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Vážení spoluobčané,
opět uplynul měsíc a setkáváme se na stránkách zpravodaje.
V době, kdy budete číst tyto řádky, bude již zahájeno několik akcí,
o kterých Vás ráda poinformuji. Za prvé v červnu se začnou stavět
u supermarketu Lidl veřejné záchodky, protože stavební povolení
již nabylo právní moci a finanční prostředky jsou na tuto akci zajiš-
těny. Součástí tohoto zařízení bude i prostor pro budoucího ná-
jemce trafiky. Další stavbou, která bude zahájena ještě do prázd-
nin, je výstavba objektu pro služby obyvatelům na otočce autobusu
na sídlišti Rohožník. Vznikne tak prostor pro další podnikatele, kteří
mají zájem zlepšit oblast služeb v naší obci. Tímto krokem chce-
me přispět zároveň k podpoře drobného podnikání u nás. I „Jáma
Karel“ nezůstane bez našeho zájmu. V tomto období probíhá úprava
tohoto pozemku před plánovanou stavbou alespoň v mezích mož-
ností. Pozemek bude vyklizen od nepořádku, budou provedeny te-
rénní úpravy, které taky pomohou částečně tento pozemek zkul-
turnit. Zatím zůstane vykopaná jáma, a to z prostého důvodu, že
přesně na jejím místě vzniknou budoucí podzemní garáže nového
objektu. U Blatovského rybníka je již nainstalována přislíbená žába,
a tolik dotazovaný slon je již také připraven k umístění. Na pozem-
ku u základní školy vedle fotbalového hřiště již probíhá zpracování
projektu na výstavbu polyfunkčního hřiště pro starší děti včetně
zázemí pro naše kulturně společenské akce, konkrétně pro pořá-
dání čarodějnic a dalších akcí během roku.  Děti se mohou těšit na
cyklotrialový park, na prolézačky a také na hřiště pro vícero spor-
tů. Chystáme zároveň s touto akcí ochránění celého areálu kame-
rovým systémem, neboť v poslední době od instalace nových her-
ních prvků na celém území městské části došlo k nárůstu van-
dalismu na těchto prvcích. Dáme tím na vědomí, že se o svůj
majetek dokážeme postarat, a zároveň dáme jasně najevo, že kaž-
dý, kdo hodlá demolovat veřejné prostranství, bude potrestán. Ne-
bráním se ani možnosti do budoucna podobná individua přímo jme-
novitě na těchto stránkách představit, a možná to morálně pomůže
i samotným vandalům, pokud uslyší na svou osobu reakci přímo
od občanů v místě bydliště.

Na závěr bych ráda popřála našim školákům hezké vysvědčení,
a pokud se nějaká ta horší známka přece jenom objeví, je vždycky
čas se v příštím roce polepšit.

Vaše Andrea Vlásenková
starostka Městské části Praha 21
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Informace ze 74. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
12. dubna 2006

Souhlasí
- s odpisovými plány MŠ Sedmi-

kráska, Lišická 1502, MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653, Masa-
rykovy ZŠ a MŠ, Polesná 1690,
Praha 9–Újezd nad Lesy a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento mate-
riál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Schvaluje
- předložený výsledek hospoda-

ření Masarykovy základní školy
a mateřské školy, Praha 9–Újezd
nad Lesy, Polesná 1690 za rok
2005 a příděl do fondů dle vy-
hlášky č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění

- výjimku z počtu dětí na třídu dle
předložených žádostí ředitelek
1. MŠ Četnická 2222, MŠ Sed-
mikráska, Lišická 1502, MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653  a MŠ
Sluníčko v MZŠ a MŠ, Poles-
ná 1690, Praha 9–Újezd nad
Lesy na školní rok 2006/2007

- vypovězení smlouvy s Exeku-
torským úřadem JUDr. Jablon-
ké a dále schvaluje uzavření
smlouvy s firmou GATA, s.r.o na
vymáhání pohledávek a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy

- pro oddíl stolního tenisu od
osvobození placení za hodiny vy-
užívané pouze dětmi pod vede-
ním trenéra na zkušební dobu
6 měsíců

- zrušení předkupního práva k by-
tové jednotce 1628/47

- Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro
zřízení přípojek plynu, kanali-
zace a vody na pozemcích parc.
č. 1324 a 1359 svěřených MČ
Praha 21 pro připojení pozem-
ku parc.č. 1358 v k.ú. Újezd nad
Lesy a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem této smlouvy

- Protokoly č. PP/23/07/221/06
a PP/23/07/222/06 o převodu
hmotného majetku získaného
investiční výstavbou a převzetí
hmotného majetku do správ MČ
Praha 21 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem předmětných protokolů

- V případě výměny oken oslovit
firmu HOCO Bauelemente s.r.o,
Černokostelecká 143, 100 00
Praha 10 a dále schvaluje se-
znam vyzývaných dodavatel-
ských firem na úpravu přístupo-
vého chodníku k nájezdové
rampě a úpravě okolí budovy:
1. Kroutil Roman, 5. května 188,
250 82  Úvaly; 2.DePa s.r.o,
K Hořavce 270, 190 16  Praha 9
–Koloděje; 3. brázda , Staro-
újezdská 122, 190 16  Praha 9–
Újzed nad Lesy. Zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zaslat uvedeným dodavatel-
ským firmám  výzvu k podání
cenové nabídky

- Poskytnutí finančního příspěv-
ku oddílu lehké atletiky při ZŠ
ve výši 10 000,-Kč na poháry
a medaile pro vítěze závodů. Fi-
nanční prostředky budou poskyt-
-nuty z kapitoly 06 – Kultura

Ukládá
- úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)

zjistit finanční náklady spojené
se zapůjčením a provozním od-
zkoušením zařízení pro měření
rychlosti a pro sledování průjez-
du křižovatkami se záznamo-
vým měřením

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI)  za-
hájit jednání ohledně převede-
ní pozemku za fotbalovým hřiš-
těm do majetku MČ Praha 21

Bere na vědomí
- zápis ze 3. schůze kontrolního

výboru ze dne 29. 3. 2006 a zá-
roveň žádá paní Li terovou
o účast na příští schůzi kontrol-
ního výboru, dále ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) vstoupit
v jednání s majitelem objektu
v Ratajské ulici (původně uvažo-
vaná prodejna automobilů)
o zabezpečení objektu před

vstupem cizích osob, dále uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)
vstoupit v jednání s Lesy ČR
ohledně zajištění úklidu pořeza-
ných větví v okrajových částech
lesa a ještě ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OŽPD) přehodnotit
možnost zvýšeného počtu od-
vozů tříděného odpadu a před-
ložit Radě MČ Praha 21 finanč-
ní rozvahu na zvýšený počet
odvozů

Nesouhlasí
- se snížením nájemného man-

želům Šafaříkovým za pozemek
parc.č. 4312/63 a zároveň ne-
souhlasí s odprodejem pozem-
ku parc.č. 4312/16 manželům
Šafaříkovým  a ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit ten-
to materiál na jednání Zastupi-
telsva MČ Praha 21

Doporučuje
- TJ Sokol Újezd nad Lesy podat

žádost o sportovní grant na ha-
var i jní stav hř iště z grantů
MHMP v případě neúspěchu
Rada MČ Praha 21 opětovně
projedná žádost TJ Sokol Újezd
nad Lesy na červnovém jedná-
ní rady.

