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Milí čtenáři,

v ruce držíte červnový zpravodaj. Tedy zpravodaj
měsíce, ve kterém dětem končí škola a mnoho z vás se
bude chystat na dovolenou.

Co v něm najdete? Starostka Andrea Vlásenková vás
seznámí s tím, co je nového v městské části a odpoví
na dotazy, které jste nám, vy čtenáři, poslali do redakce.
Dozvíte se, že v podatelně úřadu si můžete koupit knihy
Stanislava Krause a Břetislava Logaje s tématikou
druhé světové války a rovněž odznaky Újezda nad Lesy.

Nechybí ani pravidelná povídání o zahrádce
a vzpomínky pamětníků na to, jak se žilo v Újezdě
nad Lesy před lety.

Přejeme vám příjemné čtení, dětem úspěšné
zakončení školy a klidnou dovolenou, pokud se na ni
chystáte už nyní.

redakce Újezdského zpravodaje

Kvetoucí rododendrony
v parku u ZŠ Masarykova



Informace ze 48. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
15. 04. 2009

SCHVALUJE
- přezkoumání hospodaření MČ

Praha 21 za rok 2009 auditorskou
firmou ATLAS AUDIT s.r.o.,
K Bílému vrchu 1717, Čelákovice

- vnitřní směrnici „Rozpočtová pra-
vidla MČ Praha 21“ s účinností
od 16. 4. 2009 a zároveň pověřu-
je tajemníka pana Saitze podpi-
sem směrnice

- výjimku z počtu dětí ve třídě pro
školní rok 2009/2010 v 1. MŠ,
Čentická 2222, Praha 9 – Újezd
nad Lesy dle zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon)
a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání dle platných
předpisů

- pojistnou smlouvu č. 2733305203
a č. 2733305124 uzavřenou mezi
MČ Praha 21 a UNIQUA pojiš-
ťovnou, a.s. na pojištění movitého
a nemovitého majetku MČ Praha
21 a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem pojistných
smluv

- dodatek č. 5 k nájemní smlouvě
č. 10344 ze dne 4. 3. 1999 s ná-
jemcem T-MOBILE Czech Repu-
blic a.s., Tomíčkova 2144/1, Pra-
ha 4, DIČ CZ 6494 9681 o rozší-
ření plochy části střechy na bu-
dově Polesná 1690 o 1 m² – tj. cel-
ková plocha nájmu je 9 m² a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem dodatku č. 5

- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci „Gastro-
technologie pro polyfunkční dům“
s firmou InterGast a.s., Na Vino-
braní 1792/55, Praha 10 a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) infor-
movat žadatele v intencích jednání
rady, zajistit uveřejnění na Cen-
trální adrese a jednat s dodava-
telem ve věci znění smlouvy
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy
o dílo po přidělení účelové dotace
HMP

BERE NA VĚDOMÍ
- obsah dopisu HMP, MP hl. m.

Prahy, OŘ Praha 14 – Újezd nad
Lesy s tím, že oprávnění obecní -
městské policie jsou upravena např.
zákony č. 553/1991 Sb., v platném
znění, o obecní policii, zák. č.
131/2000 Sb., v platném znění,
o hlavním městě Praze, Statutem
hl. m. Prahy; přestupky v dopravě
jsou upraveny v zák.č.200/1990 Sb.,
v platném znění, o přestupcích,
zák.č.361/2000 Sb., v platném zně-
ní, o pozemních komunikacích.
Ve věci definice komunikace odka-
zuje tazatele na ust.§ 6 a 11 zák.č.
13/1997 Sb., v platném znění. Ko-
munikace Čížovská, dle programu
INPAKOM (paspart a inventarizace
komunikací):parc.č.1284, k.ú.Újezd
nad Lesy, správní začlenění, jako
místní komunikace III. třídy – vo-
zovka, rozhodnutím MHMP-7235/
1999/Dop-R5/FI-SÁ ze dne 30. 6.
1999. Jedná se o veřejně přístup-
nou, obslužnou pozemní komuni-
kaci. Silničním pozemkem se dle ust.
§ 11 zák.č. 13/1997 Sb., v platném
znění, se rozumějí pozemky,
na nichž je umístěno těleso místní
komunikace.Těleso místní komuni-
kace je ohraničeno spodním okra-
jem a vnějšími okraji stavby pozemní
komunikace, kterými jsou vnější
okraje zaoblených hran zářezů či za-
oblených pat náspů, vnější hrany sil-
ničních nebo záchytných příkopů
nebo rigolů nebo vnější hrany pat
opěrných zdí, tarasů, koruny ob-
kladních nebo zárubních zdí nebo
zářezů nad těmito zdmi. Zároveň
odkazuje tazatele na ustanovení
platných zákonů, obecně závazných
právních norem, s tím, že Rada MČ
Praha 21 (příp. odbory Úřadu MČ
Praha 21) není oprávněna vykládat
zákony, právní normy či vydávat
výklady a metodické pokyny a uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) za-
slat usnesení rady Obvodnímu ře-
ditelství MP Praha 14

JMENUJE
- v souladu s usnesením Rady MČ

Praha 21 č.871 ze dne 11.2.2009
pí Vladimíru Juřenovou jako ná-
hradníka grantové komise

pro grantový program pro rok
2009 na podporu poskytovatelů
sociálních služeb

Informace ze 49. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
6. 5. 2009

BERE NA VĚDOMÍ
- zápis z jednání muzejní rady

ze dne 8. 4. 2009 a zároveň schva-
luje požadavek MR umožnit pro-
hlídku prostoru pro muzeum v no-
vém polyfunkčním domě. Termín
prohlídky je nutné domluvit s ve-
doucí OMI RNDr. Berouškovou.
Dále upozorňuje MR, že veškeré
vybavení muzea a knihovny bude
zajišťovat ÚMČ /OMI/ a podněty
na vybavení muzea bude přijímat
vedoucí OMI RNDr. Beroušková

- výsledky přijímacího řízení do MŠ
pro školní rok 2009/2010 v MČ
Praha 21 a zároveň ukládá ÚMČ
/OMI + RŠ/ zjistit možnost rozší-
ření počtu tříd v MŠ Sluníčko a
v I.MŠ a dále ukládá pí starostce
Vlásenkové vstoupit v jednání
se starostou Běchovic, ohledně
možnosti umístění 15 dětí v MŠ
Běchovice a konstatuje, že pro
příští rok 2010 je připravena pod-
porovat jako jednu z priorit měst-
ské části přístavbu nebo výstavbu
nové MŠ

- technickou zprávu, prohlášení k in-
stalaci a fotodokumentaci týkající
se rozmístění cyklostojanů na úze-
mí MČ Praha 21 a ukládá ÚMČ
/OMI/ přesně určit pozemky,
na kterých bude možné vybudovat
stanoviště pro cyklostojany v sou-
ladu s předloženými materiály
a dále ukládá ÚMČ /OMI/ v dané
věci vstoupit v jednání se spol.TSK
a odeslat prohlášení k instalaci

- zápis č. 14 ze dne 25. 3. 2009
a zápis č. 15 ze dne 22. 4. 2009
z jednání KV a ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit zápisy na
jednání Zastupitelstva MČ Praha
21

- zprávu auditora o výsledku pře-
zkoumání hospodaření MČ Pra-
ha 21 za rok 2008 - závěr zprávy
auditorské firmy ATLAS AUDIT
s.r.o. – „Při přezkumu hospodaře-
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ní a v předložené účetní závěrce
Městské části Praha 21 za účet-
ní období 2008 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“. Předložený
materiál je nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení.

- informaci o změně legislativy DPH
a zároveň ukládá ÚMČ /p.Mrázové/
předložit na další jednání rady ná-
vrhy na Dodatky nájemních smluv
s nájemci střechy MZŠ Polesná

- informaci o změně legislativy DPH
a zároveň schvaluje úpravu hodi-
nové sazby za pronájem tělocvič-
ny a to: a) smlouvy uzavřené na
dobu neurčitou: základ 230,-- Kč
+ 9% DPH, b) krátkodobé pronáj-
my: základ 250,-- Kč + 9% DPH

SCHVALUJE
- uvolnění finančního příspěvku

ve výši 500,-- Kč na občerstvení
pro vernisáž výstavy „Sokol v boji
za svobodu Čechů“. Finanční pro-
středky budou uvolněny z kapito-
ly 09-Vnitřní správa.

- poskytnutí neinvestičního finanč-
ního příspěvku ve výši 20.000,-
- Kč pro občanské sdružení Škol-
ní sportovní klub Újezd nad Lesy
na nákup pohárů a medailí na
akci „Běh o pohár starosty“ v kap.
06-Kultura, sport a cest. ruch z po-
ložky nespecifikovaná rezerva
v kap. 10-Pokladní správa

- Smlouvu o spolupráci při realiza-
ci projektů v rámci projektového
záměru „Unifikace registrů, evi-
dencí a agend IS HMP“ mezi MČ
Praha 21 a hl. m. Praha a pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- poskytnutí neinvestičního příspěvku
ve výši 5.000,-- Kč pro občanské
sdružení Maminy z újezdské roviny
na akci „Za pokladem skřítků“ v kap.
06-Kultura, sport a cest. ruch z po-
ložky nespecifikovaná rezerva
v kap. 10-Pokladní správa

- uspořádání vánočního koncertu
skupiny Schovanky ve společen-
ském sále MZŠ Polesná a zároveň
schvaluje uvolnění finančních pro-
středků ve výši 31.000,-- Kč
a vstupné ve výši 200,-- Kč. Fi-
nanční prostředky budou uvolně-
ny z VHČ.

- uspořádání koncertu kapely Spi-
ritual Kvintet ve společenském
sále MZŠ Polesná a zároveň
schvaluje uvolnění finančních pro-
středků ve výši 35.000,-- Kč
a vstupné ve výši 200,-- Kč. Fi-
nanční prostředky budou uvolně-
ny z VHČ.

- Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č.
108/07 se společností BETON-
STAV TEPLICE a.s. na výstavbu
polyfunkčního domu a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku

- využití odvodu části výtěžku z VHP
dle § 16 zákona č. 202/1990 Sb.,
na nákup a doplnění herních
prvků v k. ú. Újezd nad Lesy
v částce 342.659,20 Kč

- schvaluje rozpočtové opatření č.
24 – úprava rozpočtu v roce
2009 dle předloženého návrhu –
tabulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení

- vedení místní rekreační cyklostez-
ky dle předloženého soupisu par-
celních čísel a vlastníků dotčených
pozemků . Soupis je nedílnou sou-
částí originálu usnesení a ukládá
místostarostovi Ing.Štulcovi, vstou-
pit v jednání s HMP a projednat
možnost financování akce

- výpověď z bytu Žiželická 1612, byt.
č. 17, Praha 9 – Újezd nad Lesy
- nájemce slečna Lenka Hatinová
podle § 711 odst. 2 písm. a) a b)
občanského zákoníku výpověď
z nájmu bytu bez přivolení soudu
a pověřuje pí starostku Vlásen-
kovou podpisem výpovědi slečně
Lence Hatinové , bytem Žiželická
1612, byt. č. 17, Praha 9 – Újezd
nad Lesy

- Dodatek č.1 k smlouvě o nájmu po-
zemku č.21/2001 ze dne 16.5.2001
s nájemci ELTODO EG a.s.,
Novodvorská 1010/14, 142 01 Pra-
ha 4 a WAGMA s.r.o., U Házů
829/4, 164 00 Praha 6 – Nebušice
a zároveň pověřuje pí starostkuVlá-
senkovou podpisem Dodatku č. 1

- Evidenční list k nájemní smlouvě
č. 85/B/2001 (nájemce pan Male-
ček, byt Žlebská 1622/7, Praha 9
– Újezd nad Lesy) a zároveň po-
věřuje pí starostku Vlásenkovou
podpisem Evidenčního listu

- výměnu bytu na adrese Novosi-
břinská 673, byt. č. 3, Praha 9 –
Újezd nad Lesy za byt na adrese
Novosibřinská 673, byt č. 4, Praha
9 – Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje pí starostku Vlásenkovou
podpisem nové nájemní smlouvy na
dobu neurčitou na byt Novosibřin-
ská 673, byt č. 4, Praha 9 – Újezd
nad Lesy s manžely Sprinzlovými

