejména vyměněny klouzačky za lepší materiál.

5. Jednosměrný provoz při ulici Starokolínská ( u relaxačního centra) byl    zřízen v rámci zkušebního dopravního pro-
vozu v této lokalitě. Toto dopravní opatření se ale neosvědčilo a proto již v této chvíli je opět provoz v tomto místě obous-
měrný. Bylo reagováno na požadavky občanů žijící v této lokalitě, kteří si přáli zachování původního řešení dopravy.

Na závěr mi dovolte poděkovat za Vaše připomínky a náměty a doufám, že jsem odpověděla dostatečně. 

Andrea Vlásenková
starostka Městské části Praha 21 

PŘECHOD PRO CHODCE?
Rozhodla jsem se reagovat na úvodník v březnovém Újezdském zpravodaji, konkrétně na část, týkající se bez-

pečnosti v naší obci. Je sice hezké a snad také účinné, že nám přibudou měřící radary, ale to, že zde chybí zá-
kladní bezpečnostní prvek - přechod pro chodce - asi zatím nikoho nezajímá. Jedná se konkrétně o autobuso-
vou zastávku Zbyslavská, v jejíž blízkosti žádný přechod není.  Přejít v tomto úseku ráno silnici je někdy
nadlidský úkon na několik minut, a myslím, že tímto nemluvím pouze o svých zážitcích, protože takovýto obrá-
zek musí mít zákonitě všichni ti, co každé ráno musí hledat mezery mezi nekonečným množstvím aut projíždě-
jícím naší obcí . Veřte, že řidiči chodcům bez přechodu prostě nezastaví. Také  bohužel není výjimkou vidět ráno
malé děti spěchající do školy, kterým autobus právě ujíždí a ony pak ve zmatku běhají mezi projíždějícími auty,
aby autobus doběhly a neměly problém ve škole. A obdobných situací je jistě ještě více…

A proto pěvně doufám, že při takovém rozvoji naší městské části, jakou teď prožívá, se s vybudováním pře-
chodu již počítá a také věřím, že zde bude přechod dříve, než se stane nějaká nehoda, a nebude to tak, jak tomu
v Čechách bývá, že se situace začne řešit až při nějakém  neštěstí…

Bc. Kamila Vrtišková

Odpověď
Vážená paní Bc.Vrtíšková, předně dovolte, abych poděkovala za Váš výše uvedený dotaz. Když jsem psala

o dopravních omezeních, která mají na komunikaci Starokolínská-Novosibřinská přispět ke zklidnění dopravy
a k respektování dopravních předpisů, předpokládala jsem, že situace kolem přechodu pro chodce, nového zá-
livu pro autobusy a čekárny u zastávky Zbyslavská na komunikaci Novosibřinská je známa. Na základě podnětu
MČ Praha 21 byla v této věci zahájena jednání s HMP, stavba bude financována z rozpočtu HMP a v současné
době by již měla započít, resp. společnost TSK hl.m.Prahy přislíbila zahájení stavebních úprav v dubnu/květnu t.r.
Čili v termínu, kdy se budou dokončovat, resp. budou dokončeny stavební úpravy na komunikaci Rohožnická.
Jak z výše uvedeného vyplývá, stavbu řešíme společně s Hlavním městem Prahou a společností Technická správa
komunikací hl.m.Prahy. 

Zůstávám s pozdravem
Andrea Vlásenková, starostka
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ZAHRÁDKA  V DUBNU
Tak jako pokaždé Vás vítám u povídání o zahrádce.

Co říci o měsíci dubnu, že je aprílový, ale jistě všichni
bychom si přáli mít sluníčko již po celý den a ne jen
na ukázku, jako doposud. Tyto řádky píši po velmi zda-
řilé přednášce pana Ing. Karla Kváči z Úval, který nám
nastínil zakládání okrasné zahrady. Můžeme si říci, že
krásný solitér vévodící třeba i malé zahrádce bez krás-
ného trávníku není to pravé podívání. Trávník, jeho
vzhled a kvalita je reprezentant okrasné zahrady.  

Začneme u jeho zakládání, rozdíl je ovšem zda za-
kládáme trávník u stávající stavby nebo novostavby.

U stávající stavby a to jak při zakládání okrasné za-
hrady a samozřejmě i trávníku musíme nejdříve terén
vyčistit od plevelů. To provedeme minimálně dvěma po-
střiky Roundupem ve čtrnácti až třítýdenním intervalu.
Pak půdu zryjeme do hloubky minimálně 10 cm a utužíme. 