Jmenuje
- pana RNDr. Pavla Roušara čle-

nem komise koncepce a rozvo-
je ke dni 13.4. 2006

Informace ze 75. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
26. dubna 2006

Ukládá
- Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)

zahájit realizaci akce „umístě-
ní dopravní značky zákazu vjez-
du motorových vozidel nad
6 tun do ulic Staroújezdská
a Zaříčanská“

Bere na vědomí
- nabídku firmy ASCOM s.r.o ve

věci zvýšení bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu a ne-
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akceptuje nabídku této firmy
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OŽPD) informovat fir-
mu ASCOM s.r.o v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

- informaci o stavu a provozu sto-
janu na odběr EKO – vody v Mě-
šínské ulici na sídlišti Rohožník
a neakceptuje finanční požada-
vek provozovatele a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) in-
formovat provozovatele – pana
Petružálka v intencích jednání
Rady MČ Praha 21

- výsledek žaloby na výpověď
z nájmu nebytových prostor fir-
mu MEDISAL a nebude se pro-
ti tomuto rozsudku odvolávat.
Rozsudek je nedílnou součástí
originálu usnesení.

Nemá námitky
- na základě provedených změn

PD a splnění zákonných pod-
mínek stavebního zákona k vý-
stavbě viladomu v ul. Hrádko-
vá a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele v in-
tencích jednání Rady MČ Pra-
ha 21

Souhlasí
- se záměrem na výstavbu par-

koviště na pozemku parc. č. 1295
a doporučuje navrhovateli vstou-
pit v jednání s orgány státní sprá-
vy s konkrétním technickým ře-
šením výstavby a ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat
žadatele v  intencích jednání
Rady MČ Praha 21

- na základě skutečností zjiště-
ných exekutorským úřadem
JUDr. Jablonské, ve věci vymá-
hání pohledávky na firmě VE-
RING ČS, s.r.o ve výši 594.728
korun a nákladů řízení ve výši
19.060,-Kč se zastavením říze-
ní. Zpráva exekutorského úřadu
je nedílnou součástí usnesení
a ukládá starostce pí Vlásenko-
vé předložit materiál na jedná-
ní zastupitelstva MČ Praha 21

- s přestavbou objektu Rataj-
ská 504, Praha 9 – Újezd nad Lesy
na bytový dům a ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat

žadatele v intencích jednání
rady MČ Praha 21

Schvaluje
- žádost pí Jaroslavy Vitnerové

o převedení kupní smlouvy na
garáž Žlebská 1620/25 na syna
pana Jaroslava Mertu

- žádost ppor. Jitky Bauerové
o prodloužení nájemní smlou-
vy na byt v ul. Lišická 1502 na
dobu neurčitou – po dobu vý-
konu služby u Policie ČR, slu-
žebna Lišická 1502, Praha 9 –
Újezd nad Lesy

- lokální bodovou opravu míst-
ních komunikací v Praze – Újez-
dě nad Lesy technologií VIALIT
TURBO a pověřuje vedoucí
OMI pí RNDr. Soňu Berouško-
vou podpisem objednávek na
lokální opravy místních komu-
nikací pro firmu VIALIT Sobě-
slav, Na Švadličkách 478/II a to
do výše 320.710,-Kč včetně DPH

- použití 6 % z výtěžku provozu
výherních hracích přístrojů za
rok 2005 pro potřeby vybavení
MŠ Rohožník, Žárovická 1653,
Praha 9 – Újezd nad Lesy ve
výši 152.830,-Kč

- předložený seznam vyzýva-
ných dodavatelských firem na
akci „MŠ Sedmikráska – rekon-
strukce umýváren a WC – ha-
varijní stav“ a ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) zaslat schvá-
leným dodavatelským firmám
výzvu k podání nabídky na pro-
vedení rekonstrukce

- předložené zprávy ředitelek:
1. MŠ, Čentická 2222; Masary-
kovy základní školy a mateřské
školy, Polesná 1690; MŠ Sed-
mikráska, Lišická 1502; MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy o pro-
vozu v mateřských školách
v průběhu hlavních prázdnin,
o výjezdu na školy v přírodě
a o počtech dětí  př i jatých
k předškolnímu vzdělávání na
školní rok 2006/2007

- žádost r ybářského svazu
o uvolnění finančních prostřed-
ků ve výši 20 000,-Kč na akci
„Pohár starostky“. Finanční pro-

středky budou uvolněny z kapi-
toly 10 – Všeobecná pokladní
správa.

Informace ze 76. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
10. května 2006

Bere na vědomí
- protokol o výsledku finanční

kontroly doplňkové činnosti
v Masarykově základní škole,
Polesná 1690, 190 16  Praha 9

– Újezd nad Lesy a zároveň uklá-
dá řediteli Mgr. Kurkovi předlo-
žit Radě MČ Praha 21 zprávu
o nápravných opatřeních

Neschvaluje
- zrušení předkupního práva na

byt Žíželická 1612/04
- žádost Občanského sdružení

ORNITA o poskytnutí finanční
daru

Souhlasí
- s podáním žádosti o svěření

majetku do správy MČ Praha 21,
a to na pozemek parc.č. 1580
v k.ú. Újezd nad Lesy pro vyu-
žití na rekreační a sportovní
plochu a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál v dané věci na zase-
dání Zastupitelstva MČ Praha 21

- se stanovením počtu 17 zastu-
pitelů v příštím volebním obdo-
bí a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
návrh na nejbližším zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s plněním rozpočtu za 1. čtvrt-
letí 2006 dle materiálu, který je
nedílnou součástí originálu
usnesení a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na nejbližším za-
sedání zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 5 –
10 (změny rozpočtu na rok
2006), č. 12 )změna rozpočtu
na rok 2006) a č. 13 (úprava
rozpočtu na rok 2006 ) dle ta-
bulek, které jsou nedílnou sou-
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částí originálu usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento materiál
na nejbližším zasedání zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- se zprávou auditora o přezkou-
mání hospodaření za rok 2005
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na nejbližším zasedá-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

Schvaluje
- souhlasné stanovisko ke změ-

ně rozhodnutí společnosti Cen-
tral Group – obytný soubor „Sib-
řina“ – 1. etapa za podmínky, že
tato změna bude v souladu
s platným stavebním zákonem
a za podmínek: Vybudování
sportovního hřiště; rekonstruk-
ce havarijního stavu chodníků
v ulici Zaříčanské; zachování
zeleně 1,5 m od zástavby; vy-
budování komunikace o šíři 10 m;
spolupodílet se na vybudování
světelné křižovatky Zaříčanská
s Novosibřinskou

- termín jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 na dne 19.6. 2006

- převod kupní smlouvy na garáž
1626/202 na paní Ninu Samco-
vou a převod kupní smlouvy na
garáž 1626/2004 na pana Jiří-
ho Anyalaie

- rozpočtové opatření č. 14 (úpra-
va rozpočtu na rok 2006), a to

v kapitole 03 – Doprava, v po-
ložce 5169 (služby) – navýšení
o 70 0000,-Kč z rezervy v ka-
pitole 10 – Všeobecná poklad-
ní správa dle tabulky, která je
nedílnou součástí originálu usne-
sení