- návrh nájemní smlouvy na užívá-
ní pozemků č. parc. 2757 a 2758
v k. ú. Újezd nad Lesy s výší ná-
jemného 8.670,-- Kč/měs. a dále
schvaluje za smluvně nezajištěné
užívání pozemků úhradu ve výši
208.080,-- Kč jako náhradu
za bezdůvodné obohacení za
poslední dva roky a dále pověřu-
je pí starostku Vlásenkovou pod-
pisem nájemní smlouvy a ukládá
ÚMČ /OMI/ vyzvat pí. Kunovou
prostřednictvím AK JUDr. Strán-
ského k uzavření nájemní smlou-
vy v intencích jednání rady

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na 1. etapu akce
„Rekonstrukce komunikace No-
vosibřinská v úseku Velimská
x Vlkanovská x Všeňská“ s firmou
PB SERVIS s.r.o., Nové náměstí
1257, Uhříněves a ukládá ÚMČ
Praha 21 (OMI) informovat žada-
tele v intencích tohoto usnesení
a požádat FO o příslušné roz-
počtové opatření a dále pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy o dílo

- zjednosměrnění části ulice Cha-
beřická a ulice Hodkovská v sou-
ladu s generelem dopravní ob-
služnosti v zájmu regulace do-
pravy v rezidenčních částech
městské části a dále ukládá ÚMČ
/OMI/ projednání a realizaci

- Informační koncepci a Bezpeč-
nostní zajištění informačních sys-
témů ÚMČ Praha 21 v souladu se
zákonem č. 365/2000 Sb. o in-
formačních systémech veřejné
správy a vyhlášky č. 529/2006 Sb.
o dlouhodobém řízení ISVS

- udělení odměny ve výši 25.000 Kč
pro vedoucí OMI RNDr. Berouš-
kovou za ukončení výstavby po-
lyfunkčního domu
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generál Stanislav Kraus
Za svobodou třemi světadíly

Cena titulu 100,- Kč
Standa Kraus ve své knize
popisuje vzpomínky
na dramatické válečné
roky v době druhé
světové války v letech
1939 až 1945.

PHDr. Břetislav Logaj
Kdyby šlo zapomenout

Cena titulu 50,-Kč.
Jedná se o vzpomínky
ze života za druhé světové
války, kdy odbojář
pan Břetislav Logaj
byl zatčen a následně
vězněn v koncentračních
táborech.
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- udělení peněžitého daru ve výši
jedné měsíční odměny starostce
MČ praha 21 pí Vlásenkové, pe-
něžitý dar ve výši jedné měsíční
odměny neuvolněnému místosta-
rostovi panu Ing. Petru Štulcovi, ne-
uvolněné místostarostce MUDr.
Zuzaně Dastychové a radním Ing.
Tomáši Vaníčkovi a Ing.Vladislavu
Marečkovi

NESCHVALUJE
- jednostranný návrh na navýšení

cen, předloženou úpravou smluv-
ních ujednání , označenou jako do-
datek č. 1, který byl předložen spol.
Prinsitt, s.r.o., IČ 63984695, sídlo
Praha 9, K jízdárně 45/30, ve věci
smlouvy o dílo č. 89/08 ze dne 4. 8.
2008 „údržba zeleně na MČ Praha
21“ a trvá na původním znění uza-
vřené smlouvy o dílo a ukládá
ÚMČ /OŽPD/ informovat spol. Pri-
nsitt s.r.o. v intencích jednání rady

- slevu na nájemném za nebytové
prostory v domě Živonínská 1629,
Praha 9 – Újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá ÚMČ /pí. Mrázové/ in-
formovat p. Šurycha v intencích
jednání rady

SOUHLASÍ
- s předloženým návrhem grantové

komise na přidělení grantů v ob-
lasti sociálních služeb pro rok
2009. Protokol z jednání granto-
vé komise je nedílnou součástí
originálu usnesení a ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s návrhem závěrečného účtu MČ
Praha 21 za rok 2008, ( tj. sou-
hrnné zpracování údajů o celo-
ročním hospodaření MČ a jí zří-
zených příspěvkových organizací)
a to bez výhrad. Předložený ma-
teriál je nedílnou součástí originálu
usnesení a ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 20 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnese-
ní ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 21 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,

která je nedílnou součástí usnese-
ní a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 22 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 23 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnese-
ní a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s plněním rozpočtu MČ Praha 21 za
1. čtvrtletí 2009 dle předloženého
návrhu – komentáře a tabulek, kte-
ré jsou nedílnou součástí originá-
lu usnesení a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit ma-
teriál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s napojením objektu polyfunkčního
domu, ul. Staroújezdská č. parc. 12
na poplachový monitorovací sys-
tém MP hl. m. Prahy.

PODATELNA ÚŘADU MČ PRAHA 21

V podatelně Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 lze zakoupit knihy
a odznaky Újezda nad Lesy, které vydal Úřad MČ Praha 21.



Odznaky
Újezda nad Lesy

Jedná se o sérii pěti
odznaků, které jsou
barevně odlišeny.
Cena za kus 20,-Kč.

SLUŽBA – KOPÍROVÁNÍ
Dále ÚMČ Praha 21 nabízí kopírování listin a
dokumentů ve formátu A4 a A3 za tyto ceny:

jednostranně oboustranně
A4 3,- 4,-
A3 4,- 6,-

PRODEJ ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE
Cena 3,-Kč

Úřední hodiny PODATELNY
PO a ST 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
ÚT a ČT 8:00 – 11:30 13:00 – 15:00
PÁ 8:00 – 12:00

Úřední hodiny ÚŘADU
PO a ST 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
PÁ 8:00 – 12:00

KONTAKT:
Tel.: 281 012 911 e-mail: podatelna@praha21.cz
Fax: 281 971 531 e-mail s elektronickým podpisem:

posta@praha21.cz

Martina Nejtková, redakce

Z ÚŘADU
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY PRAHA 21
13. ČERVNA Holšická x Sudějovická

Druhanická x Staroújezdská
Starokolínská

Předpokládaná hodina přistavení kolem 9.30 h. Po naplnění nebude kontejner vyměňován.
Odvoz po naplnění nebo v odpoledních hodinách.

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

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

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

Martina Nejtková, OŽPD

8. 6. – po

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušinská 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zálešanská - Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

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

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

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

27. ČERVNA Toušická
Rohožnická
Čenovická x Pilovská
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení: - dne 29. 06. 09 od 9,00 do 11,30 hod.

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

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

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

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

KAM S ROSTLINNÝM ODPADEM
V současné době již máme několik možností, kam můžeme odložit rostlinný odpad ze zahrádky.

1. KOMPOSTOVAT
Pokud máte vlastní zahrádku, je to nejjednodušší a nejlevnější způsob zpracování rostlinného odpadu.

Odpad se zpracuje přímo na vaší zahrádce a není nutná žádná další manipulace s ním.
Jak probíhá proces kompostování? Na rozkladu organic-

kých látek v kompostu se podílí bakterie, plísně, houby, žížaly
a další živočichové. Jelikož tito živočichové potřebují ke svému
životu dostatek vzduchu, je vhodné kompost provzdušňovat
(překopávat). Dále je v průběhu kompostování důležité sle-
dovat vlhkost kompostu a pokud zjistíte, že je kompost příliš
suchý, je třeba ho ovlhčit.

Organická hmota se přepracovává a „tleje“ a tímto proce-
sem vzniká hodnotná surovina – kompost. Živiny, které se na-
chází v kompostu, jsou vázány v mikroorganismech, které je
přeměňují na humus. Organické látky jsou postupně rozklá-
dány a mineralizovány ( minerální prvky jsou snadno přijímány
rostlinami).
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Dále mohou vznikat teploty 60 – 70 ˚C, které zneškodňují zárodky chorob plevelů. Také se procesem
tvoří přírodní antibiotika zneškodňující zárodky chorob. Dále se tvoří fermenty a enzymy, které posilují odolnost
rostlin proti chorobám.

Co domácím kompostováním získáme? Domácím kompostováním se získává kvalitní hnojivo, které se
zase použije zpět do zahrádky na hnojení plodin, trávy, stromů a pokojových květin.

Kompost totiž obsahuje nejen živiny pro rostliny, ale je důležitý také pro půdu. Humusové látky obsažené
v kompostu poutají vodu a živiny a zlepšují strukturu půdy.
2. POPELNICE NA ROSTLINNÝ ODPAD

Další možností odložení rostlinného odpadu je objednání si popelnice na ro-
stlinný odpad.
Co mohu do popelnice odložit? Compostainer je určen pro bioodpad
ze zahrady a z domácností jako je listí, tráva, seno, plevel, spadané ovoce,
zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny apod.), větve keřů i stromů
(posekané, prořezané apod.), zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky z vajec.
Compostainer se vyváží 1 x za 14 dní lichý týden v sobotu. Období svozu je
jednotné pro všechny zájemce a to od dubna do listopadu tedy na 8 měsíců.
Cena 120 l (cena za období 412 Kč) - cca 51 Kč měsíčně

240 l (cena za období 714 Kč) - cca 89 Kč měsíčně

Smlouva se uzavírá s firmou Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77
Praha 9 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

V případě zájmu o tuto službu volejte na tel. 281 012 943 - M. Nejtková, nebo
na call centrum Pražských služeb a.s., tel.: 284 091 888.

3. KOMPOSTÁRNA ROSTLINNÉHO ODPADU
Odvést svůj rostlinný odpad do kompostárny

biologického odpadu, která se nachází
na adrese: na rohu ulic Černokostelecké
a Dřevčické, č.parc. 830/25, Praha 10
– Malešice.
Kompostárna je určena pro obyvatele hl. m.
Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území
města bezplatně;

Provozní doba:
Pondělí až pátek 7:00 - 18:00

(v době zimního času do 17:00)
Sobota 7:00 - 15:00

tel: 274 772 694
e-mail: kompostarna.malesice@jena.cz www.jena.cz
Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi, substráty, apod.

4. SBĚRNÝ DVŮR
Adresa: Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice, tel.: 281 924 959

Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod
(v letním období do 18:00 hod)

So 8:30 – 15:00 hod
Pokud máte trvalý pobyt v hlavním městě Praze, lze odložit
do sběrného dvora rostlinný odpad zdarma.
Do sběrného dvora lze odložit zdarma ještě následující odpady:

- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.)
- elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.)
- kovový odpad
- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
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Dne 9. června 2009 oslaví 70. narozeniny pan Josef Zadražil

z Újezda nad Lesy. K tomuto významnému dni mu přejeme

pevné zdraví, spokojenost, pohodu a štěstí.

Manželka a synové s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ Děkuji odboru občanskosprávní a matrika a Sdružení důchodců
v Újezdě nad Lesy za přání k životnímu jubileu. V dnešní uspě-
chané době zvlášť potěší tato krásná slova přání a účasti.

Helena Váňová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

- stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³ zdarma)
- papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus

5. KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD A ŠTĚPKOVÁNÍ

Na jaře a na podzim přistavujeme kontejnery na rostlinný odpad a zároveň provádíme štěpkování větví.
Informace o těchto akcích jsou vždy na vývěskách, na internetových stránkách a v Újezdském zpravodaji.

Výše jsem vám uvedla několik možností kam můžete rostlinný odpad odložit. Pevně věřím, že si každý
dokáže z těchto možností vybrat a nebude mít potřebu tento odpad odkládat u kontejnerů na tříděný odpad nebo
nám dělat skládky po naší městské části.

Martina Nejtková, OŽPD

V září se bude otevírat polyfunkční dům
Rozhovor se starostku Andreou Vlásenkovou mimo jiné o podobě polyfunkčního domu, obchvatu i názvech ulic
v Újezdě nad Lesy

Po prázdninách čeká obyvatele Újezda nad Lesy slavnostní otevření nového polyfunkčního domu, který vy-
rostl na místě jámy Karel. „Budova je dokončená a zkolaudovaná,“ říká starostka Andrea Vlásenková. Nyní už
čeká na své nájemce.

