
Příloha Újezdského zpravodaje

pátek 15. října 2010
14.00–22.00 hod.

sobota 16. října 2010
8.00–14.00 hod.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA 

HL. M. PRAHY 
A MČ PRAHA 21

Příspěvky politických stran kandidujících do Zastupitelstva MČ Praha 21

Části příspěvků politických stran přesahující jednu stranu A4 
byly hrazeny jako placená inzerce.

Příspěvky stran jsou řazeny podle vylosovaných čísel na hlasovacím lístku.
Strany, které si dodaly letáky, byly vloženy doprostřed volební přílohy.

Vážení spoluobčané,

MO ČSSD v Újezdě nad Lesy vám předkládá svůj volební
program na příští čtyři roky. Uvědomujeme si, že problémů 
k řešení v naší obci je daleko více, ale zaměřili jsme se
pouze na ty nejdůležitější, které se nás v Újezdě nejvíce 
dotýkají. 
V případě, že se rozhodnete dát nám svůj hlas a získáme 
potřebný počet mandátů v Zastupitelstvu MČ Praha 21, 
budeme zde prosazovat Vaše požadavky tak, aby život v naší
městské části byl pro nás všechny důstojný a příjemný.

Ing. Jiří Šponer
Předseda MO ČSSD Újezd nad Lesy

V oblasti sociální

1.Chceme  vytvořit komplexní program pro podporu zdravotnictví a zdravého způsobu života.

2. Budeme rozvíjet a financovat sociální služby a zdravotní služby pro seniory a zkvalitňovat  
terénní sociální služby.

3.Prosadíme  vytváření podmínek pro důstojný životní standard mladých rodin, zejména 
podporou dostupnosti bydlení.

4.Podpoříme  myšlenku vzniku městských jeslí pro rodiny, které potřebují zajistit péči o děti 
do 3 let věku.

V oblasti dopravy

5. Budeme pracovat na urychlení výstavby obchvatu Újezda nad Lesy.

6. Prosadíme  dopravní omezení pro nákladní vozidla.

7. Prosadíme zlepšení průjezdnosti Běchovic.

8. Vyřešíme problém parkování na sídlišti Rohožník.

V oblasti místní správy

9. Zlepšíme a zprůhledníme  hospodaření s veřejnými prostředky.

10. Vyřešíme pronájem a komplexní funkčnost  polyfunkčního domu.

11. Ve spolupráci s MP se zaměříme více na pořádek a bezpečnost a méně na parkovačky.

V oblasti životního prostředí

12. Nechceme  výstavbu  Klánovického golfu na úkor zeleně. 

Stanislava Mudrochová
41 let, podnikatelka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Andrea Vlásenková
40 let, starostka MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MVDr. Miloslav Hod
54 let, veterinární lékař
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

BC. Jan Hod
25 let, student
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Zuzana Dastychová
62 let, lékařka,
zástupce starosty MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Jan Voda
33 let, technik IT
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Barbora Diepoltová
35 let, lékařka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Jiří Němec
72 let, důchodce
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Vladimíra Juřenová
42 let, administrativní pracovnice
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

prof. RNDr. Petr Voňka, CSc.
64 let, vysokoškolský profesor
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Soňa Štroufová
43 let, personální ředitelka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ondřej Štrouf
46 let, obchodní ředitel
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ivo Božek
42 let, OSVČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ondřej Vojta
46 let, poradce
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Renata Burešová
49 let, lékařka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Petr Štulc
65 let, jednatel společnosti,
zástupce starosty MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Vladislav Mareček
43 let, radní HMP
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Vážení spoluobčané,

dovolte nám pozdravit Vás v předvolebním období 
a představit Vám náš volební program spolu s kandidáty
do Zastupitelstva, kteří ho budou realizovat, pokud jim
k tomu dáte důvěru.

V posledním volebním období pracovalo Zastupitelstvo
i Místní úřad pod vedením starostky z našich řad, která
je připravena v této práci dále pokračovat.

V uplynulých letech se z Újezda stalo místo, kde můžete
nejen bydlet, ale naplnit i volný čas řadou kulturních 
i sportovních aktivit.

Plně je využíváno nově zřízené multifunkční sportoviště,
v Polyfunkčním domě, který nahradil jámu na křižovatce
jsou prostory pro pořádání bálů, tanečních kurzů, je zde
knihovna i Újezdské muzeum ...
Přibylo nám dětských hřišť, v divadle v budově školy po-
řádáme kulturní programy, zahájili jsme tradici pod-
zimního posvícení a zabijačky v předjaří. Podporou vol-
nočasových aktivit místních spolků bylo dosaženo toho,
že kdo nechce, nemusí se v Újezdě nudit, ať je jakékoliv
věkové kategorie.

Udrželi jsme vyrovnaný rozpočet. Podařilo se získat 
finance navíc a mimo jiné zrealizovat rozšíření přivaděče
kanalizace do čističky, výtah ve středisku zdravotní a so-
ciální péče, zvýšil se počet mateřských školek, dětských
hřišť. Byla zahájena stavba kanalizace podél hlavní 
komunikace. Postupuje úprava místních komunikací do
trvalého povrchu.

Není to vychloubání, pouze konstatování skutečnosti, za
kterou stojí časově náročná a mnohdy vyčerpávající
práce těch, kterým jste v končícím volebním období dali
důvěru. Doufáme, že jsme Vás nezklamali.

Volební program představuje, co bychom chtěli v násle-
dujících čtyřech letech dokázat.

Náš tým tvoří osobnosti širokého profesního spektra tak,
abychom mohli být platni ve všech oblastech. Jsou mezi
námi ti, kteří již mají s prací v Zastupitelstvu zkušenosti
i nové tváře. Všichni chtějí udělat co nejvíce pro to, aby
Újezd byl místem, kde budeme rádi žít.

Zveme Vás 15. a 16. října k volebním urnám. 
Těšíme se na Vaše hlasy a těm, kteří podpoří naše kan-
didáty předem děkujeme. 
Jedině s vaší podporou můžeme něčeho dosáhnout.

Za MS ODS
MUDr. Zuzana Dastychová



Volební program

Volební program
ODS Újezd nad Lesy 2010 – 2014

Priority pro volební období

1. Bezpečnost
Prioritou v této oblasti je jednoznačně udržení

Újezda nad Lesy nejbezpečnější Městskou částí

v Praze (a tudíž nejbezpečnějším místem pro

život v celém hlavním městě). (Opakovaně vy-

hodnocena v letech 2007, 2008, 2009.)

Pokračovat v navyšování počtu strážníků měst-

ské policie. Naším heslem je „více strážníků v uli-

cích, větší bezpečnost občanů doma“.

Podporovat jako doposud maximální součinnost

mezi Policií ČR a městskou policií.

Budeme spoluiniciovat vznik metropolitní policie,

z důvodu zkvalitnění ochrany osob i majetku na-

šich občanů.

Zajistíme osvětlení všech přechodů na území

městské části atím zabezpečíme bezpečnější

pohyb v rámci hlavní komunikace.

Doprava
Prioritou zůstává realizace stavby přeložky 1/12

a to i přes odpor některých okolních městských

částí, ekologických sdružení a obcí (odvolání se

proti výstavbě). Budeme iniciovat jednání mezi

naší městskou částí a těmito subjekty, aby došlo

kekonsensuálním postojům v rámci účastníků 

řízení této akce. Nadále budeme hájit variantu

přeložky, která je v souladu s potřebami obyvatel

naší městské části, proti všem nesystémovým

změnám a pokusům o zdržování.

Vybudujeme společně s hl.m. Prahou záchytné

parkoviště P+R na naší straně klánovického 

nádraží, které obyvatelům zajistí lepší komfort při

používání vlakového spojení do centra města.

Pro zajištění alternativní dostupnosti k vlakovému

spojení a kmožnosti volnočasových aktivit, roz-

šíříme a osvětlíme chodník k vlakovému nádraží

tak, aby sloužil pro pěší, ale i pro cyklisty 

a in-line bruslaře.

Vybudujeme dětské dopravní hřiště na území

městské části, které bude sloužit všem základním

školám v okolí pro potřeby výuky dopravní prob-

lematiky pro naše nejmenší. Prevence je základní

jednotkou úspěchu.

2. Infrastruktura
Dokončíme kanalizační řád na hlavní komunikaci

Starokolínská – Novosibřinská, předpoklad ukon-

čení celé akce jaro 2012. Akce je již plně zafi-

nancovaná a probíhá.

Následně vybudujeme nové chodníky a vysvaho-

vání terénu kolem hlavní komunikace včetně

vjezdů k jednotlivým domům. Tím zabezpečíme

zlepšení vzhledu centrální části Újezda. (Akce je

ve stádiu zpracované projektové dokumentace,

kterou předložíme veřejnosti k posouzení.)