- f inanční př íspěvek ve výši
14 000,-Kč pro OS Nová žena
a ukládá Úřadu MČ Praha 21
převést tyto finanční prostřed-
ky z kapitoly 10 –Všeobecná
pokladní správa do kapitoly 06
– Kultura a dále žádá OS Nová
žena o předložení zprávy o své
činnosti a vyúčtování schvále-
ných finančních prostředků

- Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na pozemku parc.č. 557/1
v k.ú. Újezd nad Lesy s Praž-
skou energetikou a.s. se sídlem
Na Hroudě 1492/4, 100 05  Pra-
ha 10 a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem této smlouvy

- Pronájem prostor zubní ordina-
ce v prostorách Masarykovy
základní školy, Polesná 1690,
Praha 9 – Újezd nad Lesy zá-
kladní umělecké škole a to od
1. 9. 2006

- Podání žádosti o vypracování
demografické studie na Ma-
gistrát hl. m. Prahy a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) tuto žádost podat

- Uzavření smlouvy s architekto-
nickou kanceláří RHM s.r.o na
zpracování projektových doku-
mentací pro potřeby MČ Pra-
ha 21 a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
této smlouvy

- Zřízení a finanční zajištění mo-
nitorovacího systému na hřišti
u Masarykovy základní školy,
Staroklánovická 230, Praha 9 –
Újezd nad Lesy a jeho technic-
kého napojení na policii

- Návrh na elektronické zabezpe-
čení objektu zdravotního stře-
diska na Rohožníku za cenu
nájmu jedné místnosti v domě
Živonínská 1629 a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
uvolnit částku 55 000,-Kč na
potřebný materiál z rezervy

- Uložit vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kte-
rých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost připo-
jit se na kanalizaci v případech,
kdy je to technicky možné a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD) požádat Magistrát hl.m.
Prahy o zahájení kroků v inten-
cích rozhodnutí rady

Ukládá
- starostce pí Vlásenkové vstou-

pit v jednání se zástupci TJ
Sokol ohledně změny nájemní
smlouvy na pozemek parc.
č. 2752 k.ú. Újezd nad Lesy

OZNÁMENÍ
Rada Městské části Praha 21 schválila termín konání Zastupitelstva MČ Praha 21 na den 19. června

2006 od 18:00 hod. Jednání bude probíhat v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260,
Praha 9 - Újezd nad Lesy.

Program jednání společně s termínem bude vyvěšen na úřední desce MČ.
M. Nejtková

Upozornění
Redakční rada upozorňuje, že byla změněna uzávěrka Újezdského zpravodaje. Příspěvky se mohou

odevzdávat do 14. každého měsíce.
A jako každý rok bude vycházet o prázdninách dvojčíslo ÚZ.

Za RR – M. Nejtková



5

OŽPD

Přistavení velkoobjemových kontejnerů - červen
akce „letní úklid “ – rozdělena na II. části

I. část V sobotu 10. června 2006 budou přistaveny postupně do 10:00 hod na níže
uvedená stanoviště velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.

1. Toušická ( u spořitelny)
2. Rohožnická (Albert)
3. Starokolínská (u parku Blatov)

II. část V sobotu 24. června 2006 budou přistaveny postupně do 10:00 hod na níže
uvedená stanoviště velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.

1. Druhanická x Staroújezdská
2. Hrádková x Svojšická
3. Bělušická x Pilovská

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován. Před-
pokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách ( kolem 14:00 hod).

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
M. Nejtková – OŽPD

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

12.  6.  - po 1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

7. ul. Novolhotská  x Starokolínská 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

Po příjezdu sběrového vozidla může občan bezplatně odkládat následující druhy nebezpečného odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, nádoby od sprejů, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahují-
cí rtuť, olej a tuk ( kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací
přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory, vyřazená zařízení obsahující chlorofluo-
rouhlovodíky (kromě lednic), vyřazené elektrické a elektronické zařízení (kromě obrazovek).

OŽPD – M. Nejtková
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OŽPD

Kompostárna biologického odpadu v Praze

Kompostárna je určena:

● pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně;
● pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu;
● pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro

hl. m. Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí za úplatu sníženou oproti
základnímu ceníku.

Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi, substráty, apod.

Provozní doba:
v době letního času: pondělí až pátek   od 8 30 do 18 00    hodin 
 sobota od 8 30 do 15 00    hodin  
v době zimního času: pondělí až pátek   od 8 30  do 17 00  hodin  
 sobota od 8 30 do 15 00   hodin 

Provozovatelem kompostárny je  firma JENA – firma služeb, více informací na www.jena.cz, nebo  na
tel: č.  233 081 333.

Za OŽPD – M. Nejtková

Chraňte zeleň  - Park u Masarykovy ZŠ
Stromy, keře i tráva jsou velkým zdrojem kyslíku

v našem městě – to víme asi všichni, ale mnozí si
neuvědomují, jak moc mohou škodit životnímu pro-
středí a tím nám všem a konec konců i sami sobě,
když veřejnou zeleň poškozují. Každé malé dítě ví,

že stromy se nesmí lámat,že po nich nemají lézt
a přesto vídám v parku před školou, jak jsou tato
pravidla často porušována.

Některé keře mohou být mnohem vzácnější než
stromy. Jedním z nich jsou i krásné pěnišníky (Rho-
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dodendron) v tomto parku. Jedná se skutečně o vý-
znamné keře co do velikosti, hodnoty a stáří, proto by
měly být opravdu všemi chráněny. Zvláště jim škodí
Ti, kteří do nich lezou, neboť každá zlomená větévka
už lze jen s obtížemi nahradit. Navíc v podrostu to-
hoto uskupení rostou sasanky lesní (Anemone syl-
vestris) – zákonem chráněné rostliny.  Tato krásná
květina velmi rychle mizí z našich lesů – chraňte ji -
ať ji neznáme jen z obrázků v učebnici.

I živé ploty jsou z keřů. Zkrácením cesty skrz ně
ušetříte nohám pár kroků, ale přírodě to bude trvat
týdny než napraví co jste poškodili.

Přejdeme-li po trávě zdá se nám, že jsme přírodě
neublížili, ale tenčí stébla trávy se narovnávají i ně-
kolik dní. Dupeme-li po ní zbude nám jen tvrdé udu-
sané bahno, které jen těžko zrodí nový travnatý po-
rost. Nejlépe je to vidět na místech kde děti hrávají
fotbal, který do parku jistě nepatří. Bude muset být
vynaloženo mnoho sil i finančních prostředků aby

se jednou v budoucnu po parku rozprostřel celistvý,
travnatý koberec.

Zamyslete se, poučte děti jak se chovat a chránit
přírodu kolem sebe. Vždyť bez rostlin a živočichů -
nebude život.

OŽPD, Martina Kopecká

OŽPD

Informace životního prostředí o povinném očkování
Upozorňujeme všechny chovatele domácích mazlíčků pejsků a kočiček, že se blíží doba pravidelného

každoročního očkování proti vzteklině.
Očkování se bude provádět  např. ve Veterinární ošetřovně MVDr.  Miloslava  Hoda, Domanovická 83,

Praha 9 – Újezd nad lesy dne 22. června 2006 od 11:00 – do 20:00 hod.
Za OŽPD – M. Nejtková

Instalace košů na psí exkrementy
V současné době bylo nainstalováno 22 nových

košů na psí exkrementy. Byla vybrána místa, která
jsou nejvíce navštěvována a do budoucna, pokud
MČ vyčlení další finanční prostředky, budeme v tom-
to pokračovat.