Co obyvatelé Újezda nad Lesy v polyfunkčním domě najdou?
Jak už jsem avizovala v patře bude restaurace a společenský sál. Ve spodní části právě probíhá zařizování

muzea.
Kdo bude restauraci provozovat?
Nájemce právě vybíráme. Chtěli bychom, aby zde byla kvalitní restaurace, kam by si rády na večeři zašly na-

příklad i rodiny s dětmi, ne jen jídelna. Zároveň by měl nájemce zajistit provoz společenského sálu, buď např-
klad v konsorciu s dalším provozovatelem nebo sám. Městská část a její spolky bude mít vyhrazené přednostní
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právo na pořádání svých akcí, například plesů, karnevalů a různých dalších aktivit. Nájemce může prostory vy-
užívat například i k pořádání koncertů, divadelních představení i soukromých akcí, jako jsou svatby nebo abitu-
rientské večírky.

Zájemců bude nejspíš hodně, kdo má šanci uspět?
Ano počítáme s tím, že se přihlásí více subjektů. Budeme posuzovat především jejich „dobré jméno“ a zku-

šenosti v oboru. Měl by mít praxi s provozováním restaurace a měl by za ním být vidět již kus práce. Zajímají nás
samozřejmě také cenové podmínky, tedy nájem, který nabídne.

V objektu má být i Česká pošta …
Vedeme s ní intenzivní jednání. Jsem ve stálém kontaktu s náměstkem ministra vnitra panem Zajíčkem, který

má Českou poštu legislativně na starosti a maximálně se snažíme, aby sem byla její provozovna přestěhována.
Ze strany České pošty totiž nastaly komplikace, které všemi silami řešíme. Jednání se také zbrzdila v souvislosti
se změnou vlády. Může se stát, že do slavnostního otevření objektu v září ještě pošta přestěhovaná nebude, ale
chceme, aby se do konce roku vše povedlo.

Počítá se stále s lékárnou?
Lékárna ve stávajícím plánu není. A to proto, že si Česká pošta nárokuje větší počet čtverečních metrů plo-

chy, než před třemi roky, když jsme s ní začali o přestěhování jednat. To je způsobeno nárůstem zásilek v sou-
vislosti se zvýšením internetového prodeje, tedy balíků, které pošta odbavuje.

Obyvatelé Újezda nad Lesy zajímá také akce „kanalizace na hlavní ulici“. Jak pokračuje?
Kanalizace na hlavní ulici Starokolínská - Novosibřinská je prioritou číslo jedna pro tento rok V současné chvíli

je připravena veškerá projektová dokumentace a k výběrovému řízení je hotové vše potřebné tak, aby mohla
stavba začít. My jako městská část apelujeme a jednáme s magistrátem, aby byla tato akce odsoutěžena jako
stavba veřejného prospěchu v co nejkratší době. Jakmile k tomu dojde, budu informovat občany, kdy začne.
Jsem si vědoma toho, že tento problém trápí občany Újezda dlouhodobě. Udělám maximum pro to, aby byl brzy
vyřešen. Jakmile bude vybrán zhotovitel, dozví se občané, jakým způsobem bude výstavba probíhat, aby co nej-
méně zatížila hlavní komunikaci. Chci se omluvit, že vše nejde tak rychle, jak jsme si představovali, ale někdy je
byrokracie rychlejší než my. Až bude kanalizace dokončena, budou opraveny chodníky tak, aby vznikl důstojný
prostor pro pěší.

Objevily se informace, že se opět odkládá výstavba obchvatu kolem Újezda nad Lesy?
Obchvat není v žádném případě odkládán. Je stále ve stavebním řízení s tím, že probíhá územní rozhodnutí.

Předpokládaný začátek výstavby je podle poslední informace stále rok 2013. Ale vzhledem k tomu, že na celé
trati přeložky vzniklo mnoho občanských sdružení, které výstavbě okruhu brání, dá se předpokládat, že se vinou
odvolacích řízení stavba zpozdí. Sdružení vznikla například v Běchovicích, Úvalech, Květnici a Kolodějích, tedy
všude tam, kde vedení obcí povolilo bytovou výstavbu až těsně k plánované přeložce.

Kdy bude dokončena protihluková stěna u lesoparku Rohožník?
V rámci jedné akce proběhla loni údržba části lesa u sídliště Rohožník. Nyní přichází na řadu protihluková

stěna. Finanční prostředky na ní ještě v tuto chvíli nejsou, ale podali jsme žádost prostřednictvím agentury o zdro-
je z evropských fondů.

Dočkají se občané Újezda i kvalitních cyklostezek?
Ano, v současné době připravujeme projekt pro celkové zpracování cyklostezek nejen mezi Újezdem a Bě-

chovicemi, ale včetně napojení na ostatní městské části, tedy Klánovice a Koloděje. Pracuje na tom skupina při
městské části vedená panem inženýrem Štulcem. Již je zpracován prvotní pilotní materiál. Probíhá vyhodnoco-
vání investičních nákladů. V současné době jednáme o možnostech získání finančních prostředků na projekto-
vou dokumentaci a začátek výstavby. Je to akce na více let a úkol zejména pro příští volební období.

Někteří čtenáři zpravodaje se ptali, podle čeho se jmenují ulice v Újezdě nad Lesy a zda se neuva-
žuje o pojmenování některé ulice po generálu Krausovi.

Ulice mají názvy po středo-
českých obcích. Neurčujeme je my,
ale magistrát hlavního města Prahy.
Oni mají itinerář, podle kterého po-
stupují, my na to nemáme vliv. Je
proto velmi obtížné do tohoto pro-
cesu legislativně vstoupit. Po gene-
rálu Krausovi by mohla být pojme-
novaná například současná Čen-
tická, případně náměstí vzniklé po-
blíž Penny Marketu.

Klára Mandausová
Polyfunkční dům



VZPOMNÍKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
A ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
BYLO VYDAŘENÉ

V pátek dne 8. května
2009 pořádala MČ Praha
21 vzpomínkové shromáž-
dění na počest ukončení
druhé světové války.

Zahájení akce začalo
v deset hodin, kdy sta-
rostka MČ Praha 21 paní
Andrea Vlásenková spo-
lečně s hosty a přítomnými

položila věnec k pomníku T. G. Masaryka a všichni uctili památku
dne vítězství nad fašismem a ukončení druhé světové války
při poslechu české hymny.

Poté se přítomní odebrali ke vchodu ZŠ Masarykova a paní
starostka všechny srdečně přivítala. Ze známých osobností zde
uvítala manželku pana Stanislava Krause paní Krausovou
s dcerou a vnučkou, brig. gen. MUDr. Josefa Hercze, plk. Pavla
Vranského, plk. Ing. Jana Vondráčka, paní profesorku PhDr.
Jaroslavu Jiráskovou a pana PhDr. Miloše Schmidta.

Děvčata ze základní školy si jako kulturní vsuvku připravila
báseň s názvem Hora Říp od nositele Nobelovy ceny za litera-
turu a známého básníka Jaroslava Seiferta. Přednes básně byl
velmi pěkný a dívky sklidily velký potlesk. Po té k přítomným pro-
mluvil místní kronikář pan PhDr. Miloš Schmidt, který vzpomněl
na období druhé světové války a také brig. gen. MUDr. Josef
Hercz, který po dlouhé době opět navštívil Újezd nad Lesy,
za což mu paní starostka poděkovala.

Po ukončení shromáždění se přítomní přesunuli do místního
Újezdského muzea, kde byla zahájena vernisáž nové výstavy
s názvem „Újezdští Sokolové v boji za svobodu“, se kterou vás
podrobně seznámí ve svém článku „Újezdské muzeum infor-
muje“ pan PhDr. Miloš Schmidt.

Vzpomínkové shromáždění i zahájení vernisáže v místním
muzeu bylo úspěšné a srdečně zveme všechny spoluobčany na
instalovanou výstavu do místního muzea a těšíme se již na další
akci pořádanou Úřadem MČ Praha 21.

Martina Nejtková, redakce
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Újezdské muzeum informuje

VERNISÁŽVÝSTAVY
„ÚJEZDŠTÍ SOKOLOVÉV BOJI ZA SVOBODU“

V pátek 8. května proběhla v Újezdském muzeu vernisáž výstavy „Újezd-
ští Sokolové v boji za svobodu“. Výstavu připravilo naše muzeum ve spolu-
práci s pražským Tyršovým muzeem a újezdským Klubem důchodců.

V první části byly mimo fotografií zakladatelů Sokola Tyrše a Fügnera
umístěny i knihy s citáty myšlenek, kterými oba národní buditelé vybavili
toto tělovýchovné hnutí: „Ve zdravém těle zdravý duch“. Od svého zalo-
žení v roce 1862 se tak stal Sokol nejsilnější organizací, která vedla český
národ z druhořadého provinciálního postavení v Rakousko – Uhersku až
ke vzniku samostatné demokratické republiky. Sokol výrazně podpořil její
charakter pevné a rozhodné opory demokracie i v záplavě fašistické a na-
cistické zvrhlé ideologie.

Právě v další části výstavy byly instalovány i fotografie a památky
na předsedu újezdské jednoty Dr. Bedřicha Jenšovského, a další členy
umučené v německých koncentračních táborech, jakož i členy jednoty, kteří
buď padli nebo byli zavražděni německými vojáky v Květnové revoluci.

Druhá polovina výstavy poskytuje návštěvníkům řadu plakátů a foto-
grafií s možností poznávat pestrost činností jak újezdské tak novosibřin-
ské jednoty. Vedle vlastní tělovýchovné činnosti od žáků přes dorost
po muže a ženy to byly četné divadelní hry, různé akademie známé jak
Šibřinky, taneční zábavy a plesy.

Zejména v období německé okupace za tzv. Protektorátu Čechy a Mo-
rava se Sokol snažil posilovat české vlastenectví a víru v porážku okupantů.

Tím radostnější bylo nadšené rozvinutí všestranné činnosti po vítězném
ukončení války a okupace.Tomuto spontánnímu nadšení udělal konec únor
1948. Desítky členů jak újezdské tak novosibřinské jednoty se sice zúčast-
nily XI. Všesokolského sletu, ale to už byla labutí píseň organizace, jejímž
smyslem byl svobodný občan milující svůj demokratická stát.

Komunistický režim sice povolil činnost Sokola jako tělovýchovné or-
ganizace Národní fronty, vyžadoval však vyloučení všech „komunismu ne-
přátelských sil“. Ale to už byl jen odvar onoho nadšeného sokolského
vlastenectví.

Vernisáž zahájil předseda MRÚM PhDr. Miloš Schmidt. Seznámil ná-
vštěvníky se stručnou historií Sokola i koncepcí výstavy. Poděkoval reali-
zátorce výstavy Ing. Evě Danielové, Muzeu Tyrše a Fügnera za zapůjčení
slavnostních sokolských stej-
nokrojů mužů a žen, které
zprostředkovala paní Květa
Svátková. Velký dík patří
i řadě občanů, kteří v mimo-
řádně velkém počtu poskytly
nejrůznější předměty pro vý-
stavu.

Jsme rádi, že i tuto vý-
stavu zahájila paní starostka
Andrea Vlásenková. Znovu
nám tak potvrdila to, že naše
muzeum má plnou podporu
u ní i pracovníků Úřadu MČ.

PhDr. Miloš Schmidt,
předseda MRÚM
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CO JSME SI ZAPAMATOVALY Z NAŠEHO DĚTSTVÍ PROŽITÉHO
V ÚJEZDĚ NAD LESY

MEZI LIDMI

VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA – TŘETÍ POKRAČOVÁNÍ
Za to moje bydliště čekalo velké překvapení. Ně-

mecký protektor zabral velké území v oblasti ohraničené
státní silnicí od Poříčí nad Sázavou směrem na Tábor,
řekou Sázavou, Vltavou a částí jižně od Neverlova
pro jednotky SS a vytvořil tak tzv. „SS Übungsplatz
Böhmen.“krutá situace pro místní obyvatele, protože
všichni se museli okamžitě vystěhovat a opustit
bez náhrady majetek. Velitelství bylo umístněno na
zámku Konopiště. Bylo zde umístěno několik divizí SS
jako „Das Reich“, „Böhmen“ a další. Nejvyšším velite-
lem byl, jak jsme říkali, generál Karasch, bývalý velitel
koncentračního táboru v Manthausenu a zločinec
na prvním místě při soudu v Norimberku.