Celé příští volební období bude prioritou uvádění

komunikací do trvalého povrchu, včetně zelených

pásů. Bude již ukončeno zasíťování městské části

a tudíž veškeré žádosti o dotace budou směřovat

na zkvalitnění povrchů místních komunikací.

3. Životní prostředí
Prioritou v oblasti životního prostředí bude ukon-

čení těžební činnosti v újezdském lese, neboť do-

chází k trvalému poškozování lesního porostu na

našem území. Domníváme se, že lesy naúzemí

hl.m. Prahy jsou plícemi města a tudíž není přija-

telné chovat se k nim jako k průmyslovému tě-

žebnímu lesu. Spoluiniciujeme memorandum

mezi Ministerstvem životního prostředí, hl.m. Pra-

hou a vedením Lesů ČR (majitel lesních porostů).

Budeme usilovat o spolupráci s ekologickými ob-

čanskými sdruženími v okolí, aby se začala touto

problematikou zabývat.

Budeme pokračovat v trendu zkvalitnění zimní

aletní údržby městské části a to zejména rych-

lejším odklizením sněhu v případě zimních kala-

mit. A v letním období zvětšením počtu sečí trávy

na veřejných místech.

Na dětských hřištích se připojujeme k výzvě na

sledování kvality pískovišť pro naše nejmenší. Za-

jistíme pravidelné laboratorní rozbory a na

všechna pískoviště postupně umístíme ochranné

plachty.

Za každého narozeného občánka Újezda zasa-

díme na území městské části strom. Při vítání ob-

čánků se pak rodiče dozvědí, v jakém místě byl

pro jejich potomka strom vysazen.

4. Podpora soukromých investic
Zajistíme na dvoře úřadu pravidelné konání far-

mářských trhů, na kterých budou moci i naši spo-

luobčané prodávat své přebytky ze zahrad

asoučasně oslovíme farmáře s tradiční českou

produkcí v oblasti zemědělských produktů 

(každých 14 dní o víkendu).

Budeme vždy individuálně přistupovat k žádos-

tem podnikatelů v oblasti služeb a podnikání

naúzemí naší městské části s maximální podpo-

rou projektů, které nám zde chybí, nebo které

budou znamenat zvýšení počtu pracovních míst.

5. Finanční politika
Budeme i v době krize pokračovat v nastoleném

trendu nezadlužování městské části a schvalo-

vání vyrovnaných rozpočtů (jen málo městských

částí má v současné době rozpočty vyrovnané).

Nadále budeme usilovat o co nejkvalitnější finan-

ční politiku abudeme navazovat na již zaběhlou

tradici úspěšného získávání dotací a to vícezdro-

jovým způsobem financování prostřednictvím 

hl. m. Prahy, rozpočtu ČR a získáváním dotací

zestrukturálních fondů EU. Městská část je pouze

díky kvalitnímu zabezpečení financování jednotli-

vých akcí schopna prosazovat projekty ke zlep-

šení života našich občanů. Bez této aktivity by náš

rozpočet stačil pouze na drobné udržování stáva-

jícího stavu.

Budeme pokračovat v nastaveném systému gran-

tové a nadgrantové politiky u sportovních klubů,

spolků, sdružení našich seniorů a dalších usku-

pení pro volnočasové aktivity v ještě větším mě-

řítku, neboť právě začleňování občanů do těchto

uskupení vnímáme jako sociologické zajištění

vztahu k místu, kde bydlíme a kde trávíme svůj

volný čas.

6. Školství
Zajistíme v době jarních a podzimních prázdnin

otevření mateřských školek. (Toto opatření je již

vplatnosti od května letošního roku.)

Budeme pokračovat v nastoleném trendu zvyšo-

vání počtu míst v mateřských školkách po dobu

největšího náporu předškoláků.

Budeme pokračovat v opravách předškolních

aškolních zařízení v rámci dotační politiky.

Podpoříme aktivity všech subjektů, kde je měst-

ská část zřizovatelem, a to finanční dotací na

pořádání akcí (besídky, sportovní závody, spole-

čenské akce pro naše nejmenší).

Každý žák první třídy dostane zdarma legitimaci

do naší knihovny na jeden rok. (Podpora četby

unašich dětí.)

7. Sociální péče
Zrekonstruujeme středisko osobní hygieny, které

pro naše starší občany zajištuje velké spektrum

sociálních služeb.

Prioritou v této oblasti bude péče o staré, handi-

capované a skutečně potřebné.

Budeme nadále podporovat volnočasové aktivity

seniorů (divadla, výlety a společenské akce).

Jenám ctí, že se v Újezdě můžeme pochlubit

podporou naší nejstarší generace v podobě, která

v tomto rozsahu na jiných městských částech

není obvyklá.

Na území městské části vybudujeme jedno hřiště

pro seniory s relaxačním prvky pro tuto generaci

našich občanů.

8. Zdravotnictví
Zrekonstruujeme polikliniku na Rohožníku. Zlep-

šení prostředí pro pacienty a lékaře je naší 

prioritou.

Zajistíme navrácení pravidelných lékařských pro-

hlídek do škol (zubař).

Budeme finančně podporovat organizace zamě-

řené na zdravý životní styl a sport.

9. Kultura
Zachováme a budeme zkvalitňovat již tradiční 

kulturní akce (Vítání jara, Posvícení) a zavedeme

nové (např. Újezdské vinobraní).

Budeme pokračovat v pořádání koncertů a diva-

delních představení.

Naším cílem je, aby náš občan měl kulturní vyžití

i v místě bydliště.

Budeme pokračovat v podpoře akcí pro děti.

(Maminy z újezdské roviny, Rarášek)

10. Vedení obce
Budeme prosazovat již osvědčenou metodu spo-

lupráce napříč spektrem zvolených zástupců,

neboť každý, kdo je ochoten pracovat v komu-

nální politice na tématech, která se týkají místa

kde bydlí ve svém volném čase, je partnerem,

aproto povedeme konstruktivní akorektní kam-

paň o programu, nikoliv o napadání našich bu-

doucích kolegů v zastupitelstvu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volební program 
Komunistické strany Čech a Moravy

pro komunální volby

15. a 16.10. 2010

Základní organizace KSČM v Újezdě nad Lesy Vám
předkládá svůj volební program pro letošní komu-
nální volby trošku netradičním způsobem.

Z historie je všeobecně známé, že Újezd nad Lesy
byl a je noclehárnou Prahy. Jeho rozvoj a budování
občanské vybavenosti byl vždy ovlivňován množ-
stvím finančních prostředků poskytovaných dříve
Středočeským krajem, od roku 1974 hlavním měs-
tem Prahou. Rozdíl tu přece jenom je. V dřívější
době nebyl problém získat finanční prostředky, ale
byl problém získat stavební podnik, který by stavby
realizoval. I v této době se podařilo realizovat jed-
notlivé etapy plynofikace, kanalizace, vodovodu, 
veřejného osvětlení atd. Dnes je situace opačná,
stavebních firem je mnoho, ale finančních pro-
středků se nedostává. 

Plně respektujeme podstatný rozdíl mezi celostátní
a komunální politikou. Od roku 1990 právě na tuto

skutečnost trpělivě poukazujeme, málokdy se nám
dostalo sluchu a pochopení. Zastupitelé za naší
stranu se vždy snažili a prosazovali všechny akce,
které směřovaly k rozvoji Újezda nad Lesy a důs-
tojnému životu jeho občanů. Víme, že tento proces
není a ani nemůže být ukončen. I když se v minu-
lém volebním období mnohé podařilo a není toho
málo, zůstalo ještě hodně problémů, které je třeba
v zájmu občanů naší městské části v příštím voleb-
ním období řešit. Tento úkol není malý ani snadný.
Naši zastupitelé, pokud získají Vaši podporu, budou
v příštím zastupitelstvu prosazovat a podporovat
vše co povede ke zkvalitnění života občanů a roz-
voje celé městské části. 

Vážíme si každého, kdo se chce a může podílet na
společné práci. Naše strana takové kandidáty má 
a jejich zkušenosti, pracovitost a čestnost Vám 
nabízí. Proto volte kandidátku KSČM, která má pro
komunální volby 15. a 16.10. 2010 číslo 1.

Za KSČM  Dr. Pavel Janda
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Příloha Újezdského zpravodaje

pátek 15. října 2010
14.00–22.00 hod.

sobota 16. října 2010
8.00–14.00 hod.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA 

HL. M. PRAHY 
A MČ PRAHA 21

Příspěvky politických stran kandidujících do Zastupitelstva MČ Praha 21

Části příspěvků politických stran přesahující jednu stranu A4 
byly hrazeny jako placená inzerce.

Příspěvky stran jsou řazeny podle vylosovaných čísel na hlasovacím lístku.
Strany, které si dodaly letáky, byly vloženy doprostřed volební přílohy.