Osazena byla  tato místa:

1. na rohu ulic Valdovská x Novosibřinská
2. na rohu ulic Valdovská x Hrádkova
3. na rohu ulic Novosibřinská x Toušická
4. ulice Novosibřinská (u obchodu LIDL)
5. ulice Staroklánovická (u základní školy)
6. ulice Čentická (u základní školy)
7. na rohu ulic Čentická x Polesná
8. na rohu ulic Čentická x Polenská

9. na rohu ulic Čentická x Pilovská
10. na rohu ulic Bělušická x Pilovská
11. ulice Borovská (u otočky)
12. ulice Nadějovská (u rybníka)  2 kusy
13. park Blatov 2 kusy
14. na rohu ulic Onšovecká x Cerhýnská
15. ulice Oplanská (u benzinové pumpy)
16. ulice Starokolínská (u Penny Marketu)
17. na rohu ulic Račiněveská x Donínská
18. na rohu ulic Druhanická x Rozhovická
19. na rohu ulic Dubinská x Staroújezdská
20. ulice Domanovická (u pošty)

U košů budou k dispozici igelitové pytlíky a odvoz
bude probíhat jednou za 14 dní.

Za OŽPD – M. Nejtková

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

1) Kolik dětí se hlásilo a kolik bylo přijato do Ma-
teřských školek na území Újezda nad Lesy?
A jaké mají možnosti rodiče nepřijatých dětí ?
Při zápise do mateřských škol na školní rok 2006/

2007 bylo vydáno celkem 180 přihlášek.

Odevzdáno zpět bylo 147 přihlášek. Počet volných
míst bylo celkem 83, z toho 78 dětí bylo přijato a 69
dětí nepřijato. Nepřijaté děti nesplňovaly kritéria pro
přijetí do mateřské školy především věk dítěte (do-
vršení 3 let k 31.8.2006) a trvalé bydliště v Újezdě
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OTÁZKY ČTENÁŘŮ

nad Lesy alespoň jednoho zákonného zástupce dí-
těte. Pouze 11 dětí nebylo přijato z kapacitních dů-
vodů. V současné době probíhá odvolací řízení
a jednání rodiči a pedagogicko-psychologickou po-
radnou ohledně odkladů školní docházky. Pro tyto
případy bylo ponecháno 5 volných míst.

A jaké mají možnosti rodiče nepřijatých dětí ?
Rodiče většiny nepřijatých dětí, které nemají tr-

valé bydliště v Újezdě nad Lesy musí situaci řešit
s obecním úřadem svého trvalého bydliště (Květni-
ce, Šestajovice a další obce ve Středočeském kraji).

Rodiče, jejichž děti nesplňují věk nebo ještě rok
budou pobírat rodičovský příspěvek mají možnost
se svému dítěti nadále věnovat nebo využít služby
Baby centra, Starokolínská 132, Újezd nad Lesy
a za rok podat přihlášku k zápisu do mateřské školy.

Odbor školství – pí Kořínková

2) Jaké další opatření připravuje vedení MČ ke
zlepšení bezpečnosti silničního provozu a pře-
devším bezpečnosti chodců? Bude avizovaný
přechod u benzinové pumpy? A kdy? Bude vy-
baven i světelnou signalizací?
Pokud má tazatel na mysli již avizovaný přechod

hlavní komunikace Starokolínská na Blatově u ben-
zínové pumpy, tak tento přechod má TSK v plánu
vystavět v červnu až červenci. Tuto stavbu podpo-

rujeme, ale bohužel ji musíme stále urgovat. Mno-
hem raději bych Vám odpověděla, že ji budeme sta-
vět sami, a potom bych byla schopna říct i přesný
termín dokončení. Tento přechod je velmi potřebný
a dostávám mnoho dotazů ohledně zklidnění dopra-
vy v této lokalitě. Přechod bude nasvícen a nebude
u něj světelná signalizace.

3) Nebylo by možné pro zlepšení dopravní výcho-
vy dětí a mladistvých vybudovat dopravní hřiš-
tě? Na tyto účely by možná bylo reálné sehnat
i dotace z některých programů na rozvoj bez-
pečnosti silničního provozu.
O zřízení dopravního hřiště pro děti městská část

uvažuje a v příštím roce bude podána řádná žádost
o investiční účelovou dotaci na MHMP. Problém je
spíš v umístění hřiště. Pokusím se jednat o možnosti
jeho vybudování v nějakém předškolním zařízení na
našem území. Zájem ředitelek školek, zejména
v Lišické ulici, už projeven byl, ale faktem zůstává,
že toto hřiště musí být k dispozici pro všechny děti
v Újezdě nad Lesy. Bohužel, je dost složitý proces
udělení výjimky na používání prostor u školky pro
jiné děti, než pro ty, které do tohoto zařízení patří.
Ale nic není nemožné, takže opakuji ano, o této
možnosti naše městská část jedná.

Starostka MČ – pí Vlásenková

MEZI LIDMI

Prof. RNDr. Lubor Jenšovský, CSc.  -  80 let
rousedlíky velmi dobře znám. Pro-
tože se za poslední desetiletí

naše městská část
velice rozrostla, mno-
zí tuto osobnost ne-
znají. Když nahlédne-
me na život prof. Jen-
šovského, všimneme
si zejména jeho od-
borné práce.
   Po vystudování
chemie na Přírodově-
decké fakultě UK (ab-
solvoval v roce 1949)
působil jako asistent
na fakultě. Po dvou
letech vojenské služ-
by byl zaměstnán od
r.1953 v Ústavu pra-
covního lékařství
a chorob z povolání.

Tam se zabýval toxikologií a  che-
mickými reakcemi trojmocné
mědi. V tomto období spolupraco-
val s Rudolfem Zahradníkem. Od
1956 byl v Ústavu fyziky pevných
látek Československé akademie
věd. Díky spolupráci mezi ústa-
vem a fakultou obnovil své půso-
bení na katedře anorganické che-
mie. Od počátku 60. let vedl již své
první diplomanty. Po své habilita-
ci r.1967 byl r.1968 na fakultě
ustanoven docentem. Až do roku
1991, kdy odešel do důchodu,
vychoval 23 diplomantů a 7 aspi-
rantů. V témž roce byl jmenován
vysokoškolským profesorem.
Jeho přednášky ze speciálních
částí anorganické chemie patřily
na fakultě rozhodně k těm nejlep-
ším. Z nechemických přednášek
se zejména proslavil nejen ve ško-
le, ale i jinde, svou zábavně ladě-

Pan prof.RNDr.Lubor Jenšov-
ský, CSc. je mezi újezdskými  sta-
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MEZI LIDMI

nou, ale vážně míněnou přednáš-
kou „Jak úspěšně složit zkoušku“.
V oboru chemické struktury byl
a stále je prof.Jenšovský „esem“.
Jeho modely slouží již čtyřicet let
vzdělávání a výuce studentů ne-
jen Přírodovědecké fakulty, ale
i Vysoké školy chemicko techno-
logické. Mimořádný model bílko-
viny, složený z 4.600 atomů, si od
něho nechala zhotovit Univerzita
v Konstanz (Kostnici).