Protože velitelství bylo napájeno elektrickou energií
z rozvodny 22 kv v Nespekách, přijelo na kontrolu je-
jího zabezpečení vedení SS a pracovníci Benešov-
ského gestapa a pro otce nastala krušná doba.
Členové gestapa pak jezdili často kontrolovat situace.
Pro otce bylo štěstí, že se domluvil německy, možná i
neštěstí. U gestapa také jezdil otcův spolužák z obecné
školy v Chotěboři, který jediný uměl česky a tak mohl
občas o všem hovořit se zaměstnanci i rodinami, které
v objektu bydleli. A tak se s otcem všichni seznámili,
hlavně velitel. Velká část tohoto SS území podléhala

na opravách pod Nespeky a Krhanice, kde byl správ-
cem pan Kohoutek, který měl krásnou dceru. Vím to,
protože jsem byl o prázdninách na měsíční brigádě na
stavbě nové rozvodny 22 kv. Tato praxe se mi vyplatila
v budoucím zaměstnání v EZ Praha. Oprav na tomto
území bylo mnoho, protože zde byla prováděna cvičení
s ostrou střelbou. Opravovat se muselo ve dne v noci.
Montéry vždy doprovázeli vojáci, protože při jedné opravě
si v noci svítili reflektory a vojáci na ně začali střílet.

Když se velitelství zabydlelo, začali přemýšlet, jak si
rozdělit vystěhované chaty v Nespekách. Nejlepší
chatu Dr. Hlávky zabral generál Karasch. Další jeho po-
bočníci, dále ing. Gesebner – generální ředitel protek-
torátních zbrojovek.

Hranice tohoto území chodili kontrolovat v našem
úseku vojáci polní policie. Všichni tito důstojníci si do
chat nastěhovali rodiny. I dopravu do chat vyřešili jed-
noduše. Vojenská auta je vozila na dvůr do objektu ne-
specké elektrárny a s našimi loďkami se nechali
převážet přes řeku a tak tu bylo více SS manů než na-
šich lidí. Gestapo zakázalo všem cizím bez povolení
zákaz vstupu. Potřebné povolení vydávali ve své úřa-
dovně. Samozřejmě to nikdo nedodržoval, a tak jsem ve
své mladistvé nerozvážnosti šestnácti let provedl násle-

Sokol, v létě se konaly na letním hřiš-
ti = dnes nově vybudované sportov-
ní hřiště, tělovýchovné slavnosti, na
kterých účinkovaly děti již od před-
školních let, dorost až dospělé gym-
nasty. Na hřišti byla dráha, dosko-
čiště, hrazda, hřiště na volejbal. Od
fotbalového hřiště bylo odděleno ze-
leným pruhem s lavičkami.

V zimě se cvičilo v sokolovně
na křižovatce. V sokolovně se kona-
ly také plesy, divadelní představení,
vánoční trhy, besídky a bylo provo-
zováno kino manželů Radových a to
pouze v neděli odpoledne a večer.
Nevýhodou bylo, že ze zadních řad
bylo špatně vidět nám, malým dě-
tem. Sezení bylo na volně stavěných
židlích.

Další kino, již širokoúhlé a se šik-
mou podlahou, bylo v sále hospody
U kina – dnešní Biliár.

V sále hospody U Ťopků = dneš-

ní ulice Staroújezdská, učila pí Bend-
lová děti balet a občas zde bylo hrá-
no i loutkové divadlo.

V hospodě pí Kulhavé = dnešní
Staroújezdská byl orchestrion a zde
se setkával v neděli náš děda slav-
nostně oblečen se sousedy na pivo.
Na rozdíl od dnešní doby se v neděli
odpoledne nedělalo.

V Újezdě byl jediný rybník, který
byl v létě obležen lidmi, pamatujeme
si ho ještě upravený s kabinami a pís-
kem kolem. V zimě pak byl osvětlen
a večer se hrály hokejové zápasy.Také
můj otec Standa Obermajer byl roz-
hodčí a několikrát jsem tam mrzla
jako ostatní příznivci, pro které to byl
neopakovatelný zážitek.

V Újezdě se také udržovalo po-
svícení, my kteří jsme toho pamět-
níky, to byla pro obec velká událost.
Termín byl vždy před svátkem
Sv. Václava. Oslavy byly včetně

průvodu, z účastníků vynikali Ba-
ráčníci svými kroji a vlastně i orga-
nizací. Odpoledne začala taneční
zábava, v sále na křižovatce, která
se protáhla dlouho do noci, v za-
hradě se sedělo.

Od zvoniček u Bartošů a na Bla-
tově nám bylo zvoněno poledne
a klekánice. Pochopitelně i dáváno na
vědomí různým typem zvonění, kdo
zemřel z místních obyvatel.

V Újezdě v sále hospody U Štros-
majerů a U Smolíků bývaly „Čaje“,
které byly jedinou společenskou
událostí pro mládež a byly hodně na-
vštěvované.

Za našich školních let byla v pro-
storách hostince U Kuncových (dneš-
ní videopůjčovna) provozována škol-
ní jídelna. Děti musely čekat venku,
třeba i na dešti, než se na ně dostala
řada.

Blanka Exnerová-Obermajerová
Růžena Krňanská-Zídková
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MEZI LIDMI

OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE FUNGUJE
V PRAZE 20 JIŽ DEVĚT LET

dující hloupost. Jednou někdo zvonil na službu, aby při-
šla otevřít vrata. Běžel jsem tam sám. Otevřu a proti
mně stál přímo malý postavou generál Karasch. Za ním
stál jeho pobočník SS man se samopalem a mercede-
sem s SS vlajkou. Já ho znal od vidění , ale on mě nikdy
neviděl. Přesně podle rozkazu na ochranu jsem ho ně-
mecky slušně oslovil „Dobrý den, co si račte přát?“
On na to akorát zíral a když jsem se ho zeptal, jestli má
povolení, začal řvát jako tygr a já udělal tu velkou blbost.
Zabouchl jsem mu vrata před nosem.To si asi tomu na-
cistickému pohlavárovi nikdo nedovolil. Hned jsem zmi-
zel a schoval se do rozvodny 22 kv. Kdyby mě dopadl
v tu chvíli, jak byl do běla rozžhavený, určitě by po měl
střílel. Služba záhy otevřela a on vlítl jako poručík dub ve
Švejkovi na dvůr a mával rukama. Pak ho převezli lodí
na chatu a když mu pobočník gestapa v klidu vysvětlil,
že jsem syn správce a jednal jsem přesně podle příkazu
gestapa, provedl neuvěřitelnou věc. Zavolal mému otci
telefonem a omluvil se. Já Jsem se mu ale radši vyhýbal.

Za to ing. Gasebner byl příjemný člověk, se kterým
se dalo hovořit. Pocházel ze šlechtického rodu z Jižního
Rakouska. Byl vždy ochotný pomoci, když jsem něco
potřeboval. Např. duše a pláště na kolo, závitníky, které
jsem zlámal při řezání závitů na rozvodně v Krhanicích.

Jezdil s mercedesem s vlajkou SS. Jednou ráno,
bylo to pondělí, jsem šel jako každý týden na vlak nebo
autobus, když jezdil. Kufr jsem měl dost těžký, protože
jsem vozil proviant a byl problém, jak oklamat hospo-
dářskou kontrolu. Ing Gasebner právě vyjížděl a nabídl
mi, že mě sveze. Byla to pro mě pohoda, žádná kon-
trola. Jen jsem měl obavu, kam mě zaveze. Nebylo by
zrovna příjemné, aby mě známí viděli vystupovat
z auta SS. Ale on jako by to vycítil a řekl „Já vím, za-
stavím na Karlově náměstí, aby vás nikdo neviděl, že
vás vezu.“ A tak jsem měl dopravu zajištěnu.

pokračování příště
Engelbert Svoboda

POLICIE INFORMUJE

Devět let je k dispozici také
občanům městské části Praha 20
a 21 Obvodní ředitelství městské
policie v Praze 14.V současnosti
bezpečnost obyvatel střeží se-
dmdesát dva strážníků, v blízké
budoucnosti by se jejich řady
měly ještě rozšířit.

Za devět let se podle obvodní ře-
ditelky Dany Hetzlové mnohé změ-
nilo, počínaje vybavením a konče
u pravomocí.

„Vznikly moto a cyklo hlídky, s roz-
šířením pravomocí přibyl radar, po-
užíváme zařízení k identifikaci psů či
míře alkoholu v krvi. Proměnou pro-
šla i výpočetní technika a přibývají
nové kvalitnější výstrojní a výzbrojní
součástky,“ poznamenala Hetzlová.

Strážníci jsou vybaveni novými
vysílačkami Motorola a nejnovějšími
pistolemi ČZ 75 D-Compact, které
patří ke světové špičce mezi zbra-
němi. Samozřejmostí jsou v součas-
nosti také videokamery a digitální fo-
toaparáty usnadňující dokumentaci
přestupků nebo jiných situací, které
musí městští strážníci ve službě řešit.

Strážníkům ale nepřibyla pouze

technika, mají zároveň i nové povin-
nosti, jako je například měření rych-
losti nebo právě pravomoc provést
dechovou zkoušku při podezření, že
je kontrolovaná osoba pod vlivem al-
koholu. Dříve také stačilo, aby byl
strážník vyučen, dnes musí mít
všichni nejméně maturitu.

Za posledních devět let se změnily
i ulice hlavního města. „Situace byla
dříve klidnější.Od té doby se rozrostla
sídliště, přibyli obyvatelé i vozidla.Ano-
nymita mezi lidmi vede i k větší agre-
sivitě,“ uvedla obvodní ředitelka.

Oproti začátkům je městská po-
licie napojena na městský kame-
rový systém, který pomáhá napří-
klad při odhalování trestné činnosti.
S elektronickou čtečkou čipů mají
v současnosti strážníci lehčí situaci
i při kontrole nebo třeba identifikaci
zaběhnutých psů.

Svou pozornost strážníci zamě-
řují rovněž na provozování taxislužby,
výherní automaty, prostituci a ero-
tická vystoupení.

„Prioritou je pro nás stále i pre-
vence kriminality formou přednášek
v mateřských, základních a středních

školách a obdobné informování se-
niorů,“ uvedl první náměstek primá-
tora Rudolf Blažek, který má v me-
tropoli na starosti bezpečnost.
Své začátky datuje Městská policie
hlavního města Prahy od roku 1992,
i když první zájemci o službu strá-
žníka se hlásili již o rok dříve. Ulice
metropole hlídalo zpočátku 87 strá-
žníků, početní řady strážníků se však
postupně rozšiřovaly, v současnosti
pracuje u pražské městské policie
2 198 zaměstnanců.

„Prvním obvodem, v němž byla
zahájena nepřetržitá služba, se stala
Praha 1. Na veřejný pořádek přímo
v centru Prahy tehdy dohlíželo cel-
kem čtyřicet policistů soustředěných
ze vzdálenějších obvodů,“ uvedl Bla-
žek s tím, že již brzy přibyla služebna
v Praze 4, kde našlo zázemí 21 strá-
žníků. Na starosti měli rozlehlé území
Nuslí, Podolí, Krčského lesa či síd-
liště Budějovická. Další služebna
vznikla v Pertoldově ulici v Modřa-
nech. Vybavena byla skromně a žlutá
Škoda 120, přezdívaná „Včela“, byla
prvním automobilem vozového parku
strážníků z Modřan.
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POLICIE INFORMUJE

BEZTRESTNÉ ODEVZDÁNÍ ZBRANĚ

ŘÍDIL BEZ OPRÁVNĚNÍ

Zdědili jste zbraň a náboje, nebo jste našli zbraně při úklidu domu u pra-
rodičů, či rodičů, nebo jste zbraň našli venku a nevíte, jak se teď máte zacho-
vat a co udělat? Chceme Vám poradit.

Policie ČR v souvislosti s novelou zákona o zbraních č. 119/2002 Sb., upozor-
ňuje občany, že součástí této novely zákona je i ustanovení o zániku trestnosti ne-
dovoleného ozbrojování, tzv. zbraňová amnestie.