Vážení spoluobčané,

MO ČSSD v Újezdě nad Lesy vám předkládá svůj volební
program na příští čtyři roky. Uvědomujeme si, že problémů 
k řešení v naší obci je daleko více, ale zaměřili jsme se
pouze na ty nejdůležitější, které se nás v Újezdě nejvíce 
dotýkají. 
V případě, že se rozhodnete dát nám svůj hlas a získáme 
potřebný počet mandátů v Zastupitelstvu MČ Praha 21, 
budeme zde prosazovat Vaše požadavky tak, aby život v naší
městské části byl pro nás všechny důstojný a příjemný.

Ing. Jiří Šponer
Předseda MO ČSSD Újezd nad Lesy

V oblasti sociální

1. Chceme  vytvořit komplexní program pro podporu zdravotnictví a zdravého způsobu života.

2. Budeme rozvíjet a financovat sociální služby a zdravotní služby pro seniory a zkvalitňovat  
terénní sociální služby.

3. Prosadíme  vytváření podmínek pro důstojný životní standard mladých rodin, zejména 
podporou dostupnosti bydlení.

4. Podpoříme  myšlenku vzniku městských jeslí pro rodiny, které potřebují zajistit péči o děti 
do 3 let věku.

V oblasti dopravy

5. Budeme pracovat na urychlení výstavby obchvatu Újezda nad Lesy.

6. Prosadíme  dopravní omezení pro nákladní vozidla.

7. Prosadíme zlepšení průjezdnosti Běchovic.

8. Vyřešíme problém parkování na sídlišti Rohožník.

V oblasti místní správy

9. Zlepšíme a zprůhledníme  hospodaření s veřejnými prostředky.

10. Vyřešíme pronájem a komplexní funkčnost  polyfunkčního domu.

11. Ve spolupráci s MP se zaměříme více na pořádek a bezpečnost a méně na parkovačky.

V oblasti životního prostředí

12. Nechceme  výstavbu  Klánovického golfu na úkor zeleně. 

Stanislava Mudrochová
41 let, podnikatelka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Andrea Vlásenková
40 let, starostka MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MVDr. Miloslav Hod
54 let, veterinární lékař
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

BC. Jan Hod
25 let, student
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Zuzana Dastychová
62 let, lékařka,
zástupce starosty MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Jan Voda
33 let, technik IT
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Barbora Diepoltová
35 let, lékařka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Jiří Němec
72 let, důchodce
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Vladimíra Juřenová
42 let, administrativní pracovnice
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

prof. RNDr. Petr Voňka, CSc.
64 let, vysokoškolský profesor
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Soňa Štroufová
43 let, personální ředitelka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ondřej Štrouf
46 let, obchodní ředitel
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ivo Božek
42 let, OSVČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ondřej Vojta
46 let, poradce
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Renata Burešová
49 let, lékařka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Petr Štulc
65 let, jednatel společnosti,
zástupce starosty MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Vladislav Mareček
43 let, radní HMP
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Vážení spoluobčané,

dovolte nám pozdravit Vás v předvolebním období 
a představit Vám náš volební program spolu s kandidáty
do Zastupitelstva, kteří ho budou realizovat, pokud jim
k tomu dáte důvěru.

V posledním volebním období pracovalo Zastupitelstvo
i Místní úřad pod vedením starostky z našich řad, která
je připravena v této práci dále pokračovat.

V uplynulých letech se z Újezda stalo místo, kde můžete
nejen bydlet, ale naplnit i volný čas řadou kulturních 
i sportovních aktivit.

Plně je využíváno nově zřízené multifunkční sportoviště,
v Polyfunkčním domě, který nahradil jámu na křižovatce
jsou prostory pro pořádání bálů, tanečních kurzů, je zde
knihovna i Újezdské muzeum ...
Přibylo nám dětských hřišť, v divadle v budově školy po-
řádáme kulturní programy, zahájili jsme tradici pod-
zimního posvícení a zabijačky v předjaří. Podporou vol-
nočasových aktivit místních spolků bylo dosaženo toho,
že kdo nechce, nemusí se v Újezdě nudit, ať je jakékoliv
věkové kategorie.

Udrželi jsme vyrovnaný rozpočet. Podařilo se získat 
finance navíc a mimo jiné zrealizovat rozšíření přivaděče
kanalizace do čističky, výtah ve středisku zdravotní a so-
ciální péče, zvýšil se počet mateřských školek, dětských
hřišť. Byla zahájena stavba kanalizace podél hlavní 
komunikace. Postupuje úprava místních komunikací do
trvalého povrchu.

Není to vychloubání, pouze konstatování skutečnosti, za
kterou stojí časově náročná a mnohdy vyčerpávající
práce těch, kterým jste v končícím volebním období dali
důvěru. Doufáme, že jsme Vás nezklamali.

Volební program představuje, co bychom chtěli v násle-
dujících čtyřech letech dokázat.

Náš tým tvoří osobnosti širokého profesního spektra tak,
abychom mohli být platni ve všech oblastech. Jsou mezi
námi ti, kteří již mají s prací v Zastupitelstvu zkušenosti
i nové tváře. Všichni chtějí udělat co nejvíce pro to, aby
Újezd byl místem, kde budeme rádi žít.

Zveme Vás 15. a 16. října k volebním urnám. 
Těšíme se na Vaše hlasy a těm, kteří podpoří naše kan-
didáty předem děkujeme. 
Jedině s vaší podporou můžeme něčeho dosáhnout.

Za MS ODS
MUDr. Zuzana Dastychová



Volební program

Volební program
ODS Újezd nad Lesy 2010 – 2014

Priority pro volební období

1. Bezpečnost
Prioritou v této oblasti je jednoznačně udržení

Újezda nad Lesy nejbezpečnější Městskou částí

v Praze (a tudíž nejbezpečnějším místem pro

život v celém hlavním městě). (Opakovaně vy-

hodnocena v letech 2007, 2008, 2009.)

Pokračovat v navyšování počtu strážníků měst-

ské policie. Naším heslem je „více strážníků v uli-

cích, větší bezpečnost občanů doma“.

Podporovat jako doposud maximální součinnost

mezi Policií ČR a městskou policií.

Budeme spoluiniciovat vznik metropolitní policie,

z důvodu zkvalitnění ochrany osob i majetku na-

šich občanů.

Zajistíme osvětlení všech přechodů na území

městské části a tím zabezpečíme bezpečnější

pohyb v rámci hlavní komunikace.

Doprava
Prioritou zůstává realizace stavby přeložky 1/12

a to i přes odpor některých okolních městských

částí, ekologických sdružení a obcí (odvolání se

proti výstavbě). Budeme iniciovat jednání mezi

naší městskou částí a těmito subjekty, aby došlo

ke konsensuálním postojům v rámci účastníků 

řízení této akce. Nadále budeme hájit variantu

přeložky, která je v souladu s potřebami obyvatel

naší městské části, proti všem nesystémovým

změnám a pokusům o zdržování.

Vybudujeme společně s hl.m. Prahou záchytné

parkoviště P+R na naší straně klánovického 

nádraží, které obyvatelům zajistí lepší komfort při

používání vlakového spojení do centra města.

Pro zajištění alternativní dostupnosti k vlakovému

spojení a k možnosti volnočasových aktivit, roz-

šíříme a osvětlíme chodník k vlakovému nádraží

tak, aby sloužil pro pěší, ale i pro cyklisty 

a in-line bruslaře.

Vybudujeme dětské dopravní hřiště na území

městské části, které bude sloužit všem základním

školám v okolí pro potřeby výuky dopravní prob-

lematiky pro naše nejmenší. Prevence je základní

jednotkou úspěchu.

2. Infrastruktura
Dokončíme kanalizační řád na hlavní komunikaci

Starokolínská – Novosibřinská, předpoklad ukon-

čení celé akce jaro 2012. Akce je již plně zafi-

nancovaná a probíhá.

Následně vybudujeme nové chodníky a vysvaho-

vání terénu kolem hlavní komunikace včetně

vjezdů k jednotlivým domům. Tím zabezpečíme

zlepšení vzhledu centrální části Újezda. (Akce je

ve stádiu zpracované projektové dokumentace,

kterou předložíme veřejnosti k posouzení.)

Celé příští volební období bude prioritou uvádění

komunikací do trvalého povrchu, včetně zelených

pásů. Bude již ukončeno zasíťování městské části

a tudíž veškeré žádosti o dotace budou směřovat

na zkvalitnění povrchů místních komunikací.