U novostavby bychom měli již dopředu odhrnout
svrchní půdu a umístit na plochu mimo stavební čin-
nost. Po dokončení stavby se plocha vyčistí od sta-
vební sutě, rozruší do hloubky minimálně 10 cm a zpět
se naveze uložená zemina, která se urovná a utuží.     

Pak již postupujeme stejně.  Pokud je třeba, ještě
půdu vylepšíme substrátem nebo přimícháme travní
hnojivo. Půdu urovnáme do roviny a lehkým válcem
utužíme. Půdu necháme pár týdnů odpočinout, dohla-
díme případné nerovnosti. Máme na paměti, že již jed-
nou založený trávník není možné opravovat.
Po minimálně čtrnácti dnech nám začnou opět rašit
plevele, ty opět odstraníme chemickým postřikem nebo
mechanicky. Když je půda takto připravena, hráběmi
lehce rozrušíme povrch a začínáme sít v množství do-
poručeném výrobcem, nejlépe  dvakrát do kříže. Množ-
ství se nesmí přehnat. Rozhozená semena lehce
zahrábneme do hloubky 2 až 5 mm, nebo lehce posy-
peme rašelinou či připravenou zeminou.Osetou plochu
přejedeme válcem a důkladně zalijeme.  Nesmíme pře-
lít, aby se semena nevyplavila. 

A jaké travní druhy sít? Vhodné jsou následující: 
Jílek vytrvalý (anglický) – vyniká rychlým vývojem
po výsevu. Odolává sešlapování, v případě poškození
dobře regeneruje.

Kostřava červená - má syté zabarvení, hustý drn, úzký list
a je velmi suchovzdorná, tvoří součást většiny trávníků 
Lipnice luční -  univerzální, výrazně odolná proti sešlapo-
vání a schopna zapojovat porost podzemními výběžky.
Psineček tenký je ceněn zejména pro výjimečnou hus-
totu trávníku a dobře snáší pravidelné mimořádně
nízké kosení.

Nyní již na budoucí trávník nesmíme vstoupit
a pravidelně zaléváme. Do týdne se začne ukazovat
rašící tráva a první sekání lze provést po třech týd-
nech. Nejprve sekáme trávu na větší výšku, abychom
nepoškodili travní drn, teprve časem snižujeme.
Novou travní plochu příliš nezatěžujeme, protože
ještě není dostatečně odolná.

A co se stávajícím trávníkem? Nezbytná je vertiku-
lace, tu provádíme dvakrát ročně - na jaře a na pod-
zim, protože odumřelé části rostlin, zbytky pokosené
trávy, plevel a mech vytvoří během vegetace v trávníku
nepropustnou vrstvu. Tato travní plsť brání pronikání
vody a živin ke kořenovému systému a zároveň je pří-
činou mělkého zakořenění trávníku. Tím trávník v su-
chých obdobích rychleji vysychá, tvoří se místa
s řídkým porostem. Po vertikulaci trávník pohnojíme
a řídká místa dosejeme.

Trávník potřebuje výživu, základním zdrojem ener-
gie jsou minerální živiny – dusík, fosfor, draslík, hořčík,
vápník a stopové prvky obsažené v půdě. Pro růst je
nezbytný dusík, pro kořenový systém fosfor. Trávník
hnojíme dle počasí od poloviny března do poloviny
dubna. Používáme hlavně vícesložková hnojiva, která
zaručí plynulé uvolňování živin, s účinností až 3 mě-
síce a zároveň rychlý účinek při aplikaci. Další hnojení
provádíme na začátku léta  a případně třetí hnojení
speciálními hnojivy na podzim  Pro trávník je důležitá
voda. Než každý den trochu zavlažovat, účinnější je
větší závlaha dvakrát týdně a to ve večerních nebo velmi
ranních hodinách z důvodů zbytečného vypařování. 

A ještě si povíme pár slov o okrasných travách.
Jsou to nenáročné trvalky, které nepotřebují velkou
péči a většině z nich se daří na výsluní, jen málo z nich
mají rády stinné prostředí. Půda nesmí mít příliš velký
obsah živin, musí být propustná, protože vlhkost tra-
vám v zimní období škodí. Větší trávy sázíme jednot-
livě nebo maximálně po třech kusech,  menší
v početnějších  skupinách. Na podzim trávy neoseká-
váme ani neřežeme, jen je necháváme zaschnout.
Některé svazujeme provazem. Teprve z jara, těsně
před rašením, okrasnou trávu posekáme až k zemi. 