Týká se osob, které bez povolení přechovávají zbraně kategorie A, B nebo C
nebo hlavní části těchto zbraní, a které je ve lhůtě pro zánik trestnosti nedovole-
ného ozbrojování dobrovolně odevzdají policii. Zbraně kategorie A jsou např. vo-
jenské zbraně, samočinné zbraně, zbraně kategorie B jsou např. krátké opakovací
nebo samonabíjecí zbraně pistole, revolvery a zbraně kategorie C jsou např. bro-
kovnice, malorážky nad 280 mm délky hlavně.

Lhůta pro zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování je stanovena na dobu
od 1. února 2009 do 31. července 2009. Zbraň lze předat do úschovy na které-
koliv místní oddělení Policie ČR, nebo na oddělení služby pro zbraně a bez-
pečnostní materiál ve třetím policejním obvodě, což je v ulicích Bohušovická,
Lupáčova a Přístavní.

Policie osobě, která zbraň odevzdala do úschovy, vydá potvrzení o převzetí
zbraně do úschovy. Při převzetí zbraně nepožaduje podání vysvětlení o způsobu
nabytí zbraně. Policie po převzetí zbraně ověří, zda zbraň neprochází policejními in-
formačními systémy, aby zjistil případného vlastníka zbraně, a vyhlásí pátrání po pů-
vodu odevzdané zbraně. Poté zbraň předá ke kriminalistické expertíze k vyloučení
podezření, že s touto zbraní byl v minulosti spáchán trestný čin nebo přestupek.

Jsou-li výsledky šetření negativní, považuje osobu, která zbraň odevzdala, za je-
jího vlastníka. Ten, kdo odevzdal zbraň, může za zákonných podmínek ve lhůtě do
dvou měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy, požádat o vydání příslušných
dokladů opravňujících k jejich držení.

Zároveň občany upozorňujeme, že vstupuje v platnost povinnost požádat o vy-
dání příslušného zbrojního průkazu nebo licence na signální zbraně pro použití ná-
bojů ráže větší než 16 mm.

Zbraňová amnestie se osvědčila již v letech 1996 a 2003. Občané v obou
případech odevzdali v České republice více než tři tisíce kusů zbraní.V přede-
šlých letech tuto akci neprovázely žádné podstatné problémy. Doba úschovy
zbraně u policie je odvislá od provedení kriminalistické expertízy.

Cílem tohoto ustanovení novely zákona o zbraních je snížení počtu ile-
gálně držených zbraní.

kpt. Bc. Eva Brožová
Krajské ředitelství policie

hl. m. Prahy

ODDĚLENÍ
SLUŽBY
PRO ZBRANĚ
A BEZPEČNOSTNÍ
MATERIÁL

Pracoviště OŘ
Policie ČR
Praha III

Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
tel.: 974 859 300

Lupáčova 13
130 00 Praha 3
tel.: 974 853 300-4

Přístavní 41
170 00 Praha 7
tel.: 974 857 300

Strážníci z Prahy 14 zastavili 21. dubna řidiče, který se dvakrát po sobě dopustil dopravního přestupku. „Hlídka
navíc zjistila že muži bylo odebráno řidičské oprávnění a má zákaz řízení,“ informovala obvodní ředitelka Měst-
ské policie v Praze 14 Dana Hetzlová. Hříšníka si k dalšímu vyšetřování převzali policisté.

Tereza Čapková
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ZVEME VÁS

Úřad městské části Praha 21 uvádí

Pohádkové představení pro děti:
KOUZLA A ČÁRY TAJEMNÉ PRAHY

Hrají herci divadla Ludvík.
Společenský sál ZŠ Masarykova, z ul. Čentická.

Dne 2. 6. 2009, od 17:30 hod.

Cena 40,-Kč,
prodej vstupenek

v den představení.

Informace:
zde-

nek.vorisek@praha21.cz
777 811 331

P O Z V Á N K A na přednášku v Dendrologické zahradě v Průhonicích

„ R Ů Ž E – královny květin“
O druzích a péči o ně bude přednášet pan Dr. Žlebčík.

DATUM upřesníme – prosíme, sledujte vývěsky. Dotazy na tel. 281972219 (záloha 50 Kč).

Loni jsme tam obdivovali azalky a rododendrony, předloni tulipány a narcisy.

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

P O Z V Á N K A N A V Ý L E T
v sobotu 20. června 2009 v 7.00 hodin od spořitelny

„RAKOVNÍK, ZBIROH A OKOLÍ“
Lužná. Pohoří Brdy a Mníšek pod Brdy, Řitka
Přihlášky: pí Líznerová 281972219, záloha 150 Kč, děti polovic

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

„VYCHÁZKA DO KOLODĚJ“
Pravidelnou čtvrteční besedu jsme tentokrát spojili s kondiční vycházkou a zveme Vás
na den 11. 6. 2009 – čtvrtek.
Na Místním úřadě se seznámíme s historií obce, s panem farářem navštívíme kostel
a prohlédneme si nové výsadby.
Pro zdatné turisty vycházku prodloužíme do kostela sv.Markéty v Kralovicích
Na vycházku pojedeme busem MHD č.303 ve 13.52 hod. ze zastávky Hulická (u školy)

Srdečně zve výbor ZO SPCCH
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Pojeďte s námi 17.června na celodenní kondiční výlet
Odjezd v 6.30 od prodejny Lidl,
začínáme ve Vlašimi, kde navštívíme Záchranou stanici handicapovaných ptáků a zá-
mecký park.Výlet pokračuje na zámek Jemniště-sídlo rodiny Šternberků, poté nás uvítá
Zámecká restaurace ve Vrchotových Janovicích, kde je zajištěn oběd, po obědě si pro-
hlédneme zámek a zámecký park. Naše cesta končí v Křečovicích – domek a památník
Josefa Suka
Cena zájezdu včetně oběda je Kč 200,-, předpokládaný návrat po 19té hodině
Zájemci hlaste se u svých důvěrnic co nejdříve, můžeme naplnit pouze kapacitu autobusu.

Výbor ZO SPCCH v Újezdě n/L

NEMÁTE JEŠTĚ PLÁNY NA LÉTO?
CHTĚLI BYSTE SE NAUČIT NĚCO NOVÉHO?
Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s. pro Vás připravila

INTENZIVNÍ KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA LÉTO 2009
Vždy 5x týdně 4 vyučovací hodiny v nabízených termínech: 13. 07. – 17. 07. 2009

20. 07. – 24. 07. 2009
Bližší informace a přihlášky 10. 08. – 14. 08. 2009
najdete na www.pevnost.com 17. 08. – 21. 08. 2009
Můžete telefonovat nebo faxovat na 283 892 700 31. 08. – 04. 09. 2009
a také kdykoliv telefonovat na 728 58 68 57

PŘEDNÁŠKA O PODNIKÁNÍ STŘEDNÍM ŠKOLÁM ZDARMA
K usnadnění rozhodování o budoucím povolání a dalším studiu se středoško-
lákům rozhodla přispět PhDr. Jolana Myslivcová, ředitelka TYRKYS, školy kul-
tury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
Na vybraných středních školách uspořádala přednášku

"MLADÝ PODNIKATEL",
kde studenty seznámila s možnostmi a úskalími podnikání v České republice.
Přednáška byla zejména zaměřena na podnikání fyzických osob.

Vzhledem k tomu, že akce měla velký úspěch, rozhodl se TYRKYS nabídnout
tuto přednášku studentům středních škol i ve školním roce 2009/2010.
Přednáška je zdarma pro studenty maturitních a předmaturitních ročníků.
Termíny přednášky si můžete dohodnout na telefonu 602 204 123.

Kontakt: PhDr. Jolana Myslivcová www.tyrkys.cz, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2
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PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Marie Tomaidesová, knihovnice

PRO DĚTI
autor dílo

Čapek Josef Proč ten ptáček z větve nespadne 
Flanagan John Hraničářův útěk 4. 
Flanagan John Hraničářův učeň 1. 
Flanagan John Hraničářův učeň 2. 
Flanagan John Hraničářův učeň 3.
Francková Daniela 
Grisewood Modelujeme z hlíny a těsta 
Hofman Ota Pan Tau a tisíc zázraků 
Lomová Lucie Zlaté české pohádky 
Neff Henry H. Tajemství gobelínu 1. 
Novotná Ivana Logopedická cvičení 
Stínil Luděk Pusinky a frajeři 
Watt Fiona Velká kniha výtvarných nápadů 
Watt Fiona Kniha výtvarných  nápadů 
Zajíc Martin Příhody lesního skřítka 

Spider-man
Kreslíme zvířátka 
Já jsem malý muzikant 

autor dílo
Toufar Pavel Čarodejnice, hvězdáři 

a zlatodějové 
Vandenberg Zapomenutý faraon 
Volfová Jana Českých dějin hrátky ošidné
Walls Skleněný zámek 
Weigert Vivian Všechno o kojení 
Weiner Zná ji jako svý boty 
Whyte Jack Korouhev cti 
Wilson Steve Čluny útočí 
Windgassen Spojeny s mocí 

Schůzky s erotikou 
Bible 

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

Adiga Aravind  Bílý tygr 
Ailon Jean ď Ludvík XIV.
Alsanea Rajaa Děvčata z Rijádu 
Asher Michael Zlikvidujte Rommela 
Asher Neal L. Cesta Sabla Keeche
Benoit Michael Tajemství třináctého apoštola 
Birkner-Mahler Může být láska hřích?
Braun Lilian 
- detektiv 

Kočka, která rozmlouvala 
s krocany 

Brown Sandra Dům s minulostí 
Brycz Pavel Svatý démon 
Bryndová Jana Ani ryba ani rak 
Bryndová Jana Nechci rajskou, chci lásku 
Cartland Cestou ke štěstí 
Clarke Celkem jde o Merde 3. 
Coetzee John V srdci země
Colvin John Rozhodující bitvy 
Cooper Jilly Rivalové 
Crais Robert Anděl zkázy 
Crais Robert Pravidlo dvou minut 
Dailey Janet Dědička 
David Saul Osudné bitvy 
Deveraux Jude Tři přání
Deveraux Jude Návrat do kouzelného domu 
Dixon Dougal Kdyby dinousauři žili dnes
Eden Dorothy Učitelská dcerka 
Enoch Suzanne Hříšné tajemství 
Fermine Černé housle 
Fermine Tango Masaj 
Floyd Bill Sběratel očí 
Gardner Erle Případ bláznivé bardámy 
Gfrazier Bílý náčelník 
Gibbins David Křižácké zlato 
Gibson Rachel Sex, lži a rande přes internet 
Gibsonová Řekni mi pravdu 
Graham Čarovné Vánoce
Gruber Údolí kostí 
Grunberg Tirza 
Harris Pravá krev
Hastings Max Válečníci 
Henley Virginia Neblaze proslulý 
Herbert Frank Santarožská bariéra
Hermanson Muž pod schody 
Hoyt Edwin P. Válka v Pacifiku 
Chochola Jako vrána na Beckaha 
Christie V hotelu Bertram 
Christie Agatha Poirotova pátrání 
Jackson Lisa Osamělá smrt 
Jacobsová Páteční klub pletení 
Jašová jana Jak přežít s puberťákem 
Jégo Yves Operace Bosch 
Kačírková Eva Na mrtvé je spolehnutí 
Kaiser Maria Xantipa
Kessler Leo Ocelová klepeta 

autor dílo
Kessler Leo Říšká vlajka zavlaje 
King Stephen Žhářka 
Klevisová Kroky vraha 
Klíma Ivan Moje zlatá řemesla 
Koláček Luboš Utajený následník 
Kudynová Zrcadlo v koupelně 
Lee Laurie Jablečné víno s Rozárkou 
Leoni Giulio 
- detektiv Záhady světla 
Loon Karel Van Otec § otec 
Mac Bain Ed Zmizelé dívky 
Mac Bride Žulové město 

Mac Call Smith 
První dámská detektivní
kancelář 

Martini Tichý řezník 
Matthewsová Kompromitující situace 
McCaig Rhett Butler 
Moravcová Pastičky rozumu 
Nesvadbová Brusinky 
Novotný Zákulisí slov do třetice 
Novotný Zákulisí slov  
Olsson Linda Astrid a Veronika 
Pamuk Orhan Sníh 
Pastor Ben Zloděj vody 
Patterson Šestý cíl 
Pelzer David J. Člověk jménem Dave
Plaidy Jean Královna a lord M
Plaidy Jena Vzbouření orlíků 
Posner Gerald Mengele - anděl smrti 
Přibský Valdštejn a Eleonora 
Rendell Ruth Rafinovaná vražda 
Robb J. D. Smrtící svůdnost 
Roth Philip Umírající zvíře 

Sacks Oliver 
Muž, který si pletl manželku
s kloboukem

Sansom C. J. Rozpuštění 
Sehnal Jiří Stíhací pilot 
Serfaty Thierry Zakázaná noc 

Serna Vara 
Pravidla slušného chování
pro školáky a předškoláky 

Shaw Patricia Mangový vrch 
Shaw Patricia Mangový vrch 2.