Prof.Jenšovský napsal za svůj
život dvě učebnice anorganické
chemie se zaměřením na struktu-
ru látek, na třech dalších se podí-
lel jako spoluautor. Z jeho učebni-
ce „Úvod do stereochemie anor-
ganických sloučenin“ se studenti
(a nejen studenti) učí základy
struktury již 25let; přitom můžeme
říci, že dosud nebyla překonána.
Z populárně naučných zmiňme
jen drobnou knížku „Na každém

kroku chemie“ (napsal ji spolu s prof.
Staňkem), která zábavným způso-
bem přibližuje chemii, jak se s ní
setkáváme v každodenním životě.

Mezi jeho čtyři překlady knih
patří i monumentální „Anorganic-
ká chemie“ autorů Cotton-Wilkin-
son o 1100 stranách!

V odborných časopisech publi-
koval prof.Jenšovský 58 původ-
ních prací, je držitelem 5 patentů.

Množství knih a odborných pra-
cí, které recenzoval a posuzoval,
je jen těžko dohledatelné.

Újezďáci však budou znát nej-
více jeho články uveřejňované
v letech 1995–2005 v Újezdském
zpravodaji. Články se týkaly ze-
jména života a výročí význačných
osobností naší země a svědčí
o autorově mimořádném kultur-
ním rozhledu. V tomto krátkém ob-
dobí jich stihl napsat rovných 74.

V neposlední řadě připomeňme

jeho přednášky, pořádané v Újez-
dě pro občany.

Nakonec se o něm zmíním jako
o neobyčejně šikovném kutilovi
(pan profesor mi mou opovážlivost
snad promine), zejména v práci
se dřevem a jinými podobnými
„mužskými hračkami“.

Jeho aktivity v posledních letech
byly poněkud omezeny zdravotní-
mi problémy, ale vzhledem k jeho
stálé duševní potenci a svěžesti
věřím a doufám, že nám bude ještě
dlouho poskytovat spousty svých
nápadů a vyprávět zážitky ze své-
ho pestře prožitého života.

K jeho 80. narozeninám, kte-
rých se dožívá 15. června 2006,
mu přeji nejen za jeho diploman-
ty, ale i za mnohé známé, hodně
zdraví a ještě pořádný kus spoko-
jeného života.

Bývalý posluchač
RNDr.Aleš Jirásek

Jarní úspěchy občanů a OŽPD
Tak jako každé jaro, jsme i letos připravili pro ob-

čany sběrovou sobotu. Na obvyklých místech byly
od rána 22.4.2006 postupně přistavovány kontejne-
ry na rostlinný odpad, někde dříve, někde bohužel
o něco později tak, jak provoz na silnicích dovolil.

Již od pátečního večera se na sběrových místech
vršily hromady větví určených ke seštěpkování.

Jsme rádi, že se podařilo pravidelně organizovat
nejen přistavování kontejnerů ale i štěpkování vět-
ví, což umožnilo do kontejnerů umístit daleko více
ostatního rostlinného odpadu.

Lez konstatovat, že stále více občanů si uvědo-
muje, že pokud přistavíme kontejner na rostlinný od-
pad, který se odváží do kompostárny, není možné
na stejné místo vyhazovat odpad jiného druhu. Také
pokyny pracovníků OŽPD a výzvami  na kontejne-
rech se řídí stále více z vás.

Mrzí nás, že někteří, zvláště na stanovišti v Dru-
hanické ulici u hasičárny, neměli trpělivost počkat
na přistavení kontejneru a svůj odpad nechali odlo-
žený na hromadě mimo. Pracovníci OŽPD pak mu-
seli sami váš odpad nakládat a věřte, že ve spojení
s další prací a organizací tohoto dne včetně řádné-
ho úklidu všech stanovišť to nebyla práce zanedba-
telná.

Na štěpkování bylo připraveno tolik větví, že pá-
nové se štěpkovacím strojem museli přijet ještě ná-
sledující den. Drcené dřevo ( štěpky ) byly usklad-

něny a budou použity na zamulčování nových výsa-
deb stromů a keřů.

Spolu se sběrem rostlinného odpadu a větví byla
tuto sobotu též provedena výsadba stromů a keřů
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ZE ŠKOLY

z „fondu náhradní výsadby“ díky němuž se na zkráš-
lování obce podílí sami občané. Jedná se o výsad-
bu  javoru v 1. MŠ ( nová školka v ulici Čentické )
a 3 stromů ( javor, platan a jeřáb ) a dvou keřů magnó-
lie v MŠ Sedmikráska. Další výsadba proběhla
v parku u Masarykovy základní školy, kde u pomní-
ku padlých přibyly dva rhododendrony. Doufáme, že
tentokrát uniknou pobertům a vandalům a příští jaro
nás potěší krásnými květy.

Přes všechny  problémy a neukázněnost někte-
rých občanů hodnotíme tuto akci kladně a doufáme
že jsme zase trochu přispěli ke zlepšení prostředí
kolem nás, doufáme, že naše úsílí nebylo zbytečné.

D. Slabochová, M.Kopecká, OŽPD

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Školní rok letí ke svému konci

ale v Sedmikrásce se stále žije
naplno.Na konci dubna se u nás
na zahradě sešlo přes 70 lidí na
tradiční jarní brigádě. Tatínkové
a dědečkové se opravdu nadřeli
při budování bezpečnostních do-
padových ploch pod průlezkami,
maminky natřely houpačky a prů-
lezky a pohostily všechny nape-
čenými dobrotami. Děkujeme MÚ,
že nám věnoval pět krásných
vzrostlých stromů a pracovnicím
OŽP, že se osobně zúčastnily je-
jich zasazení a na brigádě i přilo-
žily ruku k dílu a pomohly nám
s úklidem.
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Ve dnech 9.–19. května vyrazila celá Sedmikrás-
ka na školu v přírodě do Krkonoš. A tak zatím co
v Praze prý i pršelo, my jsme strávili 11 nádherných
slunečných dní na Benecku. Děti spolu s lesním skřít-
kem zachránily začarovaný les, vysvobodily unese-
ného medvídka, podnikly tajuplné výpravy za dra-
hokamy a důkladně si protáhly tělo při sportování
a turistických pochodech. Vyšplhali jsme se na roz-
hlednu Žalý a navštívili jsme horskou farmu, kde se
děti projely na huculských koních. Ze školy v přírodě
si přivezly spoustu nových zážitků, hezké dárky,
krásné opálení a snad i vzpomínky na celý život.

Na červen plánujeme samozřejmě mnoho dalších
akcí: zúčastníme se 1. celopražských sportovních
her mateřských škol, užijeme si soutěží a her na me-
zinárodní den dětí, zařádíme si při karnevalu, na-
vštívíme svíčkárnu a farmu v Šestajovicích, podnik-
neme turistickou výpravu za pokladem, pojedeme na
výlet do Hrusic za kocourem Mikešem, zazpíváme si
u táboráku, přespíme ve stanech na naší zahradě
a nakonec se vesele a hlučně rozloučíme s dětmi,
které odcházejí do školy.

Martina Kubová
MŠ Sedmikráska

Informace z 1. mateřské
školy, Čentická 2222

Od 2.5. do 9. 5. jsme byli na
škole v přírodě v krásném prostře-
dí Jizerských hor v penzionu „KIT-
TY“. V liberecké ZOO na výletě
nás okouzlii bílí tygři, tučnáci, mý-
valové, plamenáci a další zvířata.
V neděli odpoledne jsme měli pik-
nik v trávě  potom nás čekala jíz-
da na koních. Nikdo z přítomných
kamarádů se nebál a odpoledne
se vydařilo.