Oblíbené druhy:
Třtina (calamagrostis) -  roste do výšky 180 cm. Její
listy začínají pučet velmi brzy z jara. Má svěží zelenou
barvu, začátkem léta vyrůstají stonky s květy.  Daří se
jí na výsluní v suché nebo mírně vlhké půdě. 
Čínský rákos – četné druhy jsou nejdůležitějšími před-
staviteli okrasných trav. Jsou pěkné po celou dobu růstu,
na půdu jsou nenáročné, daří se jim prakticky všude.
Po zasazení potřebují tak tři roky než se přizpůsobí no-
vému prostředí a pak začínají rychle růst. Na stanovišti
mohou růst dlouho a pokud se trsy rozrostou do větších
rozměrů, můžeme boční části odstranit.

Nižší odrůdy: Morning Ligh, Kleine Silberspinne,  
vyšší odrůdy: Malepartus, Graziella, Sirene.

Proso okrasné – roste do výšky 120 cm, je to jedna
z nejkrásnějších trav, nepotřebuje žádnou péči, sázíme
na slunné stanoviště do dobře propustné půdy s malým
množstvím živin.  
Pampová tráva -  roste až do výšky 250 cm, vytváří
velké trsy, je zelená po celá rok a značně citlivá
na nízké teploty, proto ji musíme před zimou chránit,
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KONKURENCE JE ZDRAVÁ, ŘÍKÁ MAJITELKA KVĚTINÁŘSTVÍ
V Centru Blatov vedle sebe stojí dva obchody s květi-
nami. Jedním z nich je Slunečnice Evy Hlaváčové. Je to
její druhá prodejna. První Slunečnice funguje už šest  let
v Klánovicích. Evu Hlaváčovou trochu rozčiluje, když se
jí lidé ptají, proč otevřela hned vedle jiného květinářství.
„Konkurence je zdravá. Když se podíváte do obou ob-
chodů, zjistíte, že máme jiný sortiment,“ říká. 

Jak přesvědčíte zákazníky, aby otevřeli dveře právě
do Vašeho obchodu? 
Bavím se s nimi, pomáhám jim vybírat. Když třeba
zjistí, že si je pamatuju a při tom u mě nakupovali před
půl rokem, diví se a zároveň je to potěší.  Neslibuju
věci, které nemůžu splnit a nenabízím věci, které po-
važuji za nevkusné. Nestavím svoji firmu jen na „čis-
tém“ prodeji, ale i výrobě. Nakoupit zboží
ve velkoskladu, „narazit“ si na něj třicet procent a pro-
dat, je podle mého velmi krátkozraké. Moje strategie je
vyrábět a prodávat. Zabývám se hlavně suchými vaz-
bami. Co práce, to originál. Zákazníci si už například
zvykli nosit své vlastní nádoby. 

Které období v roce je pro Vás jako obchodnici nej-
lepší?
Určitě od podzimu do zimy. Měla jsem například loni
před krámkem tři stovky velkých oranžových dýní.
Všechny se prodaly. A také před Velikonocemi. Záleží
na tom, kdy jsou. Pokud připadnou na duben, je to
lepší, lidé mají víc času na zdobení. 

Pociťujete krizi? Utrácejí lidé méně? 
To budu moci říct, až zhruba po roce. Ale zatím žádnou
krizi nevnímám. Myslím, že lidé utrácejí stejně. Nej-
častěji kupují květiny za dvě stě padesát až tři sta

korun. Tomu musím přizpůsobit i svoji nabídku.
Na předváděcích akcích vidím spoustu krásných a dra-
hých věcí, ale nikdo by je nejspíš nekoupil. Na druhé
straně se držím pravidla nedělat nic proti svému vkusu.
Obilí svázané se zlatými kouličkami ode mě zákazník
nedostane. Už jsem si našla svoji klientelu, se kterou
se vkusem vzájemně potkávám. Lidé chtějí často po-
radit. Líbí se jim jednotlivé věci, ale neumí je zkombi-
novat. No a to je moje práce. 

Jak jste se k této práci dostala? Vždycky jste chtěla
být květinářkou? 
Ne, vystudovala jsem původně střední polygrafickou
školu. Když jsem v roce 1994 skončila, všechny tis-
kárny tu fungovaly jako před sto lety. Ze zahraničních
exkurzí jsem znala něco jiného. U nás bylo všechno

sázíme ji na velmi slunná chráněná místa do půdy
s dobrou propustností.
Hnědá ostřice - štíhlé měděné hnědé listy, vyžaduje
slunné místo s dobře propustnou půdou. 
Z jara ji nesekáme, pouze odstraníme suché nebo po-
škozené listy tak, že je odloupneme z trsů. Brzy je na-
hradí nové.
Hakonechloa - okrasná tráva pro polostín, se svěšeným
tvarem listů, dobře vypadá na okraji záhonu.