Sheen Joanna
Lisování květin v mikrovlné
troubě 

Shuman U konce s dechem
Smith Robert Muži ve válce 
Stimson Tess Kruh záletníků 
Suchánek Blbiny z ústní vody 
Sullivan Mark Očistný obřad 
Šulc Jiří Operace Bruneval 
Švecová Jana Zrození bestie 
Terrell Heather Zldoěj map 
Thomas Konec pana Y
Topol Jáchym Chladnou zemí 

Pondělí 10.00 - 11.00 11.30 - 18.00 hod
Středa 10.00 - 11.00  11.30 - 17.00 hod
Pátek 10.00 - 11.00   11.30 - 16.00 hod
ADRESA: Lomecká 656, 190 16  Praha 9 -
Újezd nad Lesy, tel.: 281 973 864,  
e-mail: mlkpraha21@seznam.cz 
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na červen 2009
Úterý  2. 6. 2009, 18.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉ DÍLNY  T. MACHOLDOVÉ
Výstava, kterou uvede PaeDr. Michal Černý potrvá do konce týdne.

Úterý 2. 6. 2009, 19.30 KONCERT – SUNDAYS SINGERS
Sunday Singers je (nejen) vokální uskupení, které vzniklo kolem roku 2000, aby vystoupilo na koncertu, který se nakonec nekonal. Po dvojí
změně názvu zakotvili u současného jména a nabízí nevyhraněný repertoir zahrnující skladby od historických až po moderní rock´n´roll a
jazz. Více na www.sundaysingers.cz. Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 4. 6. 2009, 19.30 KINO – NEZVANÝ HOST
USA, 2007, 104 minut, od 12 let ,titulky, režie: Tom McCarthy.Hrají: Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Gurira , Hiam Abbass
Film o lásce, afrických bubnech, přátelství napříč rozdílnými kulturami. Walter objeví ve svém bytě, mladý pár. Tarek a Zainab se stali obětí
realitního podvodu a najednou nemají kam jít. Walter jim poskytne dočasný azyl.MFF Moskva - nejlepší herec, MFF Brisbane - cena Inter-
faith za prosazování humanitárních hodnot

Neděle 7. 6. 2009, 16.00 KINO – NA PŮDĚ
Česko,Slovensko, Japonsko 2009, 74 minut, pohádka, režie: Jiří BARTA. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky,
které se tu zabydlely ve starém kufru. Vstupné: 65,-/ os. 

Úterý 9. 6. 2009, 17.00 VERNISÁŽ  VÝSTAVY PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉHO KROUŽKU ZŠ JIRNY
Výstava potrvá do konce týdne.

Středa 10. 6. 2009, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – O HODNÉM JANKOVI A LÍNÉM VAŠKOVI
"Bylo nebylo. V malé chaloupce na kraji vesnice bydlel táta a ten měl dva syny. Staršího Vaška - to byl takový tlučhuba, co raději dvakrát
vysvětlil, proč se mu do něčeho nechce, než aby to šel udělat. Zkrátka lenoch líná. A mladšího Janka. Ten toho moc nenamluvil, takže si o něm
někdo mohl myslet, že není zrovna nejchytřejší, ale práce se nebál a doma zastal, co bylo potřeba..." Interaktivní pohádka s kreslením
a zpíváním.Hraje divadlo Koňmo. Vstupné: 40,-Kč/os.

Čtvrtek 11. 6. 2009, 19.30 KINO – NORMAL
Čr, 2008, drama, 93 min, od 158 let, režie: Julius Ševčík. Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Veškrnová - Havlová, Zuzana Kajnarová,
Miroslav Táborský. Thriller natočený podle skutečného případu sériových vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou.
Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce.

Pátek 12. 6. 2009, 19.30 GRAMOTÉKA
Červnovou gramotéku, tentokrát po stopách blues, povede frontman klánovického Bluesklanu Vlado Hoffmann. Bluesová struktura jako
prazáklad jazzové improvizace? Jak nám tedy půjdou bluesové drinky? 

Neděle  14. 6. 2009, 14 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
KORÁLKOVÁNÍ – poslední předprázdninový kurs. Přijďte si vyrobit svůj originální šperk dle vlastní fantasie a vkusu. Výběr materiálu je veliký.
Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 15. 6. 2009, 19.30 KINO -  PROMĚNY
Itálie/ČR,2008,drama, 95 minut , režie: Tomáš Řehořek. Hrají:Dita Zábranská, Jan Zadražil, Alena Ambrová, Petra Hřebíčková, Petr Jeništa
Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Čtyři osudy, které jsou svedeny dohromady. Film Proměny natočil pravděpodobně nejmladší
český režisér celovečerního filmu všech dob.

Úterý 16. 6. 2009, 19.00 VERNISÁŽ  VÝSTAVY LOUTEK A DŘEVOŘEZEB LUĎKA VONDRY
Absolvent FFUK – Historie vystavuje řezby, loutky a plastiky od r. 1994. Jeho díla jsou v soukromých sbírkách ve Francii, Itálii, Polsku,
Japonsku aj. Výstava potrvá do konce července a je prodejní.

Středa 17. 6. 2009, 19.30 AFRICKÝ VEČER - POVÍDÁNÍ O „EXPEDICI MOZAMBIK 2008“
Poprvé jsme byli v Mozambiku v roce 1993 to znamená hned po občanské válce, která trvala 17 let. V roce 1993 bylo vše zničené. Lidi, které jsme
potkávali, měli vyhaslý pohled. Utrpení války na nás koukalo ze všech stran stejně jako nebezpečí nášlapových min.Cílem Expedice 2008 bylo pozná-
vat africký život, velice vzdálený našim zvyklostem, navštívit ostrov Ilja de Mosambique a území kmene Makonde známý svým tradičním uměním, pobýt
u jezera Niassa a dobýt posvátnou horu Namuli.…a cílem našeho povídání je prožít si s Vámi „Afriku“ v klánovické Besedě. Majka a Olda Mikušovi

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Čtvrtek 18. 6. 2009, 19.30 KINO – GOMORA
Itálie, 2008, drama, 137 min, od 15 let, režie: Matteo Garrone. Hrají: Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo
Brutálně syrová freska líčí s až neuvěřitelnou výstižností, jakými způsoby ovládá neapolská větev mafie zvaná camorra všední život lidí. 
Je to svět, kde jediným zákonem je násilí, jedinou hodnotou moc, jediným snem peníze a jediným dorozumívacím prostředkem zbraně. 
Festival v Cannes – Velká cena.

Pondělí 22. 6. 2009, 19.30 KINO – OBČAN HAVEL PŘIKULUJE
Čr, 2008, dokument, 93 min, od 158 let, režie: Jan a Adam Novákovi. Hrají: Václav Havel, Pavel Landovský, Jiřina Bohdalová, Ivan Magor
Jirous. Tvůrci dokumentu se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience. Zároveň uvádějí diváka do paradoxů
podivného světa československé normalizace.

Čtvrtek 25. 6. 2009, 19.30 KINO –  BAADER MEINHOF KOMPLEX
Německo, 2008, drama, 150 minut,od 15 let, režie: Uli Edel. Hrají: Martina Gedeck, Bruno Ganz, , Jan Josef Liefers, Alexandra Maria Lara
Film líčí smutnou kapitolu moderních dějin západního Německa, které bylo v sedmdesátých letech sužováno vlnou násilností ze strany RAF
(Rote Armee Fraktion), teroristického hnutí bojujícího proti kapitalismu a prosazujících komunistické ideje.

Pátek 26. 6. 2009,  19.30         KONCERT – BLUESBERRY
Zajímáte se o dobrou muziku? O blues a boogie?  Pak jsou tady Bluesberry. Legendární hanspaulská kapela, kterou založil Petar Introvič již
v roce 1971 dává při svých koncertech nejen kousky světových mistrů, ale i průřez svého více než třicetiletého repertoiru, kde zazní jak kla-
sické lidové blues, tak i funky i rokovější skladby v rytmu veselém a radostném.V případě přízně počasí bude koncert v parku KCB. Vstupné:
100,- Kč

Úterý 30. 6. 2009, 19.30 KONCERT – LACO DECZI A CELULA NEW YORK
Trumpetista Laco Déczi patří mezi nejvýraznější osobnosti bývalého československého jazzu. Od roku 1985 žije v USA, kde sestavil s pře-
vážně americkými muzikanty soubor Celula New York. Jako bubeník v ní působí i jeho syn Ladislav "Vajco" Déczi.Décziho hudba je osobi-
tou směsí groovy jazzu a tichomořského folklóru. Svérázný recesista v ní klade hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou improvizaci.
Přichází s množstvím původních skladeb, ale neméně zajímavá bývají i jeho provedení klasických jazzových standardů. Ve své tvorbě se op-
rošťuje od všeho nedůležitého přikrášlování a rád si dělá legraci z uhlazených, navoněných a napomádovaných komerčních zpěváků a hu-
debníků. I proto bývají jeho vystoupení vyhledávanými kulturními událostmi, o nichž se pak ještě dlouho hovoří. Českým filmovým divákům
je znám především ze svého účinkování ve filmu Kalamita režisérky Věry Chytilové z roku 1981. 
Vstupné: 270,-Kč, předprodej vstupenek kavárně KCB od 10.6.2009, denně od 16.00 – 22.00 hod. 

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

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

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování 
dárcům

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

http://www.klanovickeforum.cz

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

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

Změna programu vyhrazena.

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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„CO JSME ZAŽILI“
Čas utíká jako voda, jaro je v plném rozpuku…víte, co vše

u nás  proběhlo? 
V únoru nás navštívila Městská policie s výchovným pro-

gramem „Brumla v MHD“. Hned další den jsme vyrazili
na Chvalskou tvrz za skřítky, hledali jsme poklad a kouzelné
postavičky z říše skřítků. S nabídkou výtvarné dílny k nám při-
šla Simona Drábová. Děti si s její pomocí vyrobily z papíro-
vých krabic krásné masky podle svých představ, s velkými
štětci a zápalem vypadaly jako „malí lakýrníci“. Konec měsíce
nás zastihl v „karnevalovém rejdění“. V připravených maskách
vypadaly děti úžasně a den jsme si všichni báječně užili /po-
děkování patří maminkám za čas věnovaný výrobě masek/. 

Březen - za kamna vlezem… Dlouhé dny si děti krátily v rámci
projektu „Knížka můj kamarád“ jak jinak než s knížkou. Děti si
mohly přinést svoji oblíbenou knížku z domova, každý nám o ní
vyprávěl a také jsme si z každé něco přečetli. Moc se nám všem
líbila návštěva místní knihovny. Paní Tomaidesová dětem vyprá-
věla jak to v knihovně chodí, děti si mohly samy vybrat knihu
a v klidu si ji i prohlédnout. „Pohádky tisíce a jedné noci“ jsme si
vypůjčili, v mateřince si z ní četli, následně pak vyráběli čelenky,
„psali“ arabským písmem a hledali Alibabův poklad. Také nám
jedna z maminek zařídila návštěvu břišní tanečnice. Ta nám před-
vedla ukázky orientálních tanců a dohromady jsme si všichni zku-
sili zatančit. Další z  maminek holčičkám zapůjčila oblečení
na břišní tance a holčičky byly při tančení ve svém živlu. 

Bonbónkem v rámci celého projektu bylo autorské čtení spisovatelky Jaroslavy Paštikové z knížky „Jak se
rodí bráškové“. Dětem přečetla úryvek z knížky, povídala si s nimi, jak knížku psala, jak vznikala. Rodiče měli
možnost ji dětem koupit a sama paní spisovatelka pak každému knihu podepsala. „Jarní příběh“ v pražském pla-
netáriu nepokazila ani skutečnost špatné dopravní dostupnosti na kolínské komunikaci /i přes včasný odjezd
od MŠ jsme sotva program stihli/. 