3. Životní prostředí
Prioritou v oblasti životního prostředí bude ukon-

čení těžební činnosti v újezdském lese, neboť do-

chází k trvalému poškozování lesního porostu na

našem území. Domníváme se, že lesy na území

hl.m. Prahy jsou plícemi města a tudíž není přija-

telné chovat se k nim jako k průmyslovému tě-

žebnímu lesu. Spoluiniciujeme memorandum

mezi Ministerstvem životního prostředí, hl.m. Pra-

hou a vedením Lesů ČR (majitel lesních porostů).

Budeme usilovat o spolupráci s ekologickými ob-

čanskými sdruženími v okolí, aby se začala touto

problematikou zabývat.

Budeme pokračovat v trendu zkvalitnění zimní

a letní údržby městské části a to zejména rych-

lejším odklizením sněhu v případě zimních kala-

mit. A v letním období zvětšením počtu sečí trávy

na veřejných místech.

Na dětských hřištích se připojujeme k výzvě na

sledování kvality pískovišť pro naše nejmenší. Za-

jistíme pravidelné laboratorní rozbory a na

všechna pískoviště postupně umístíme ochranné

plachty.

Za každého narozeného občánka Újezda zasa-

díme na území městské části strom. Při vítání ob-

čánků se pak rodiče dozvědí, v jakém místě byl

pro jejich potomka strom vysazen.

4. Podpora soukromých investic
Zajistíme na dvoře úřadu pravidelné konání far-

mářských trhů, na kterých budou moci i naši spo-

luobčané prodávat své přebytky ze zahrad

a současně oslovíme farmáře s tradiční českou

produkcí v oblasti zemědělských produktů 

(každých 14 dní o víkendu).

Budeme vždy individuálně přistupovat k žádos-

tem podnikatelů v oblasti služeb a podnikání

na území naší městské části s maximální podpo-

rou projektů, které nám zde chybí, nebo které

budou znamenat zvýšení počtu pracovních míst.

5. Finanční politika
Budeme i v době krize pokračovat v nastoleném

trendu nezadlužování městské části a schvalo-

vání vyrovnaných rozpočtů (jen málo městských

částí má v současné době rozpočty vyrovnané).

Nadále budeme usilovat o co nejkvalitnější finan-

ční politiku a budeme navazovat na již zaběhlou

tradici úspěšného získávání dotací a to vícezdro-

jovým způsobem financování prostřednictvím 

hl. m. Prahy, rozpočtu ČR a získáváním dotací

ze strukturálních fondů EU. Městská část je pouze

díky kvalitnímu zabezpečení financování jednotli-

vých akcí schopna prosazovat projekty ke zlep-

šení života našich občanů. Bez této aktivity by náš

rozpočet stačil pouze na drobné udržování stáva-

jícího stavu.

Budeme pokračovat v nastaveném systému gran-

tové a nadgrantové politiky u sportovních klubů,

spolků, sdružení našich seniorů a dalších usku-

pení pro volnočasové aktivity v ještě větším mě-

řítku, neboť právě začleňování občanů do těchto

uskupení vnímáme jako sociologické zajištění

vztahu k místu, kde bydlíme a kde trávíme svůj

volný čas.

6. Školství
Zajistíme v době jarních a podzimních prázdnin

otevření mateřských školek. (Toto opatření je již

v platnosti od května letošního roku.)

Budeme pokračovat v nastoleném trendu zvyšo-

vání počtu míst v mateřských školkách po dobu

největšího náporu předškoláků.

Budeme pokračovat v opravách předškolních

a školních zařízení v rámci dotační politiky.

Podpoříme aktivity všech subjektů, kde je měst-

ská část zřizovatelem, a to finanční dotací na

pořádání akcí (besídky, sportovní závody, spole-

čenské akce pro naše nejmenší).

Každý žák první třídy dostane zdarma legitimaci

do naší knihovny na jeden rok. (Podpora četby

u našich dětí.)

7. Sociální péče
Zrekonstruujeme středisko osobní hygieny, které

pro naše starší občany zajištuje velké spektrum

sociálních služeb.

Prioritou v této oblasti bude péče o staré, handi-

capované a skutečně potřebné.

Budeme nadále podporovat volnočasové aktivity

seniorů (divadla, výlety a společenské akce).

Je nám ctí, že se v Újezdě můžeme pochlubit

podporou naší nejstarší generace v podobě, která

v tomto rozsahu na jiných městských částech

není obvyklá.

Na území městské části vybudujeme jedno hřiště

pro seniory s relaxačním prvky pro tuto generaci

našich občanů.

8. Zdravotnictví
Zrekonstruujeme polikliniku na Rohožníku. Zlep-

šení prostředí pro pacienty a lékaře je naší 

prioritou.

Zajistíme navrácení pravidelných lékařských pro-

hlídek do škol (zubař).

Budeme finančně podporovat organizace zamě-

řené na zdravý životní styl a sport.

9. Kultura
Zachováme a budeme zkvalitňovat již tradiční 

kulturní akce (Vítání jara, Posvícení) a zavedeme

nové (např. Újezdské vinobraní).

Budeme pokračovat v pořádání koncertů a diva-

delních představení.

Naším cílem je, aby náš občan měl kulturní vyžití

i v místě bydliště.

Budeme pokračovat v podpoře akcí pro děti.

(Maminy z újezdské roviny, Rarášek)

10. Vedení obce
Budeme prosazovat již osvědčenou metodu spo-

lupráce napříč spektrem zvolených zástupců,

neboť každý, kdo je ochoten pracovat v komu-

nální politice na tématech, která se týkají místa

kde bydlí ve svém volném čase, je partnerem,

a proto povedeme konstruktivní a korektní kam-

paň o programu, nikoliv o napadání našich bu-

doucích kolegů v zastupitelstvu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volební program 
Komunistické strany Čech a Moravy

pro komunální volby

15. a 16.10. 2010

Základní organizace KSČM v Újezdě nad Lesy Vám
předkládá svůj volební program pro letošní komu-
nální volby trošku netradičním způsobem.

Z historie je všeobecně známé, že Újezd nad Lesy
byl a je noclehárnou Prahy. Jeho rozvoj a budování
občanské vybavenosti byl vždy ovlivňován množ-
stvím finančních prostředků poskytovaných dříve
Středočeským krajem, od roku 1974 hlavním měs-
tem Prahou. Rozdíl tu přece jenom je. V dřívější
době nebyl problém získat finanční prostředky, ale
byl problém získat stavební podnik, který by stavby
realizoval. I v této době se podařilo realizovat jed-
notlivé etapy plynofikace, kanalizace, vodovodu, 
veřejného osvětlení atd. Dnes je situace opačná,
stavebních firem je mnoho, ale finančních pro-
středků se nedostává. 

Plně respektujeme podstatný rozdíl mezi celostátní
a komunální politikou. Od roku 1990 právě na tuto

skutečnost trpělivě poukazujeme, málokdy se nám
dostalo sluchu a pochopení. Zastupitelé za naší
stranu se vždy snažili a prosazovali všechny akce,
které směřovaly k rozvoji Újezda nad Lesy a důs-
tojnému životu jeho občanů. Víme, že tento proces
není a ani nemůže být ukončen. I když se v minu-
lém volebním období mnohé podařilo a není toho
málo, zůstalo ještě hodně problémů, které je třeba
v zájmu občanů naší městské části v příštím voleb-
ním období řešit. Tento úkol není malý ani snadný.
Naši zastupitelé, pokud získají Vaši podporu, budou
v příštím zastupitelstvu prosazovat a podporovat
vše co povede ke zkvalitnění života občanů a roz-
voje celé městské části. 

Vážíme si každého, kdo se chce a může podílet na
společné práci. Naše strana takové kandidáty má 
a jejich zkušenosti, pracovitost a čestnost Vám 
nabízí. Proto volte kandidátku KSČM, která má pro
komunální volby 15. a 16.10. 2010 číslo 1.