I v tak vzdáleném místě nás na-
vštívilo divadélko s písničkami. Po
celou dobu nám svítilo sluníčko
a nikdo neonemocněl. Doprováze-
li nás Hela, Jitka, Jaruška  a Jana.
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17.5. jsme popřáli našim ma-
minkám písničkou a malým dár-
kem ke Dni matek. 18.5. jsme se
loučili s keramikou, přišli nám po-
moci maminky a sourozenci, kte-
ří si také vytvořili svůj výrobek.

Ještě nás čekají sportovní hry,
kde změříme síly s ostatními ka-
marády z jiných mateřských škol
v obvodě 21.

Už se moc těšíme na oslavu
Dne dětí, školní výlet i šermování
předškoláků.

Jana Cenkrová - ředitelka

DUBEN NA 1. STUPNI ZŠ MASARYKOVA

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Téměř 40 dětí z 1. stupně se zapojilo do soutěže o nejlepší básničku na téma POHÁDKA, kterou vyhlá-

sili král Jiří a královna Šárka na zahájení Noci s Andersenem. Věcnou odměnu získalo 15 dětí, které se
umístily na prvním, druhém a třetím místě za jednotlivé ročníky.

1. třídy – Míša Janeček 1.D
2. třídy – Anetka Staňková 2.A
3. třídy – Eva Straňáková 3.B
4. třídy – Lucie Brzáková 4.A
5. třídy –Michaela Mruvčinská 5.B

ČARODĚJNICE 2006
  Tradiční „ Újezdskou čarodějnici “, která byla upálena 27. dubna večer újezdskou veřejností, vyrobily již
po čtvrté děti ze školní družiny.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 5.A „ ZPÍVÁNKY “
  České národní písně zahráli žáci 5.A všem újezdským a několika přespolním mateřským školám. Malí
diváci byli skvělé publikum a během představení pomáhali zpívat i se svými paními učitelkami.

JARNÍ TŘÍDNÍ SLAVNOSTI
  Žáci  tří tříd si se svými paními učitelkami připravili pro své rodiče vystoupení, jarmark vlastních výrobků
a malé občerstvení.

AKCE DRUŽINY
  Na  11.duben připravily paní vychovatelky pro děti a rodiče zájezd autobusem do předvelikonoční Pří-
brami. V Hornickém domku se děti seznámily s velikonočními zvyky a mohly si vyzkoušet pod dohledem
zkušených dospělých pletení pomlázky, pečení a malování perníků, malování a drátkování vajíček, palič-
kování ozdob na vajíčka, pečení velikonočních motivů ze slaného těsta, pan řezbář naučil děti vyrábět
květiny z čerstvého proutí. Odměnou dětem za jejich trpělivost a snažení bylo předání výučních listů –
perníkářského, řezbářského, pekařského a malířského.

  Poslední středeční dubnové odpoledne strávily děti s rodiči a  paními vychovatelkami ve  skleníku  Fata
Morgana, kde byli k vidění nádherní exotičtí motýli a rostliny.
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DIVADLA, VÝSTAVY, EXKURZE, SLAVNOSTI, VÝLETY
10.4. Jarní třídní slavnosti
11.4. Hvězdárna Ondřejov

Výlet družiny – Velikonoce v Příbrami
Divadlo Minor – Čtyřlístek

12.4. Divadlo Minor – Lovci mamutů
13. – 17.4. Velikonoční prázdniny

19.4. Divadlo Minor – Čtyřlístek
26.4. Výlet družiny – skleník Fata morgana
27.4. Exkurze -  Pražský hrad a Královská cesta

Klub rodičů a přátel školy

Újezďáci v Anglii
Paní učitelky Libuše Najmano-

vá a Jana Kurková uspořádaly
opět výukový zájezd do Anglie.
Jaký byl očima dětí :

Někteří žáci naší školy z Újez-
da nad Lesy měli tu příležitost zú-
častnit se jazykového kurzu v An-
glii. Cestovní kancelář KRISTOF,
specialista na školní zájezdy, se
o vše postarala.

Většina žáků byla nadšená, vět-

šina rodičů ustaraná. Proto raději
své potomky doprovodili k autobu-
su.

Odjíždělo se po obědě od ško-
ly druhého stupně dne 29.dubna.
Dvoupatrový autobus, který měl
děti v Anglii doprovázet den co
den, zasloužil své. Děti do něj ulo-
žily svá zavazadla a nasedly. Jelo
se ještě pro další účastníky zájez-
du. Autobus pak rovnou zamířil na

hraniční přechod Rozvadov. Jelo
se přes Německo, Lucembursko,
Belgii a ve Francii jsme se nalodi-
li na trajekt do Velké Británie.

Kolem šesté hodiny ranní jsme
už všichni obdivovali nultý poled-
ník v královském parku, Green-
wichi.

Všichni si také fotili plachetnici
Cutty Sark, která ve své době byla
vůbec nejrychlejší.
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Jako bleskem jsme se dostali
do Tower of London, prošli jsme
Tower Bridgem a hlavně jsme vi-
děli Britské muzeum.

Byly tu vystaveny exponáty z ce-

lého světa. Z Egypta, Asie, Afriky
atd.

Večer nastalo ubytování v hos-
titelských rodinách v Eastbournu.
Nikdo si druhý den na nic ne-

stěžoval, krom malých pozná-
mek.

Celý pobyt v Anglii byl vzrušující.
První den v Londýně nám dokon-
ce jeden cestující usnul v metru,
ale na(ne)štěstí se našel a ještě
pak v muzeu jeden kluk ztratil
batoh. Najednou se v muzeu ob-
jevili muži s vysílačkami a nahá-
něli všechny lidi do jedné místnos-
ti. Paní učitelka Najmanová došla
s chlapcem, který ztratil batoh,
k jednomu z mužů a začali batoh
popisovat. Našly se dva batohy.
Jeden z nich byl ten náš. Nakonec
jsme zjistili, že muži zkoumali,
jestli v batohu náhodou není bom-
ba.

Jinak jsme všichni navštívili Ha-
stings, tam Vodní svět a Pašerác-
ké jeskyně, pak Křídové útesy,
zastavili jsme se i v Brightonu, vi-
děli jsme starou velkou vojenskou
loď, na jedné menší jsme jeli po
řece Temži pod Tower Bridgem,

zhlédli jsme Canterbury a hlavně
se všem líbilo ve škole.

Poslední den jsme se všichni
rozloučili s hostitelskými rodinami.
Celodenní program v Londýně byl
velmi okouzlující. Spousta dětí
nakupovala a toulala se po ulicích.
Všichni si chtěli vyfotografovat
hlavně Big Ben, pomník královny
Viktorie a výměnu stráží.

Opustili jsme Londýn a nakonec
jsme se chtěli nalodit na trajekt
zpátky do Francie. Bohužel trajekt
jel až za hodinu a půl, a tak jsme
sledovali aspoň  film v autobuse.
Návrat byl doprovázen deštěm.
Přes Francii, Belgii, Lucembursko
a Německo až do naší rodné Čes-
ké republiky.