Blížící se velikonoční období jsme zahájili návštěvou Skanzenu v Kouřimi. Roubenky, chaloupky a veli-
konoční zvyky děti nadchly a domů jely plné dojmů. Každý si odvážel malý, vlastnoručně vyrobený dáreček.
V následujícím „barevném velikonočním týdnu“, jsme přišli každý den v jiném barevném oblečení, čekali
jsme také na „zajíčka a jeho koledu“.

A již byl čas soustředit se na svátek maminek. V každé
třídě se poctivě vybíraly básničky, tanečky, písničky,…vyrá-
běly dárečky, pekly perníčky. Odpoledne s maminkami si děti
užily i malováním na kameny, které si pak odnesly domů /ka-
meny  nám obstaral hodný tatínek/. Několik dětí z naší mate-
řinky se zúčastnilo oslav ke Dni matek v ZŠ. Naše děti také
mezi nás přivítaly „nové občánky“ a zpestřily odpoledne
našim babičkám a dědečkům.  

Do konce školního roku moc času nezbývá, ale nás čeká
ještě spousta nových a zajímavých akcí, ale o tom zase až příště.

Kolektiv MŠ Rohožník

TŘETÍ MÍSTO Z OKRESNÍHO FINÁLE
Dne 30. 4. 2009 se vybraní žáci ze 4. a 5. tříd zúčastnili okresního finále 12-tého ročníku Mc Donald´s Cup

v kopané.  V konkurenčním boji sedmi základních škol z Prahy 9 kluci vybojovali krásné 3. místo. 
Sestava: Přibyl, Mesiar, Kužela, Gilar, Štěrba, Mruvčinský, Veselý, Šmákal, Graman, Votava, Horák, Mikuš.

Poděkování patří také panu Mikušovi, Horákovi a Gramanovi za odvoz a organizaci. Žákům ještě jed-
nou gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Král Jiří, ZŠ Masarykova
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ZPRÁVY Z FOTBALU
Fotbalová sezóna je v plném proudu a tak přinášíme další výsledky našich mládežnických týmů.

Veškeré informace, podrobnosti k utkáním , sestavy, zprávy z fotbalových utkání dorostu a do-
spělých a další informace k dění v klubu naleznete na www.fkujezd.cz.

Starší přípravka (hráči roč. 1998 a ml.)
Tréninky na hlavním hřišti:
Úterý 16,30 -18,00 hodin
Čtvrtek  16,30 -18,00 hodin 16,30 -18,00 hodin

VÝSLEDKY DALŠÍCH JARNÍCH UTKÁNÍ:
FK Újezd nad Lesy - SK Aritma Praha 13 : 0 (7 : 0)
Branky: 15´, 18´, 20´, 20´, 31´, 40´ Mruvčinský, 34´, 42´, 49´ Přibyl, 2´ Čermák, 6´ Veselovský, 21´ Pořízka,
38´ Votava
Sestava: Přibyl (2 pol. Štěrba) - Mesjar, Pinkas, Bouška, Čermák, Pořízka, Veselovský, Mruvčinský, Votava,
Mikuš, Kuštein, Černý

Dnešní utkání svedlo dohromady dva týmy, které se na podzim rozešly bez branek, obrany tehdy zvítězily
nad útoky. Naši kluci se chtěli doma vytáhnout a porazit soupeře z Aritmy. Očekávali jsme pěkný fotbal dvou po-
dobných týmů, jak tomu vždy s tímto soupeřem bývá zvykem. Bohužel ale na utkání dorazilo torzo hráčů starší
přípravky a tak za Aritmu nastoupilo asi 5 hráčů mladší přípravky.

Z tohoto důvodu nemá cenu popisovat utkání, protože od začátku bylo jasné, jak toto utkání dopadne. Otázkou byla
jen výše skóre. Naši hráči si pěkně zakombinovali, v utkání dostali i delší čas předvést své umění kluci z lavičky...

FK Újezd nad Lesy - Viktoria Štěrboholy 1 : 0 (0 : 0)
Branky: 38´ Mruvčinský
Sestava: Přibyl - Mesjar, Pinkas, Bouška, Čermák, Jirsa, Veselovský, Mruvčinský, Votava, Mikuš, Kuštein, Černý,
Štěrba, Denemark, Horák

Do dnešního utkání jsme nastoupili proti úplně jinému soupeři, než jsme potkali na podzim, kde jsme vyhráli
výrazným rozdílem. Štěrboholy přes zimní přestávku výrazně posílily kádr, na jaře do utkání s námi ještě neprohrály,
proto se dal očekávat velmi dobrý soupeř a tuhý boj.

Naši kluci vstoupili do utkání výborně, hned v první minutě jsme si připravili gólovou šanci, ale bohužel jsme
ji nevyužili. Soupeře jsme stále tlačili před jeho bránu, ale náš tlak byl jen platonický. Sice jsme dostali míč až
k brankovišti, ale tam většinou naše akce končily. Buď ještě nahrávkou na někoho jiného, nebo slabou střelou. 
Po přestávce jsme se znovu pokoušeli o jakýsi tlak ve snaze vstřelit alespoň jednu branku, která by nám vlila sílu
do dalšího boje proti kvalitnímu soupeři. Vrcholem našeho snažení byla naše branka ve 38. minutě, kdy jsme jako
již několikrát rychlými přihrávkami přečíslili soupeře, ale na rozdíl od předchozích akcí náš útočník napodruhé
přeci jen dotlačil míč do branky soupeře. Kluci sice dále bojovali, ale síly docházely a soupeř se s porážkou ne-
chtěl smířit, takže stále častěji zaměstnával naši obranu. Ke konci zápasu si vypracoval i jednu gólovou šanci,
ale náš brankář ji výborně zneškodnil a tím udržel naše postupové šance.

ČAFC - FK Újezd nad Lesy 4 : 3 (1 : 2)
Branky: 8´ Mruvčinský, 12´Veselovský, 35´Přibyl
Sestava: Přibyl (2. pol. Štěrba ) - Mesjar, Pinkas, Bouška, Čermák, Veselovský, Mruvčinský, Votava, Kuštein,
Černý, Horák, Pořízka

Do dnešní utkání jsme nastupovali trošku s obavami, protože soupeř ze Záběhlic má na jaře poměrně dob-
rou formu, zatímco naše má klesající tendenci. Navíc když kluci viděli, že soupeř (většina roč. 1998 ) je min. o hla-
vu větší. Přesto jsme začali poměrně slušně a vypracovali si řadu příležitostí na vstřelení gólu, když naši útoč-
níci utíkali obraně soupeře. Do půlky poločasu jsme vstřelili dvě branky a vypadalo to, že dovedeme dnešní utká-
ní ke zdárnému konci. Soupeř hrozil pouze při rohových kopech, kdy centroval vysoké balóny před branku a naši
malí hráči neměli prakticky i při výskoku žádnou šanci míč zasáhnout. Jeden rohový kop soupeř proměnil a tak
se šlo za stavu 2:1 pro nás do kabin.

O přestávce jsme vystřídali brankáře, abychom trochu rozhýbali záložní řadu a pokusili se přidat uklidňující gól.
Bohužel ale naši hráči nechali bojovnost a chuť poprat se o dobrý výsledek v šatně, takže soupeř i po velkých chy-
bách našeho brankáře nakonec slavil vítězství, které nás s největší pravděpodobností připravilo o postup do I. třídy!

Naši hráči si musí uvědomit, že bez zájmu, bojovnosti a chutí do hry se zápasy nevyhrávají ani v žákovských
kategoriích....

Roman Mruvčinský

SPORT



Červen je králem zahrad, luk
a lesů. Zahrada se ukazuje v celé své
kráse. Na záhonech rozkvétají let-
ničky, trvalky a také bylinky jsou v plné
síle. V červnu je nejdůležitější zalé-
vání a výživa rostlin na záhonech i ve
vysázených truhlíkách a nádobách. 

Nejdelší dny v roce jsou obdobím
nástupu léta, které nám přináší první
úrodu ovoce. Začínají dozrávat
třešně, jahody, angrešt, rybíz a první
maliny. Nejcennější a málo náročné
jsou jahody, které můžeme pěstovat
i na malých zahradách a dokonce
i v truhlíkách nebo v závěsných ná-
dobách. S tímto druhem nezvyklého
pěstování máme docela dobrou zku-
šenost. U jahod je nejhorší jejich
údržba, ale potom i jejich sklizeň – to
ohýbání! Jak jednodušší je si jahody
koupit celoročně v obchodě. Utrhnout
si jahodu na svém záhonku je namá-
havější ale ovoce je vyzrálejší a chut-
nější! Jahody jsou velkým zdrojem
vitamínů C, E, A, B, kyseliny křemi-
čité, draslíku a zinku. Mají velký obsah
vody a málo přírodního cukru. V lido-
vém léčitelství se využívaly k pročiš-
tění zažívacího strojí. Čas zralých
jahod máme využívat k jejich velké
a časté konzumaci. Divoce rostoucí
jahody prý sbírali již naši prapředci
a až po objevení Ameriky jejich vel-
koplodé sazenice přivezli korzáři
do Francie. První je okusila šlechta
ve svém jídelníčku a postupně se
dostaly až do Čech. 

Největší radost nám dělají přes
léto rozkvetlé balkony a terasy. 

Nakupovací muškátová horečka
se opakuje na jaře každým rokem. 

Aby krása našich oken byla
opravu hezká musíme o pelargonie
ale i o jiné květiny pečovat. Pelargo-
nie potřebují hodně slunce, propu-
stnou půdu a dobré odtokové otvory.
Bohatě kvetoucí muškáty budeme
mít, když je neopomeneme zalévat –
ne přelévat, pravidelně hnojit speci-
álními hnojivy podle přiložených ná-
vodů. Důležité je odstraňování
odkvetlých soukvětí, aby se rostlina
nevysilovala a nasazovala nová pou-
pata. Opečovávané truhlíky nám
budou dělat radost až do prvních
mrazů. 

Když píši o zahradě, tak sem
patří také zelenina. Stále oblíbenější
je brokolice. Odborníci na výživu ji
řadí k nejzdravějšímu druhu zeleniny
pro její malou kalorickou hodnotu
a množství cenných látek a živin.
Brokolice obsahuje vitamín C, hoř-
čík, draslík a nehromadí se v ní du-

sičnany jako v květáku. Brukvovité
zeleniny jako růžičková kapusta,
květák a brokolice jsou prospěšné
ke snížení vysokého tlaku, osteopo-
róze, chorob jater, žlučníku a ledvin. 

Červen se vyznačuje také údrž-
bou trávníků, jeho sekáním a při
suchu zavlažováním. 

Údržba živých plotů, jejich řez
a tvarování závisí na druhu dřevin
a rychlosti růstu. Na příklad javor a tis
řežeme dvakrát, poprvé v květnu
a podruhé v srpnu. Zimostráz (buxus)
řežeme také dvakrát na jaře a po
druhé v červnu, aby do zimy mladé
výhonky nezdřevnatěly. Jednou ře-
žeme ptačí zob, habr, buk a to
v červnu. V živých plotech mají
často hnízda ptáci, dáváme pozor
na holátka a raději řežeme, až vyletí. 

V zahrádce nás těší zpěvní
ptáci, hmyz, ale také se můžeme
setkat po setmění s ježkem. Je to
chráněný zajímavý živočich a v pří-
rodě velmi užitečný. Ježek se živí
plži, jejich larvami, hmyzem a ne-
pohrdne ani mláďaty myší. Bezohled-
ností lidí, motorismem a chemizací
bohužel ježci z přírody mizí, někde
již úplně vymizeli – myslí si totiž, že
je ochrání bodliny, ale ty jim již ne-
stačí. Potřebuje tedy pomoc lidí
a jejich ochranu. Pro svoji výjimeč-
nost by měl být zachráněn pro další
generace. Ježci přebývají v usklad-
něném dříví nebo kompostu. Další
informace o zahrádce a činnosti za-
hrádkářů jsou na našich webových
stránkách www.kvetyujezda.ic.cz.