Za KSČM  Dr. Pavel Janda

���������	
	�����������
����������������������	�����������	����������������
��� �!�	����
���������!���
�"���#��	��	��
	�����$�� "����"�!�"���#	�#" "�
������"�

�#��
	�������������#����#������ �����������
���������� ����� 	�%"���	#�����
�������
	 ���	#��
����&�������������	#�������	���%	���	���������
	������	����"��

���
	�������#�����	��������
���'��
����(�	 "'��
���)��$����	 "
� �*+,��� �	�$����"����� ��������
"�

	��-�.������% ��������%"�����	
"��	�����
����
	����	���������
��� ���������/+��� �	�$��"�	����	������	�

�%������%	� �����
��� ��������������������%�'��
��	�����% �����0��!#����	�����%	����

�����	
���	
	 �
���'	������	�������1�%���
��
��%���������%��0�������� ������������%���

	#�����	�������	#����������������!��%�"��
�"��	�%	������!��� ��������
�������
1�2����	���������������$ �!�����'	������	��
����1�%�

��	# ����%�	#������������
"�	#���$�0�� 	������������
��
����������������%$���������� ������	����� ��'	��� ������	��������

������
1������$�
�����	%�	!����3 ��	���
�%	� �������		!��456��	��	����������	���

.	 '	��%	����� ����	�������������������"��������������'������

�����������	
��������
������
���������������������������������������������������

������
	���������������������	�����1�0���
�������������	������1��
 ���1���#������1��������

�	�����
������������	 ���!��"����	���������
���#"����������
�����"��

-�	����������%�
������$���1���	
�������������	#����
�������!����������
1�
6784-���	��	�� ������6������� ��1�%�����
��	��������"�	�� ��������� 	��


������
���9�����
���"��	���!��	��	�����������693�:��	�������	
�����

2$�������������� ������ ����������	�"��
�����%������� �;	��������	����%�
	#����������%�	#"��� <

$����
 	�����������������������
���������������
��
���#�����	�#��%&�'�(�)���������������

�������	
��������������������������������������
���������������������
��
����������

�� ���!��� �����������!���� "#������$�����������	
��������


������
�����'
�	������%	�������� ���
�������������=��"



Volební program

Volební program
ODS Újezd nad Lesy 2010 – 2014

Priority pro volební období

1. Bezpečnost
Prioritou v této oblasti je jednoznačně udržení

Újezda nad Lesy nejbezpečnější Městskou částí

v Praze (a tudíž nejbezpečnějším místem pro

život v celém hlavním městě). (Opakovaně vy-

hodnocena v letech 2007, 2008, 2009.)

Pokračovat v navyšování počtu strážníků měst-

ské policie. Naším heslem je „více strážníků v uli-

cích, větší bezpečnost občanů doma“.

Podporovat jako doposud maximální součinnost

mezi Policií ČR a městskou policií.

Budeme spoluiniciovat vznik metropolitní policie,

z důvodu zkvalitnění ochrany osob i majetku na-

šich občanů.

Zajistíme osvětlení všech přechodů na území

městské části a tím zabezpečíme bezpečnější

pohyb v rámci hlavní komunikace.

Doprava
Prioritou zůstává realizace stavby přeložky 1/12

a to i přes odpor některých okolních městských

částí, ekologických sdružení a obcí (odvolání se

proti výstavbě). Budeme iniciovat jednání mezi

naší městskou částí a těmito subjekty, aby došlo

ke konsensuálním postojům v rámci účastníků 

řízení této akce. Nadále budeme hájit variantu

přeložky, která je v souladu s potřebami obyvatel

naší městské části, proti všem nesystémovým

změnám a pokusům o zdržování.

Vybudujeme společně s hl.m. Prahou záchytné

parkoviště P+R na naší straně klánovického 

nádraží, které obyvatelům zajistí lepší komfort při

používání vlakového spojení do centra města.

Pro zajištění alternativní dostupnosti k vlakovému

spojení a k možnosti volnočasových aktivit, roz-

šíříme a osvětlíme chodník k vlakovému nádraží

tak, aby sloužil pro pěší, ale i pro cyklisty 

a in-line bruslaře.

Vybudujeme dětské dopravní hřiště na území

městské části, které bude sloužit všem základním

školám v okolí pro potřeby výuky dopravní prob-

lematiky pro naše nejmenší. Prevence je základní

jednotkou úspěchu.

2. Infrastruktura
Dokončíme kanalizační řád na hlavní komunikaci

Starokolínská – Novosibřinská, předpoklad ukon-

čení celé akce jaro 2012. Akce je již plně zafi-

nancovaná a probíhá.

Následně vybudujeme nové chodníky a vysvaho-

vání terénu kolem hlavní komunikace včetně

vjezdů k jednotlivým domům. Tím zabezpečíme

zlepšení vzhledu centrální části Újezda. (Akce je

ve stádiu zpracované projektové dokumentace,

kterou předložíme veřejnosti k posouzení.)

Celé příští volební období bude prioritou uvádění

komunikací do trvalého povrchu, včetně zelených

pásů. Bude již ukončeno zasíťování městské části

a tudíž veškeré žádosti o dotace budou směřovat

na zkvalitnění povrchů místních komunikací.

3. Životní prostředí
Prioritou v oblasti životního prostředí bude ukon-

čení těžební činnosti v újezdském lese, neboť do-

chází k trvalému poškozování lesního porostu na

našem území. Domníváme se, že lesy na území

hl.m. Prahy jsou plícemi města a tudíž není přija-

telné chovat se k nim jako k průmyslovému tě-

žebnímu lesu. Spoluiniciujeme memorandum

mezi Ministerstvem životního prostředí, hl.m. Pra-

hou a vedením Lesů ČR (majitel lesních porostů).

Budeme usilovat o spolupráci s ekologickými ob-

čanskými sdruženími v okolí, aby se začala touto

problematikou zabývat.

Budeme pokračovat v trendu zkvalitnění zimní

a letní údržby městské části a to zejména rych-

lejším odklizením sněhu v případě zimních kala-

mit. A v letním období zvětšením počtu sečí trávy

na veřejných místech.

Na dětských hřištích se připojujeme k výzvě na

sledování kvality pískovišť pro naše nejmenší. Za-

jistíme pravidelné laboratorní rozbory a na

všechna pískoviště postupně umístíme ochranné

plachty.

Za každého narozeného občánka Újezda zasa-

díme na území městské části strom. Při vítání ob-

čánků se pak rodiče dozvědí, v jakém místě byl

pro jejich potomka strom vysazen.

4. Podpora soukromých investic
Zajistíme na dvoře úřadu pravidelné konání far-

mářských trhů, na kterých budou moci i naši spo-

luobčané prodávat své přebytky ze zahrad

a současně oslovíme farmáře s tradiční českou

produkcí v oblasti zemědělských produktů 

(každých 14 dní o víkendu).

Budeme vždy individuálně přistupovat k žádos-

tem podnikatelů v oblasti služeb a podnikání

na území naší městské části s maximální podpo-

rou projektů, které nám zde chybí, nebo které

budou znamenat zvýšení počtu pracovních míst.

5. Finanční politika
Budeme i v době krize pokračovat v nastoleném

trendu nezadlužování městské části a schvalo-

vání vyrovnaných rozpočtů (jen málo městských

částí má v současné době rozpočty vyrovnané).

Nadále budeme usilovat o co nejkvalitnější finan-

ční politiku a budeme navazovat na již zaběhlou

tradici úspěšného získávání dotací a to vícezdro-

jovým způsobem financování prostřednictvím 

hl. m. Prahy, rozpočtu ČR a získáváním dotací

ze strukturálních fondů EU. Městská část je pouze

díky kvalitnímu zabezpečení financování jednotli-

vých akcí schopna prosazovat projekty ke zlep-

šení života našich občanů. Bez této aktivity by náš

rozpočet stačil pouze na drobné udržování stáva-

jícího stavu.

Budeme pokračovat v nastaveném systému gran-

tové a nadgrantové politiky u sportovních klubů,

spolků, sdružení našich seniorů a dalších usku-

pení pro volnočasové aktivity v ještě větším mě-

řítku, neboť právě začleňování občanů do těchto

uskupení vnímáme jako sociologické zajištění

vztahu k místu, kde bydlíme a kde trávíme svůj

volný čas.

6. Školství
Zajistíme v době jarních a podzimních prázdnin

otevření mateřských školek. (Toto opatření je již

v platnosti od května letošního roku.)

Budeme pokračovat v nastoleném trendu zvyšo-

vání počtu míst v mateřských školkách po dobu

největšího náporu předškoláků.

Budeme pokračovat v opravách předškolních

a školních zařízení v rámci dotační politiky.

Podpoříme aktivity všech subjektů, kde je měst-

ská část zřizovatelem, a to finanční dotací na

pořádání akcí (besídky, sportovní závody, spole-

čenské akce pro naše nejmenší).

Každý žák první třídy dostane zdarma legitimaci

do naší knihovny na jeden rok. (Podpora četby

u našich dětí.)

7. Sociální péče
Zrekonstruujeme středisko osobní hygieny, které

pro naše starší občany zajištuje velké spektrum

sociálních služeb.

Prioritou v této oblasti bude péče o staré, handi-

capované a skutečně potřebné.

Budeme nadále podporovat volnočasové aktivity

seniorů (divadla, výlety a společenské akce).

Je nám ctí, že se v Újezdě můžeme pochlubit

podporou naší nejstarší generace v podobě, která

v tomto rozsahu na jiných městských částech

není obvyklá.

Na území městské části vybudujeme jedno hřiště

pro seniory s relaxačním prvky pro tuto generaci

našich občanů.

8. Zdravotnictví
Zrekonstruujeme polikliniku na Rohožníku. Zlep-

šení prostředí pro pacienty a lékaře je naší 

prioritou.

Zajistíme navrácení pravidelných lékařských pro-

hlídek do škol (zubař).