Je to jen malý přehled, ale snad Vám usnadní rozho-
dování při nákupu a umístění okrasných travin na zahradě.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
V neděli, 8. 3. 2009, jsme  se sešli na pravidelné vý-

roční schůzi, letos spojené s volbami na dalších pět let.
Všem přítomným, zvolený výbor, včetně revizorů dě-

kuje za důvěru. Setkání bylo zpestřeno promítáním zá-
běrů z podzimní výstavy. Po celý další rok budeme

zachycovat dění v našem spolku formou momentek,
které pak opět zveřejníme při dalším setkání. Když jsme
si vyslechli nářky zahrádkářů zastoupených představi-
telem ČZS územního sdružení hl. města Prahy ing. Cti-
borem, kteří  jsou sdruženi v osadách, musíme být rádi
za naše zahrady i areál, který zcela patří našemu
spolku i za investiční  granty od ÚMČ Újezd nad Lesy.
Jen bychom potřebovali více podnětů od Vás členů, aby
naše akce byly pro Vás přitažlivé, poučné  a zábavné.

PŘEDNÁŠKA
V pátek, 17. 4. 2009, od 16,00 hodin v klubovně

ČZS nám bude přednášet př. Jaroslav Kraus  o me-
ruňkách, broskvoních, nových druzích jabloní a nových
postřicích. Přednáška je určena pro širokou veřejnost
a všichni zájemci jsou vítáni. 

Za organizaci ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

DUBNOVÁ ZAHRÁDKA

Eva Hlaváčková, majitelka květinářství Slunečnice
zvládá podnikání i dvě malé dcerky 
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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  

� VAŠE   DÍTĚ   POHLÍDÁ �
spolu se svým dvouletým synem 39letá zkušená matka 

v rod. domku se zahradou v Úvalech.
Dítě mohu přivézt i odvézt autem.

Cena 80-100Kč/hod nebo dle dohody
Tel. 777838325, 281981549

FA INZÁTOProdám
přízemní RD na Blatově na kraji lesa,
kompl. podsklep., r.v. 1980, po rek., disp.
3+1, cca 80m2, sklep i půda možno po
úpravě využít k bydlení, zahrada 900 m2

(vzrostlé stromy) dle zahr. arch., přístřešek
pro 1-2 auta, kanalizace, voda, el., plyn,
studna. MHD, vlak 10 min. pěšky. Cena k
jednání. RK nevolat! 
Tel. 728 501 417, e-mail: hacek@post.cz

zastaralé, a to se mi nelíbilo. Nechtěla jsem v oboru
zůstat. Po maturitě jsem odjela na rok do Anglie a pak
na tři čtvrtě roku do Itálie naučit se jazyky.  Když jsem
se vrátila, zkoušela jsem vysokou školu, filozofii, ale
neúspěšně. Bylo mi dvacet dva. Rodina řekla, musíš
do práce. Začala jsem se rozhlížet po tom, co by mě
bavilo.  Říkala jsem si, že vlastně nic neumím, tři ja-
zyky a trochu pracovat s počítačem, to ovládal v té
době skoro každý. Pomohla náhoda. Maminka je sou-
dní znalkyně a mluvila doma o tom, že potřebuje pro
odhad nemovitosti i vyjádření zahradního architekta.
Napadlo mě, že to je právě to, co chci dělat. Tři roky
jsem studovala na vyšší odborné škole v Mělníce.
Během školy mě zaujaly květiny, suché vazby a „za-
hradničina“. Skončila jsem v květnu 2003 a v srpnu ote-
vřela svůj první obchod. Potřebovala jsem na něj tehdy
dvě stě tisíc korun. Na druhý v Újezdě už jednou tolik.
Mimo jiné i proto, že byly zrovna Vánoce. Musela jsem

nakoupit hodně zboží. Několik desítek tisíc korun je po-
třeba také na nájem a zaměstnance.  