Všichni byli rádi zpátky doma.
Lucie Maroušková, 6.A

Jaro
Přes tmavé oraniště mladá žena tančí,
svěží deštík jí vlasy smáčí,
světlé vlasy,věnec z pampelišky,
kroky jí provází štěkot lišky.

Vlastn í  básnické pokusy žáků 7 . t ř ídy
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Pod kroky ženinými příroda se budí,
sníh taje,zvířata se vodou brodí,
nesmělé,první kvítky hlavičky vystrkují,
z nory mladí zajíčci vykukují.

Příroda jakoby se radovala
a jakoby další život malovala.
Ranní rosa i zpěv ptačí,
ke krásnému probuzení,bohatě to stačí.

Jarní dny k nám se ženou přichází,
cvrkot cvrčků je všecky provází.
Pod dechem ženiným začínají květy kvést,
ta žena-to samo jaro jest.

A přece přes oraniště nejde sama,
společnost jí dělá mladá vrána.
Veselou písničku do kroku prozpěvuje,
zatímco jaro semínka rozhazuje.

V dálce žena s vránou mizí,
určitě vám nejsou cizí,
určitě jste je někdy viděli,
jak za prvních jarních dnů po polích chodily.

Nicol Šárová  7.C

Začátek  jara
První jarní kvítí rozkvétá,
první hejno ptáků přilétá.
První zvěř už vstává,
a já křičím hurá, sláva.
Teploučké jaro přichází,
mrazivá zima odchází.
Zimo,zimo tak se měj
a teď koniny nedělej.

Autor: Denisa Pěkná 7.c

KULTURA

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti a mládež

Arnold Nick Pekelné zvuky
Awdry W. O mašince Tomášovi 1
Awdry W. O mašince Tomášovi 2
Awdry W. O mašince Tomášovi 3
Awdry W. O mašince Tomášovi 4

Basguets Jordi Vodní zvířata. Čtu a vím
Březina Thomas Klub záhad. Loď duchů
Cabot Meg Princezna v zácviku
Gerber Michael Letopisy Blarnie
Holmberg Ake Detektiv Sventon

v obchodním domě
Kabátová Veronika Tenhle kluk je můj!
Lukešová Taťána Veselíčko
McCombie Karen Stella a šíleně

pubertální kámoš
McCombie Karen Alice a dost dobrá partička
Pascal Francine Neohrožená. Polibek
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Zamorová Jana Divoká zvířata. Čtu a vím

Pro dospělé

Allende Isabel Eva Luna
Axelsson Majgull Ta, kterou jsem se nestala
Birkner -Mahler F. Dvojité štěstí
Birmelin Immanuel Moje Andulka a já
braun Jackson Lilia Kočka, která brala

růžové pilulky
Bryant Bonnie Dívky v sedlech 19
Cartland barbara Útěk oblohou
Clarke Arthur C. Sluneční bouře. Oko času.
Cornwell bernard Poslední království
Čermák Petr Hospoda.

Příběhy Jirky Boháčka
Davies Nicholas Raději smrt
Deaver Jeffery Po půlnoci
Dübell Richard Biskupova dcera
Faure Justine Americký přítel
Fermine Maxence Včelař
Foster Helen Jak zbavit tělo jedů
Grant joan Okřídlený faraon
Hlaváčková Iva Sčítání zla
Hogan Jiří Případ zelený drak
Hotakainen Kari Na domácí frontě
Charriere Henri Banco
Chester deborah Vláda stínů
Chitty Dorothy Máte šestý smysl?
Issacs susan Záblesk
Jarolímková Stanislava Co v průvodcích nebývá
Jiránek Vladimír Proti blbé náladě
Kantůrková Eva Přítelkyně z domu smutku
Laird thomas Hlasy mrtvých
Lewandowski Konrad Noteka 2015
Llosa Mario vargas Kozlova slavnost
Lustig Arnošt Tanga z Hamburku

Mendes Bob Chuť svobody
Monestier Martin Dějiny sebevražd
Nečas Luboš Milena Dvorská.

Vyprávění o životě
Němcová Petra Vždy s láskou, Petra
Obermeier Siegfried Jidáš Iškariotský
Parker Robert Zub za zub
Patterson James Dům na pláži
Pittnerová Vlasta Josef Zeman
Rankin Ian Tma
Sharp Robert T. Psi nesmějí do nebe?
Shreeve Caroline M. Tukožroutská dieta
Smith Matthew Oběť
Strassman Rick DMT: Molekula duše
Vondruška Vlastimil Olomoucký bestiář
Wheeler Thomas Arcanum
Wilke Hartmut Moje želva a já
Woolf Virginia Strašidelný dům
Žáček Jiří Jak jsem potkal

mořskou pannu
1000 fotbalistů
Nejlepší hráči

adresa: Lomecká 656
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy

Půjčovní doba:
Pondělí 10:00 hod - 11:00 hod

11:30 hod - 18:00 hod
Středa 10:00 hod - 11:00 hod

11:30 hod - 17:00 hod
Pátek 10.00 hod - 11.00 hod

11:30 hod - 16:00 hod

Marie Tomaidesová, knihovnice
Tel: 2819 73 864

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

Kulturní centrum Beseda - program na červen 2006

Čtvrtek, 1.6., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  INDIÁN A SESTŘIČKA (ČR, 2005)
Milostné drama, 91 min, přístupný, režie: Dan Wlodarszyk, hrají: Denisa Demeterová, Tomáš Masopust, Petr Lněnička, Tatiana Pauhofová
Příběh pětadvacetiletého dělníka Františka (Tomáš Masopust), který inklinuje ke komunitě „bílých indiánů“, a romské
dívky Marie (Denisa Demeterová), zdravotní sestry z městské nemocnice.
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Neděle, 4.6., 15.00 hod. DĚTSKÉ KINO – DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA (USA, 2005)
Rodinná animovaná komedie, 91 min. český dabing, režie: Carlos Saldanha A chládek je fuč! Vstupné: 65,-Kč

Úterý, 6.6., 18.30 hod. KINO – SUPER SIZE ME  (USA, 2004)
Proč jsme tak tlustí? Stačí dvě slova: rychlé občerstvení. Co by se stalo, kdybyste nepozřeli nic jiného než stravu
z rychlých občerstvení po dobu celého měsíce? Filmař Morgan Spurlock se vydá na takovou cestu a je to ta nejriskantnější
pouť jeho života. 100 min, české titulky, od 12 let, režie: Morgan Spurlock, hrají: Dr. Daryl Isaacs.

Čtvrtek, 8.6., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  U KONCE S DECHEM (FRANICE, 1960)
Drama / Romantický, české titulky,  87 min,  režie: Jean-Luc Godard, hrají: Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg
Legendární nestárnoucí debut klasika francouzské Nouvelle vague. Neúnavný rebel a experimentátor Jean-Luc Godard
s pomocí svého dvorního kameramana Raoula Coutarda posílá vycházející hvězdu Belmonda na osudnou štafetu v ulicích Paříže.

Pondělí, 12.6., 20.00 hod. KINO – ŠIFRA MISTRA LEONARDA (USA, 2006)
Filmové drama na motivy bestselleru Dana Browna. České titulky, od 12 let, režie: Ron Howard, hrají: Tom Hanks,
Audrey Tautou, Jean Reno.
Dvojice dobrodruhů se vydává na vzrušující výpravu napříč Paříží, Londýnem a Skotskem, během níž se zoufale snaží
rozluštit záhadnou šifru a přijít na kloub tajemstvím, která mohou otřást samotnými základy lidského bytí.