Budeme finančně podporovat organizace zamě-

řené na zdravý životní styl a sport.

9. Kultura
Zachováme a budeme zkvalitňovat již tradiční 

kulturní akce (Vítání jara, Posvícení) a zavedeme

nové (např. Újezdské vinobraní).

Budeme pokračovat v pořádání koncertů a diva-

delních představení.

Naším cílem je, aby náš občan měl kulturní vyžití

i v místě bydliště.

Budeme pokračovat v podpoře akcí pro děti.

(Maminy z újezdské roviny, Rarášek)

10. Vedení obce
Budeme prosazovat již osvědčenou metodu spo-

lupráce napříč spektrem zvolených zástupců,

neboť každý, kdo je ochoten pracovat v komu-

nální politice na tématech, která se týkají místa

kde bydlí ve svém volném čase, je partnerem,

a proto povedeme konstruktivní a korektní kam-

paň o programu, nikoliv o napadání našich bu-

doucích kolegů v zastupitelstvu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volební program 
Komunistické strany Čech a Moravy

pro komunální volby

15. a 16.10. 2010

Základní organizace KSČM v Újezdě nad Lesy Vám
předkládá svůj volební program pro letošní komu-
nální volby trošku netradičním způsobem.

Z historie je všeobecně známé, že Újezd nad Lesy
byl a je noclehárnou Prahy. Jeho rozvoj a budování
občanské vybavenosti byl vždy ovlivňován množ-
stvím finančních prostředků poskytovaných dříve
Středočeským krajem, od roku 1974 hlavním měs-
tem Prahou. Rozdíl tu přece jenom je. V dřívější
době nebyl problém získat finanční prostředky, ale
byl problém získat stavební podnik, který by stavby
realizoval. I v této době se podařilo realizovat jed-
notlivé etapy plynofikace, kanalizace, vodovodu, 
veřejného osvětlení atd. Dnes je situace opačná,
stavebních firem je mnoho, ale finančních pro-
středků se nedostává. 

Plně respektujeme podstatný rozdíl mezi celostátní
a komunální politikou. Od roku 1990 právě na tuto

skutečnost trpělivě poukazujeme, málokdy se nám
dostalo sluchu a pochopení. Zastupitelé za naší
stranu se vždy snažili a prosazovali všechny akce,
které směřovaly k rozvoji Újezda nad Lesy a důs-
tojnému životu jeho občanů. Víme, že tento proces
není a ani nemůže být ukončen. I když se v minu-
lém volebním období mnohé podařilo a není toho
málo, zůstalo ještě hodně problémů, které je třeba
v zájmu občanů naší městské části v příštím voleb-
ním období řešit. Tento úkol není malý ani snadný.
Naši zastupitelé, pokud získají Vaši podporu, budou
v příštím zastupitelstvu prosazovat a podporovat
vše co povede ke zkvalitnění života občanů a roz-
voje celé městské části. 

Vážíme si každého, kdo se chce a může podílet na
společné práci. Naše strana takové kandidáty má 
a jejich zkušenosti, pracovitost a čestnost Vám 
nabízí. Proto volte kandidátku KSČM, která má pro
komunální volby 15. a 16.10. 2010 číslo 1.

Za KSČM  Dr. Pavel Janda
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Příloha Újezdského zpravodaje

pátek 15. října 2010
14.00–22.00 hod.

sobota 16. října 2010
8.00–14.00 hod.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA 

HL. M. PRAHY 
A MČ PRAHA 21

Příspěvky politických stran kandidujících do Zastupitelstva MČ Praha 21

Části příspěvků politických stran přesahující jednu stranu A4 
byly hrazeny jako placená inzerce.

Příspěvky stran jsou řazeny podle vylosovaných čísel na hlasovacím lístku.
Strany, které si dodaly letáky, byly vloženy doprostřed volební přílohy.

Vážení spoluobčané,

MO ČSSD v Újezdě nad Lesy vám předkládá svůj volební
program na příští čtyři roky. Uvědomujeme si, že problémů 
k řešení v naší obci je daleko více, ale zaměřili jsme se
pouze na ty nejdůležitější, které se nás v Újezdě nejvíce 
dotýkají. 
V případě, že se rozhodnete dát nám svůj hlas a získáme 
potřebný počet mandátů v Zastupitelstvu MČ Praha 21, 
budeme zde prosazovat Vaše požadavky tak, aby život v naší
městské části byl pro nás všechny důstojný a příjemný.

Ing. Jiří Šponer
Předseda MO ČSSD Újezd nad Lesy

V oblasti sociální

1. Chceme  vytvořit komplexní program pro podporu zdravotnictví a zdravého způsobu života.

2. Budeme rozvíjet a financovat sociální služby a zdravotní služby pro seniory a zkvalitňovat  
terénní sociální služby.

3. Prosadíme  vytváření podmínek pro důstojný životní standard mladých rodin, zejména 
podporou dostupnosti bydlení.

4. Podpoříme  myšlenku vzniku městských jeslí pro rodiny, které potřebují zajistit péči o děti 
do 3 let věku.

V oblasti dopravy

5. Budeme pracovat na urychlení výstavby obchvatu Újezda nad Lesy.

6. Prosadíme  dopravní omezení pro nákladní vozidla.

7. Prosadíme zlepšení průjezdnosti Běchovic.

8. Vyřešíme problém parkování na sídlišti Rohožník.

V oblasti místní správy

9. Zlepšíme a zprůhledníme  hospodaření s veřejnými prostředky.

10. Vyřešíme pronájem a komplexní funkčnost  polyfunkčního domu.

11. Ve spolupráci s MP se zaměříme více na pořádek a bezpečnost a méně na parkovačky.

V oblasti životního prostředí

12. Nechceme  výstavbu  Klánovického golfu na úkor zeleně. 

Stanislava Mudrochová
41 let, podnikatelka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Andrea Vlásenková
40 let, starostka MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MVDr. Miloslav Hod
54 let, veterinární lékař
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

BC. Jan Hod
25 let, student
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Zuzana Dastychová
62 let, lékařka,
zástupce starosty MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Jan Voda
33 let, technik IT
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Barbora Diepoltová
35 let, lékařka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Jiří Němec
72 let, důchodce
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Vladimíra Juřenová
42 let, administrativní pracovnice
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

prof. RNDr. Petr Voňka, CSc.
64 let, vysokoškolský profesor
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Soňa Štroufová
43 let, personální ředitelka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ondřej Štrouf
46 let, obchodní ředitel
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ivo Božek
42 let, OSVČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ondřej Vojta
46 let, poradce
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Renata Burešová
49 let, lékařka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Petr Štulc
65 let, jednatel společnosti,
zástupce starosty MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Vladislav Mareček
43 let, radní HMP
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Vážení spoluobčané,

dovolte nám pozdravit Vás v předvolebním období 
a představit Vám náš volební program spolu s kandidáty
do Zastupitelstva, kteří ho budou realizovat, pokud jim
k tomu dáte důvěru.

V posledním volebním období pracovalo Zastupitelstvo
i Místní úřad pod vedením starostky z našich řad, která
je připravena v této práci dále pokračovat.

V uplynulých letech se z Újezda stalo místo, kde můžete
nejen bydlet, ale naplnit i volný čas řadou kulturních 
i sportovních aktivit.

Plně je využíváno nově zřízené multifunkční sportoviště,
v Polyfunkčním domě, který nahradil jámu na křižovatce
jsou prostory pro pořádání bálů, tanečních kurzů, je zde
knihovna i Újezdské muzeum ...
Přibylo nám dětských hřišť, v divadle v budově školy po-
řádáme kulturní programy, zahájili jsme tradici pod-
zimního posvícení a zabijačky v předjaří. Podporou vol-
nočasových aktivit místních spolků bylo dosaženo toho,
že kdo nechce, nemusí se v Újezdě nudit, ať je jakékoliv
věkové kategorie.

Udrželi jsme vyrovnaný rozpočet. Podařilo se získat 
finance navíc a mimo jiné zrealizovat rozšíření přivaděče
kanalizace do čističky, výtah ve středisku zdravotní a so-
ciální péče, zvýšil se počet mateřských školek, dětských
hřišť. Byla zahájena stavba kanalizace podél hlavní 
komunikace. Postupuje úprava místních komunikací do
trvalého povrchu.

Není to vychloubání, pouze konstatování skutečnosti, za
kterou stojí časově náročná a mnohdy vyčerpávající
práce těch, kterým jste v končícím volebním období dali
důvěru. Doufáme, že jsme Vás nezklamali.

Volební program představuje, co bychom chtěli v násle-
dujících čtyřech letech dokázat.

Náš tým tvoří osobnosti širokého profesního spektra tak,
abychom mohli být platni ve všech oblastech. Jsou mezi
námi ti, kteří již mají s prací v Zastupitelstvu zkušenosti
i nové tváře. Všichni chtějí udělat co nejvíce pro to, aby
Újezd byl místem, kde budeme rádi žít.