Máte dvě malé děti, jak zvládáte dohromady rodinu
a podnikání? 
Čtyř a půlletá Adélka se narodila, když jsem rozjížděla
svůj první obchod v Klánovicích. Do toho jsem se roz-
váděla. Nebylo to vůbec jednoduché období. Zuzanka
zase přišla na svět, když jsem otvírala prodejnu
v Újezdě. Mám ale skvělé rodinné zázemí. Kdyby ne-
bylo rodiny, která mě usilovně pomáhá, asi bych to ne-
zvládla. Nikdy jsem například neměla chůvu. Hlídá
maminka, ale i bratrova rodina a přítel samozřejmě. 
Umíte odpočívat? 
Rozhodně ano. Dopřeju si dovolenou a na děti si čas
vždy udělám. Nemám například otevřeno o svátcích.
Myslím, že by lidé měli být doma se svými rodinami.
Sebe a své zaměstnance z toho nevyjímám.

Klára Mandausová

ROZHOVORY S LIDMI

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE
ADRESA: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21, STAROKLÁNOVICKÁ 260, 

190 16  PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY
PODATELNA: tel.: 281 012 911, fax: 281 971 531
ÚŘEDNÍ HODINY:  PO 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30     

ST 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30      
PÁ 8:00 – 12:00

Výkonná redaktorka: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943,  
e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz

Příspěvky: e-mailem, osobně, podatelna, schránka před hlavním vchodem 
Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel: 281 012 980, 

e-mail: irena.mrazova@praha21.cz osobně, elektronicky. 
Platba: v hotovosti, na fakturu 



29

placená
inzerce & reklama



placená
inzerce & reklama

30



31

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

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

Pokládka zámkové dlažby 
a drobné zednické práce.

Tel. 776 015 558

Hledáme nebytový prostor
Přízemí, výloha, do 60m2, Újezd n/L
Kompletní servis finančních služeb

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

PPrrooddeejj  ssaaddbbyy  zzeelleenniinnyy  aa  kkvvěěttiinn

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

tel.: 776 764 811

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

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ VÝSTAVBU

RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ,

TÉŽ REKONSTRUKCE DOMŮ A BYTŮ

604 610 833

placená
inzerce & reklama
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PRODEJ SYPKÝCH STAVEBNÍCH
MATERÁLU

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

TELEFON: 724 519 862
bez DPH s DPH 19%

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

DOPRAVA: Vozidlem AVIA - 3m3       

DAF - 10m3 

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

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

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

Vytrénujte si fyzičku a vůli bojovníka 

v nově otevíraném kickbox klubu

Kickbox klub Kosagym, 

ul. Ve Žlíbku, Horní Počernice                      

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

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

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

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

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

Zahradnické práce
Petra a Jiří Pavlíčkovi

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

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



34

placená
inzerce & reklama

Vlasové studio MISHELL
603 789 042, 607 817 282
pánské, dámské, dětské kadeřnictví
slavnostní účesy 

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

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

sídliště Rohožník, vedle zdravotního střediska
Žíšovská 1627

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

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

NABÍZÍM PRAVIDELNÝ ÚKLID 
A VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI. 

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

Tel. 723 347 336

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

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

Zdravotní sestra - kosmetička s 25 letou praxí si Vás

dovoluje pozvat do nově zrekonstruovaných prostor 

Kadeřnictví a kosmetiky v Plhovské ulici.

Pracuji s lékařskou kosmetikou SYN CARE,

vhodnou pro všechny typy pleti.

Provádím kompletní ošetření pleti včetně mikromasáže

očního okolí, barvení očního okolí, barvení obočí a řas,

prodlužování řas a trvalou na řasy, depilace. Líčení

profesionální kosmetikou L'oreal, poradenská služba.

Při 1. návštěvě Vám otestuji hydrataci Vaší pokožky 

zdarma.

Dopřejte si odpočinek a kosmetickou péči právě te�!

Tel.: 606 494 787

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

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE:

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

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

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek 

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

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

Dámská a pánská krejčová
Petra Malinská

tel.: 602 791 277 
Újezd nad Lesy

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

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

Doučování českého jazyka
pro základní i střední školu

tel.: 777 278 891

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

www.kosmetika.ujezd.eu

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

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

MMaalleeššoovvsskkáá  11664444  ––  nnaapprroottii  AAllbbeerrttuu,,  bbooččnníí  vvcchhoodd

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

Načešická 1492
Praha 9 - Újezd nad Lesy
e-mai: zidkova@tiscali.cz

❐ pokládka parket
❐ broušení a lakování parket
❐ pokládka plovoucích podlah
❐ čištění koberců a čalounění

tel./fax: 281 971 284
mobil:   603 523 210
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J I Ř Í   H O V O R K A
PNEUSERVIS

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

AUTOSERVIS
servis osobních a užitkových vozů

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

vč. nákladních a autobusů
- prodej akumulátorů, autodílů

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

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA:

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

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