Úterý, 13.6.,  19.30  hod. HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ KAVÁRNA - 4. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK

Setkání slov, rytmů a melodií - tentokrát venku!

Vystoupí:
● PalmJam - Skvělá jazzová kapela, kterou byste klidně mohli poslouchat ve tři hodiny ráno někde v New Yorku či v Paříži, doprovodí

klánovické slunce do postele a diváky nenechá usnout.
● Jan Řehounek - Nymburský literát, fotograf a organizátor knižního veletrhu v Lysé n.L. přiveze vlastní pohádky z Polabí. Kersko je

blízko a pábitelé mají šanci i v Klánovicích!
● Alena Nejedlá - Energická učitelka z Klánovic před lety vyhrála televizní soutěž Carusoshow. Nestala se celebritou, zůstala normální

a zpívá si pro radost. Uslyšíte i nečekané písně.
● Láďa Sálík - Tělocvikář a znalec raketových systémů má vodácko-zálesácké srdce. Jeho mandolína rozproudí i nejzarytější pesimisty.

Můžete pozvolna odplout do prázdninových snů.

Uvádějí: Zora Šimůnková&Jiří Karban
Vstupné: 50,-Kč. V případě velmi nepříznivého počasí se „kávárna“ přesune z parčíku do předsálí KC Beseda.

Středa,14.6., 17.15 hod. EKOLOGICKÁ POHÁDKA – cyklus DAVID A GOLIÁŠ
Přednes originálních pohádek spolu s projekcí tématických obrázků pro děti i dospělé. Vstupné: zdarma

Čtvrtek, 15.6., 17.30 hod. DĚTSKÉ DIVADLO NÁHODA – PRAVDA O SNĚHURCE  !!!
PREMIÉRA !!!

Divadlo Náhoda – dramatický kroužek klánovické základní školy pod vedením pana ředitele Černého připravil pohádkový muzikál
volně inspirovaný tvorbou Ericha Von Danikena.. Loňské představení tohoto souboru vzbudilo značný ohlas obecenstva, a to zejména
svěžím humorem a mnoha krásnými individuálními výkony dětí. Můžeme vám garantovat, že návštěvníci tohoto představení nebudou
litovat. Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek, 15.6., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  MATCH POINT – HRA OSUDU (GB,LUXEMBURG, 2005)
Film Woody Alena, 124 min, titulky, od 12 let, hrají: Scarlett Johansson , Jonathan Rhys-Meyers, Emily Mortimer
Muž, který řekl ‚Raději bych byl šťastný než dobrý‘, viděl hluboko do podstaty života. Lidé se bojí čelit faktu, jak ohromná
část života závisí na štěstí.

Sobota, 17.6. BENEFIČNÍ KONCERT – DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Benefiční akce ve prospěch Klánovického dětského domova

14.00 HOD. Zahájení a představení projektu KVĚTINOU RADOST NEJEN SOBĚ! Zahradnictví Zelený domov (bývalá Sempra)
v Klánovicích ve spolupráci s květinářstvím Slunečnice realizují  projekt za obnovu zeleně v dětském domově.
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14.10 HOD Hudební vystoupení dětí z dětského domova
14.30 HOD. Claireton Chorale  – vystoupení Klánovického dětského sboru
15.00 HOD. Divadlo Náhoda – dětský dramatický kroužek ze ZŠ Masarykova předvede pasáže ze své hry Pravda o Sněhurce
15.30 HOD. Děda Mládek Illegal Band – koncert skupiny populární u dětí i dospělých
Přijďte i vy podpořit svojí účastí obnovu zeleně v Klánovicích a pomoci zkrášlit prostředí, ve kterém vyrůstají vaši sousedé, děti
z dětského domova. V případě dobrého počasí se bude akce konat v parčíku KCB. Vstupné: děti zdarma, dospělí 50,-Kč nebo i
více… dle vašich možností.

Čtvrtek, 22.6., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  ČÍŇAN (DÁNSKO/ČÍNA, 2005)
Komediální drama, 88 min, české titulky, od 12 let, režie:  Henrik Ruben Genz, hrají: Vivian Wu, Bjarne Henriksen,
Charlotte Fich
Dojemný příběh instalatéra Kelda, kterého po  pětadvaceti letech opouští manželka, znuděná jeho lhostejným přístupem
k manželství i k životu. Mlčenlivý muž se náhle ocitá před nelehkým úkolem...Na MFF Karlovy Vary film získal cenu
filmových kritiků FIPRESCI a cenu Ekumenické poroty.

Pátek, 23.6.,19.00 hod.    KONCERT – SESTRY STEINOVY
Sestry Steinovy jsou vedle Radůzy další velkou nadějí českého písničkářství. Jsou jako dvojice Simon a Garfunkel. Výhradní
autor má po boku nejvhodnějšího interpreta. Osvěžující šoky a chytré rebelství Sester Steinových působí jako štípnutí
(„hned jak se oklepu, probodnu tě kopím“), které posluchače probere v momentu, kdy je ukolébán nádhernou folkrockovou
melodií skladby Vinná - nevinná. Vířivá píseň Ty jsi tak moudrá pronikne až do morku kostí stejně jako song Sklidím svý
ovoce, který je vlastně smrtelně vážný, osudový, ale navenek tak ve své křehkosti nevypadá. Co píseň, to perla, již prosvětluje
instinktivní muzikantství Sester Steinových. Obě dámy jitří každé špatné svědomí s půvabem a šarmem, jemuž lze jen
podlehnout. Více na www.nejnejnej.cz včetně hudebních ukázek. Přátelé – máme se na co těšit! Vstupné: 80,-Kč
Koncert bude za dobrého počasí v parčíku. K pohodě přispěje i obsluha kavárny, grill v provozu a vše co k letnímu večeru
patří.

Středa, 28.6., 17.15 hod. EKOLOGICKÁ POHÁDKA – cyklus DAVID A GOLIÁŠ
Přednes originálních pohádek spolu s projekcí tématických obrázků pro děti i dospělé. Vstupné: zdarma

Čtvrtek, 29.6., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  JEDINÁ NOC (FRANCIA/BELGIE, 2005)
Romantický / drama, 100 min, české titulky, od 15 let, režie:  Xavier Giannoli, hrají:Nicolas Duvauchelle, Ludivine Sagnier
Náměsíčnost – šílená láska – předtucha zločinu…

               Předprodej 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)

● Předprodej přímo v Kulturním centru Beseda během otvíracích hodin kavárny, dále v Květinářství Slunečnice a telefonicky
na 604288076

● sledujte prosím  www.klanovickeforum.cz  a přihlaste si odběr informací o programu na váš email (emailový zpravodaj)

● přispějte na kulturně-společenský program pro vás na číslo účtu 51-1069300217/0100

Poděkování
Klánovické fórum, nadační fond je podporován Městskou částí Praha – Klánovice.

Za tuto podporu formou grantů na kulturně-společenské aktivity v Klánovicích velice děkujeme panu starostovi,

kulturní komisi ÚMČ a všem zastupitelům!

jménem Klánovického fóra

Petr Kubíček