Zveme Vás 15. a 16. října k volebním urnám. 
Těšíme se na Vaše hlasy a těm, kteří podpoří naše kan-
didáty předem děkujeme. 
Jedině s vaší podporou můžeme něčeho dosáhnout.

Za MS ODS
MUDr. Zuzana Dastychová



Volební program

Volební program
ODS Újezd nad Lesy 2010 – 2014

Priority pro volební období

1. Bezpečnost
Prioritou v této oblasti je jednoznačně udržení

Újezda nad Lesy nejbezpečnější Městskou částí

v Praze (a tudíž nejbezpečnějším místem pro

život v celém hlavním městě). (Opakovaně vy-

hodnocena v letech 2007, 2008, 2009.)

Pokračovat v navyšování počtu strážníků měst-

ské policie. Naším heslem je „více strážníků v uli-

cích, větší bezpečnost občanů doma“.

Podporovat jako doposud maximální součinnost

mezi Policií ČR a městskou policií.

Budeme spoluiniciovat vznik metropolitní policie,

z důvodu zkvalitnění ochrany osob i majetku na-

šich občanů.

Zajistíme osvětlení všech přechodů na území

městské části atím zabezpečíme bezpečnější

pohyb v rámci hlavní komunikace.

Doprava
Prioritou zůstává realizace stavby přeložky 1/12

a to i přes odpor některých okolních městských

částí, ekologických sdružení a obcí (odvolání se

proti výstavbě). Budeme iniciovat jednání mezi

naší městskou částí a těmito subjekty, aby došlo

kekonsensuálním postojům v rámci účastníků 

řízení této akce. Nadále budeme hájit variantu

přeložky, která je v souladu s potřebami obyvatel

naší městské části, proti všem nesystémovým

změnám a pokusům o zdržování.

Vybudujeme společně s hl.m. Prahou záchytné

parkoviště P+R na naší straně klánovického 

nádraží, které obyvatelům zajistí lepší komfort při

používání vlakového spojení do centra města.

Pro zajištění alternativní dostupnosti k vlakovému

spojení a kmožnosti volnočasových aktivit, roz-

šíříme a osvětlíme chodník k vlakovému nádraží

tak, aby sloužil pro pěší, ale i pro cyklisty 

a in-line bruslaře.

Vybudujeme dětské dopravní hřiště na území

městské části, které bude sloužit všem základním

školám v okolí pro potřeby výuky dopravní prob-

lematiky pro naše nejmenší. Prevence je základní

jednotkou úspěchu.

2. Infrastruktura
Dokončíme kanalizační řád na hlavní komunikaci

Starokolínská – Novosibřinská, předpoklad ukon-

čení celé akce jaro 2012. Akce je již plně zafi-

nancovaná a probíhá.

Následně vybudujeme nové chodníky a vysvaho-

vání terénu kolem hlavní komunikace včetně

vjezdů k jednotlivým domům. Tím zabezpečíme

zlepšení vzhledu centrální části Újezda. (Akce je

ve stádiu zpracované projektové dokumentace,

kterou předložíme veřejnosti k posouzení.)

Celé příští volební období bude prioritou uvádění

komunikací do trvalého povrchu, včetně zelených

pásů. Bude již ukončeno zasíťování městské části

a tudíž veškeré žádosti o dotace budou směřovat

na zkvalitnění povrchů místních komunikací.

3. Životní prostředí
Prioritou v oblasti životního prostředí bude ukon-

čení těžební činnosti v újezdském lese, neboť do-

chází k trvalému poškozování lesního porostu na

našem území. Domníváme se, že lesy naúzemí

hl.m. Prahy jsou plícemi města a tudíž není přija-

telné chovat se k nim jako k průmyslovému tě-

žebnímu lesu. Spoluiniciujeme memorandum

mezi Ministerstvem životního prostředí, hl.m. Pra-

hou a vedením Lesů ČR (majitel lesních porostů).

Budeme usilovat o spolupráci s ekologickými ob-

čanskými sdruženími v okolí, aby se začala touto

problematikou zabývat.

Budeme pokračovat v trendu zkvalitnění zimní

aletní údržby městské části a to zejména rych-

lejším odklizením sněhu v případě zimních kala-

mit. A v letním období zvětšením počtu sečí trávy

na veřejných místech.

Na dětských hřištích se připojujeme k výzvě na

sledování kvality pískovišť pro naše nejmenší. Za-

jistíme pravidelné laboratorní rozbory a na

všechna pískoviště postupně umístíme ochranné

plachty.

Za každého narozeného občánka Újezda zasa-

díme na území městské části strom. Při vítání ob-

čánků se pak rodiče dozvědí, v jakém místě byl

pro jejich potomka strom vysazen.

4. Podpora soukromých investic
Zajistíme na dvoře úřadu pravidelné konání far-

mářských trhů, na kterých budou moci i naši spo-

luobčané prodávat své přebytky ze zahrad

asoučasně oslovíme farmáře s tradiční českou

produkcí v oblasti zemědělských produktů 

(každých 14 dní o víkendu).

Budeme vždy individuálně přistupovat k žádos-

tem podnikatelů v oblasti služeb a podnikání

naúzemí naší městské části s maximální podpo-

rou projektů, které nám zde chybí, nebo které

budou znamenat zvýšení počtu pracovních míst.

5. Finanční politika
Budeme i v době krize pokračovat v nastoleném

trendu nezadlužování městské části a schvalo-

vání vyrovnaných rozpočtů (jen málo městských

částí má v současné době rozpočty vyrovnané).

Nadále budeme usilovat o co nejkvalitnější finan-

ční politiku abudeme navazovat na již zaběhlou

tradici úspěšného získávání dotací a to vícezdro-

jovým způsobem financování prostřednictvím 

hl. m. Prahy, rozpočtu ČR a získáváním dotací

zestrukturálních fondů EU. Městská část je pouze

díky kvalitnímu zabezpečení financování jednotli-

vých akcí schopna prosazovat projekty ke zlep-

šení života našich občanů. Bez této aktivity by náš

rozpočet stačil pouze na drobné udržování stáva-

jícího stavu.

Budeme pokračovat v nastaveném systému gran-

tové a nadgrantové politiky u sportovních klubů,

spolků, sdružení našich seniorů a dalších usku-

pení pro volnočasové aktivity v ještě větším mě-

řítku, neboť právě začleňování občanů do těchto

uskupení vnímáme jako sociologické zajištění

vztahu k místu, kde bydlíme a kde trávíme svůj

volný čas.

6. Školství
Zajistíme v době jarních a podzimních prázdnin

otevření mateřských školek. (Toto opatření je již

vplatnosti od května letošního roku.)

Budeme pokračovat v nastoleném trendu zvyšo-

vání počtu míst v mateřských školkách po dobu

největšího náporu předškoláků.

Budeme pokračovat v opravách předškolních

aškolních zařízení v rámci dotační politiky.

Podpoříme aktivity všech subjektů, kde je měst-

ská část zřizovatelem, a to finanční dotací na

pořádání akcí (besídky, sportovní závody, spole-

čenské akce pro naše nejmenší).

Každý žák první třídy dostane zdarma legitimaci

do naší knihovny na jeden rok. (Podpora četby

unašich dětí.)

7. Sociální péče
Zrekonstruujeme středisko osobní hygieny, které

pro naše starší občany zajištuje velké spektrum

sociálních služeb.

Prioritou v této oblasti bude péče o staré, handi-

capované a skutečně potřebné.

Budeme nadále podporovat volnočasové aktivity

seniorů (divadla, výlety a společenské akce).

Jenám ctí, že se v Újezdě můžeme pochlubit

podporou naší nejstarší generace v podobě, která

v tomto rozsahu na jiných městských částech

není obvyklá.

Na území městské části vybudujeme jedno hřiště

pro seniory s relaxačním prvky pro tuto generaci

našich občanů.

8. Zdravotnictví
Zrekonstruujeme polikliniku na Rohožníku. Zlep-

šení prostředí pro pacienty a lékaře je naší 

prioritou.

Zajistíme navrácení pravidelných lékařských pro-

hlídek do škol (zubař).

Budeme finančně podporovat organizace zamě-

řené na zdravý životní styl a sport.

9. Kultura
Zachováme a budeme zkvalitňovat již tradiční 

kulturní akce (Vítání jara, Posvícení) a zavedeme

nové (např. Újezdské vinobraní).

Budeme pokračovat v pořádání koncertů a diva-

delních představení.

Naším cílem je, aby náš občan měl kulturní vyžití

i v místě bydliště.

Budeme pokračovat v podpoře akcí pro děti.

(Maminy z újezdské roviny, Rarášek)

10. Vedení obce
Budeme prosazovat již osvědčenou metodu spo-

lupráce napříč spektrem zvolených zástupců,

neboť každý, kdo je ochoten pracovat v komu-

nální politice na tématech, která se týkají místa

kde bydlí ve svém volném čase, je partnerem,

aproto povedeme konstruktivní akorektní kam-

paň o programu, nikoliv o napadání našich bu-

doucích kolegů v zastupitelstvu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volební program 
Komunistické strany Čech a Moravy

pro komunální volby

15. a 16.10. 2010

Základní organizace KSČM v Újezdě nad Lesy Vám
předkládá svůj volební program pro letošní komu-
nální volby trošku netradičním způsobem.

Z historie je všeobecně známé, že Újezd nad Lesy
byl a je noclehárnou Prahy. Jeho rozvoj a budování
občanské vybavenosti byl vždy ovlivňován množ-
stvím finančních prostředků poskytovaných dříve
Středočeským krajem, od roku 1974 hlavním měs-
tem Prahou. Rozdíl tu přece jenom je. V dřívější
době nebyl problém získat finanční prostředky, ale
byl problém získat stavební podnik, který by stavby
realizoval. I v této době se podařilo realizovat jed-
notlivé etapy plynofikace, kanalizace, vodovodu, 
veřejného osvětlení atd. Dnes je situace opačná,
stavebních firem je mnoho, ale finančních pro-
středků se nedostává. 

Plně respektujeme podstatný rozdíl mezi celostátní
a komunální politikou. Od roku 1990 právě na tuto

skutečnost trpělivě poukazujeme, málokdy se nám
dostalo sluchu a pochopení. Zastupitelé za naší
stranu se vždy snažili a prosazovali všechny akce,
které směřovaly k rozvoji Újezda nad Lesy a důs-
tojnému životu jeho občanů. Víme, že tento proces
není a ani nemůže být ukončen. I když se v minu-
lém volebním období mnohé podařilo a není toho
málo, zůstalo ještě hodně problémů, které je třeba
v zájmu občanů naší městské části v příštím voleb-
ním období řešit. Tento úkol není malý ani snadný.
Naši zastupitelé, pokud získají Vaši podporu, budou
v příštím zastupitelstvu prosazovat a podporovat
vše co povede ke zkvalitnění života občanů a roz-
voje celé městské části. 

Vážíme si každého, kdo se chce a může podílet na
společné práci. Naše strana takové kandidáty má 
a jejich zkušenosti, pracovitost a čestnost Vám 
nabízí. Proto volte kandidátku KSČM, která má pro
komunální volby 15. a 16.10. 2010 číslo 1.

Za KSČM  Dr. Pavel Janda
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Příloha Újezdského zpravodaje

pátek 15. října 2010
14.00–22.00 hod.

sobota 16. října 2010
8.00–14.00 hod.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA 

HL. M. PRAHY 
A MČ PRAHA 21

Příspěvky politických stran kandidujících do Zastupitelstva MČ Praha 21

Části příspěvků politických stran přesahující jednu stranu A4 
byly hrazeny jako placená inzerce.

Příspěvky stran jsou řazeny podle vylosovaných čísel na hlasovacím lístku.
Strany, které si dodaly letáky, byly vloženy doprostřed volební přílohy.

Vážení spoluobčané,

MO ČSSD v Újezdě nad Lesy vám předkládá svůj volební
program na příští čtyři roky. Uvědomujeme si, že problémů 
k řešení v naší obci je daleko více, ale zaměřili jsme se
pouze na ty nejdůležitější, které se nás v Újezdě nejvíce 
dotýkají. 
V případě, že se rozhodnete dát nám svůj hlas a získáme 
potřebný počet mandátů v Zastupitelstvu MČ Praha 21, 
budeme zde prosazovat Vaše požadavky tak, aby život v naší
městské části byl pro nás všechny důstojný a příjemný.

Ing. Jiří Šponer
Předseda MO ČSSD Újezd nad Lesy

V oblasti sociální

1.Chceme  vytvořit komplexní program pro podporu zdravotnictví a zdravého způsobu života.

2. Budeme rozvíjet a financovat sociální služby a zdravotní služby pro seniory a zkvalitňovat  
terénní sociální služby.

3.Prosadíme  vytváření podmínek pro důstojný životní standard mladých rodin, zejména 
podporou dostupnosti bydlení.

4.Podpoříme  myšlenku vzniku městských jeslí pro rodiny, které potřebují zajistit péči o děti 
do 3 let věku.

V oblasti dopravy

5. Budeme pracovat na urychlení výstavby obchvatu Újezda nad Lesy.

6. Prosadíme  dopravní omezení pro nákladní vozidla.

7. Prosadíme zlepšení průjezdnosti Běchovic.

8. Vyřešíme problém parkování na sídlišti Rohožník.

V oblasti místní správy

9. Zlepšíme a zprůhledníme  hospodaření s veřejnými prostředky.

10. Vyřešíme pronájem a komplexní funkčnost  polyfunkčního domu.

11. Ve spolupráci s MP se zaměříme více na pořádek a bezpečnost a méně na parkovačky.

V oblasti životního prostředí

12. Nechceme  výstavbu  Klánovického golfu na úkor zeleně. 

Stanislava Mudrochová
41 let, podnikatelka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Andrea Vlásenková
40 let, starostka MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MVDr. Miloslav Hod
54 let, veterinární lékař
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

BC. Jan Hod
25 let, student
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Zuzana Dastychová
62 let, lékařka,
zástupce starosty MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Jan Voda
33 let, technik IT
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Barbora Diepoltová
35 let, lékařka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Jiří Němec
72 let, důchodce
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Vladimíra Juřenová
42 let, administrativní pracovnice
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

prof. RNDr. Petr Voňka, CSc.
64 let, vysokoškolský profesor
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Soňa Štroufová
43 let, personální ředitelka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ondřej Štrouf
46 let, obchodní ředitel
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ivo Božek
42 let, OSVČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Ondřej Vojta
46 let, poradce
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

MUDr. Renata Burešová
49 let, lékařka
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Petr Štulc
65 let, jednatel společnosti,
zástupce starosty MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Ing. Vladislav Mareček
43 let, radní HMP
Praha 21 - Újezd nad Lesy
Občanská demokratická strana

Vážení spoluobčané,

dovolte nám pozdravit Vás v předvolebním období 
a představit Vám náš volební program spolu s kandidáty
do Zastupitelstva, kteří ho budou realizovat, pokud jim
k tomu dáte důvěru.

V posledním volebním období pracovalo Zastupitelstvo
i Místní úřad pod vedením starostky z našich řad, která
je připravena v této práci dále pokračovat.

V uplynulých letech se z Újezda stalo místo, kde můžete
nejen bydlet, ale naplnit i volný čas řadou kulturních 
i sportovních aktivit.

Plně je využíváno nově zřízené multifunkční sportoviště,
v Polyfunkčním domě, který nahradil jámu na křižovatce
jsou prostory pro pořádání bálů, tanečních kurzů, je zde
knihovna i Újezdské muzeum ...
Přibylo nám dětských hřišť, v divadle v budově školy po-
řádáme kulturní programy, zahájili jsme tradici pod-
zimního posvícení a zabijačky v předjaří. Podporou vol-
nočasových aktivit místních spolků bylo dosaženo toho,
že kdo nechce, nemusí se v Újezdě nudit, ať je jakékoliv
věkové kategorie.

Udrželi jsme vyrovnaný rozpočet. Podařilo se získat 
finance navíc a mimo jiné zrealizovat rozšíření přivaděče
kanalizace do čističky, výtah ve středisku zdravotní a so-
ciální péče, zvýšil se počet mateřských školek, dětských
hřišť. Byla zahájena stavba kanalizace podél hlavní 
komunikace. Postupuje úprava místních komunikací do
trvalého povrchu.

Není to vychloubání, pouze konstatování skutečnosti, za
kterou stojí časově náročná a mnohdy vyčerpávající
práce těch, kterým jste v končícím volebním období dali
důvěru. Doufáme, že jsme Vás nezklamali.

Volební program představuje, co bychom chtěli v násle-
dujících čtyřech letech dokázat.

Náš tým tvoří osobnosti širokého profesního spektra tak,
abychom mohli být platni ve všech oblastech. Jsou mezi
námi ti, kteří již mají s prací v Zastupitelstvu zkušenosti
i nové tváře. Všichni chtějí udělat co nejvíce pro to, aby
Újezd byl místem, kde budeme rádi žít.

Zveme Vás 15. a 16. října k volebním urnám. 
Těšíme se na Vaše hlasy a těm, kteří podpoří naše kan-
didáty předem děkujeme. 
Jedině s vaší podporou můžeme něčeho dosáhnout.

Za MS ODS
MUDr. Zuzana Dastychová