Za výbor CZS   
Zdenka Nohejlová
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ČERVNOVÁ ZAHRÁDKA

V ČERVNU VŠECHNO KVETE

NESPĚCHEJTE SE SKLIZNÍ
Utržené plody jahod už nevyzrávají.
Proto se sklizní počkejte, až úplně
dozrají a získají svou plnou chuť
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KŘÍŽOVKA

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

Pravidla SUDOKU
Vaším úkolem je umístit do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby byly splněny následující podmínky:

* žádná číslice se nesmí v jedné řádce opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí ve čtverci 3×3 opakovat dvakrát

řešení na straně 26

LEHKÉ TĚŽKÉ

ČTENÍ PRO RADOST

JEZINKA
Měl jsem kdysi dávno, ještě ve válečných letech,

spolužáka Oldu Kodyma, který podobně jako já, milo-
val přírodu, zvířata a les a byl rozhodnut pro kariéru le-
sáka. Mnohokrát jsme spolu prochodili celé oujezdské
polesí, která se svými dvanácti sty hektary nebylo sice
velké, ale pro nás, kluky z přilehlých vesnic, jediné. Nej-
bližší porosty, které si zasloužily názvu les, byly totiž
až u Brandýsa na severu, u Kostelce na východě
a v Posázaví na jihu, takže pro nás byly téměř nepře-
konatelně daleko.

Stopovali a pozorovali  jsme zvěř, sbírali brouky
a motýly, a zachraňovali ježky před krutou zimou, bro-
dili se sněhem při zakládání sena do krmelců, lovili
v mokřadech čolky a zemní mloky, zkrátka les byl naše
láska a náš druhý domov. Když nás pak později v po-
válečných letech život rozdělil a rozešli jsme se všichni
různými směry zeměpisnými i společenskými, ztratil
jsem kamaráda Oldu nejen z očí, ale vlastně i z mysli,
zkrátka docela jsem na něho zapomněl.

Léta ubíhala a já jsem se již dávno nemohl věnovat
lesu jako v dětství. Nestal jsem se totiž ani lesákem ani
přírodovědcem a moje technické povolání a cestování

mi nedovolilo věnovat se ani aktivní myslivosti jako lovec.
Protože jsem ale tuto zelenou vášeň obdivoval, sledoval
a, když to bylo možné, užíval si jí alespoň jako honec
nebo při střeleckých soutěžích jako divák a trávil se
svými kamarády krásné chvíle na posledních lečích.

Jednou, když jsem byl povolán na již šesté, a před-
poslední vojenské cvičení, měl jsem těch pět týdnů od-
sloužit u vojenského útvaru v Sušici. Tam jsem
ve stanovený den, spolu s několika dalšími záložáky
nastoupil, byl vystrojen a ubytován. Druhý den nám ve-
litel pluku sdělil, že pro nás nemá žádné zaměstnání
ani čas (probíhaly tam právě jakési prověrky) a dopo-
ručil, abychom se příliš neukazovali, zejména před
důstojníky prověrkové komise. 

Protože byl již konec dubna a krásné teplé počasí,
nebyl vůbec problém tomuto přání vyhovět a tak jsem
již třetího dne prošmejdil hrad v Kašperských horách,
promáčel boty na březích Otavy a téměř denně chodil
těmi krásnými šumavskými hvozdy. Vdechoval jsem
vůni jehličí a pryskyřice, počítal volání kukačky, vyrušil
tlupu prasat v kališti, zahlédl i jelena s dvěma laněmi.
Zkrátka užíval jsem si tu lesní vojnu plnými doušky a te-
prve pozdě odpoledne jsem se, unaven a plný dojmů,
vracíval do kasáren. 
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ČTENÍ PRO RADOST

Jednou mi u piva v jídelně jeden z důstojníků
útvaru řekl, že ve vojenském polesí Skelná, kousek
za Hartmanicemi, chovají bílé jeleny. Vyhledal jsem si
to místo na mapě, vhodné autobusové spojení v jízd-
ním řádu a hned následující den jsem se tam vypravil.
Spojení bylo dobré, takže po necelé hodině jsem již vy-
stupoval na zastávce v té malé vesničce, na křižovatce
silnice a lesní cesty, po níž jsem se na radu jednoho
místního dobrodince pustil pod klenbou rozložitých,
dosud holých korun dubů. Po chvíli ty mohutné kmeny
vystřídaly neméně statné smrky a za čtvrt hodinky
jsem stanul před pěknou myslivnou označenou ple-
chovou tabulkou s nápisem „Vojenské lesy, polesí
Dobrá Voda, hájovna Skelná, ohlašovna požárů.“

Branka v plotě sice nebyla zamčená, ale nechtěl
jsem vstoupit na cizí pozemek bez ohlášení, jenže za-
zvonit jsem nemohl, nebylo totiž na co. Zkusil jsem tedy
hvízdnout, což mělo účinek v podobě pěkného ohaře,
který přiběhl zpoza stavení, opřel se předními běhy
o branku a jen krátce dvakrát štěkl, při čemž se na mne
zeširoka smál a vrtěl pahýlkem prutu až se i ten plot
třásl. V tu chvíli se v patře otevřelo okno: „Alane, zpátky,
a vy pojďte dál, von nekouše!“, zavolal odtud chlapík
v zelené košili a přibouchl okno. 

Otevřel jsem, vešel a po deseti krocích jsem se
octl na velkém dlážděném dvoře, s hospodářskou
budovou a stodolou, v jejíchž otevřených vratech
stál malý traktor a o zeď opřená Jawa 250. Než jsem
se stačil více rozhlédnout, ozvalo se mi za zády:
„Co si přejete, soudruhu nadporučíku? A jak jste se
sem dostal, kde máte auto?“

Otočil jsem se a za mnou stál chlap v rajtkách
a jezdeckých botách, s rozepnutou lesáckou blůzou
a se služební čepicí na hlavě. Koukám na něho a pře-
kvapením nemohu říct v první vteřinu ani slovo, ale pak
vyhrknu: „Hrome, Oldo, jsi to ty? Kde se tu bereš, tako-
vou dálku od oujezskejch lesů? Zdravím tě, kamaráde,
poznáváš mne?“ a podávám mu ruku. Jemu to sice trvá
o chvíli déle ale nakonec si vzpomene a oba si div ne-
padneme do náručí, popadne mne za ruku a táhne
do chalupy: „To musíme zapít Luďku, vždyť už to je
přes dvacet let co jsme se neviděli. A jak to, žes jen
nadporučík, kruci, po tolika letech.“ 

Musel jsem vysvětlit, že nejsem voják z povo-
lání, ale jen na cvičení, a vyprávět, co že jsem celá
ta léta dělal, jak a proč jsem se tak najednou octl
u něj na lesovně, co dělají naši společní kamarádi,
rodina, atd., atd. Na oplátku jsem zase já vyslechl
se zájmem pěkné vyprávění o práci, lese, zvěři,
i jeho osamělém životě. Je rozvedený, první dítě jim
zemřelo ještě malé a žena nevydržela ten život
na samotě, bez elektřiny a vodovodu, kilometr
od vesničky jen s několika domky, bez obchodu, do-
konce i bez hospody a odstěhovala se i s dvanácti-
letým synem k rodičům do Vimperka. Žije tu sám,
jen se psem už přes dva roky. O bílých jelenech je
to jen fáma, žádní se tu nikdy nechovali. Jeho před-

chůdce tu před lety sice jednoho měl, ale ten brzy
uhynul na nějakou chorobu.

Seděli jsme a zabrali se do družného hovoru tak,
že nám při slivovici a domácích klobáskách čas rychle
uběhl a na kraj lehla tma. 

„Teď už nemůžeš nikam jet, do Sušice už nic ne-
jede. Zůstaneš u mne na noc a zejtra tě hodím do ka-
sáren na motorce,“ přemlouvá mne Olda „místa je tu
dost, vyspíš se tady dole na válendě. Já mám nahoře
svou prázdnou manželskou.“

Dopili jsme, smyl jsem ze sebe celodenní prach,
shodil uniformu, popřál Oldovi dobrou noc a ulehl
na lože, na němž mi ustlal. Únava zapůsobila a já po-
chvíli usnul. Jenže, jak už to bývá, v noci jsem se pro-
budil, jen tak abych se na lůžku obrátil. Podíval jsem
se na svítící ciferník hodinek, byly tři minuty po druhé,
když tu jsem uslyšel jemné vrznutí dveří z chodby
a tiché drobné, jakoby dětské kroky. Jasně se ozývají
mlaskavé zvuky bosých nožek na linem pokryté po-
dlaze a najednou i vrznutí nohy židle, do níž tajemný
chodec v té tmě patrně narazil. 

Neměl jsem žádnou svítilnu, a jako nekuřák ani zá-
palky či zapalovač a v domě nebyl vypínač, abych roz-
svítil a tak jsem jen čekal, kdy to dítě přistoupí k mé
posteli a uvažoval, jak se zachovám. Zdálo se mi, že
ta bytost bloudí po místnosti už dobře pět minut, když
mi došlo, že tu žádné dítě nemůže být. Pojednou se,
zvuk kroků začal vzdalovat, uslyšel jsem ještě hluboký
povzdech a náhle bylo opět ticho. Zcela bezmocně
jsem ležel a zíral do té egyptské tmy, až jsem zřejmě
znovu usnul.

Ráno mne probudilo denní světlo z okna a vůně
kávy z kuchyně, kde Olda připravoval snídani. Vyskočil
jsem z postele, odbyl rychle ranní toaletu včetně
umytí u pumpy a pozdravil a posadil se s kamarádem
k bohatému stolu. Plátky domácího uzeného, sýr, máslo,
borůvková zavařenina, malinová šťáva, chléb a káva,
to bych nečekal ani v sušickém hotelu. Pojedli jsme
skoro mlčky. Olda asi neměl po včerejším popíjení
příliš náladu a já si tu noční záhadu nechal zatím
pro sebe. 

Po snídani mne kamarád provedl po svém hospo-
dářství, ukázal kravku, kozu, deset slepic, dvacet králíků
a ochočenou lišku. Zíral jsem na tu zvířenu a obdivoval
ho, že to všechno stačí nakrmit a obsloužit. 
„No jo, dá to práci“, přiznal, „ale dělám to rád, pomáhá
mi to v tý samotě překonat ty častý depky. Bez práce,
mýho Alana a Jezinky bych tu asi dlouho nevydržel“. 
„Ta máš ještě fenu? Žes mi ji ještě neukázal! Kde je?“
a rozhlédl se po dvoře. 

„Ale ne, to není pes. Je to samice jezevce. Našel
jsem ji loni jako opuštěný mládě a vychoval jsem si ji.
Teď zrovna ji asi neuvidíš, možná chrní. Já jí nechá-
vám plnou svobodu, takže courá, kde se jí líbí. V noci
chodí i po domě, funí a mlaská jako ježek a občas
chytne i myš, tak ji nechávám otevřený dveře na dvůr,
aby mohla do baráku i ven.“



„Aha, to děláš dobře, když už člověk přivede domů
zvíře z lesa, neměl by ho zavírat do klece“, schválil
jsem to a už mi bylo jasné, kdo byl tím mým nočním
návštěvníkem.

Ukončili jsme exkurzi po dvoře i rozsáhlé zahradě
a všichni tři (tím třetím byl samozřejmě Alan) se vrá-
tili do domu. Posadili jsme se ještě na chvíli k dalšímu
hrnku kávy a Olda najednou ukázal do kouta za „mou“
válendou. „Hele ji, vopici, támhle spí.“ Vstal a zvedl
toho spáče do náruče. „Tak tohle je, kamaráde, naše
Jezinka. Žije tu se mnou a Alanem ráda, my máme rádi
ji a tak tu vlastně nejsme sami“. 

K tomu jsem chtěl něco říct, ale nemohl. Měl jsem
najednou v krku nějaký knedlík a Jezinčinu hlavičku
s těmi tmavými pruhy jsem viděl zamlženě. Pohladil
jsem to zvířátko i Alana a vyšel na zápraží. Za minutku
se objevil i Olda, zamkl oba své kamarády v domě a šel
pro motorku. Seděl jsem tu chvilku na lavičce
pod oknem a vzpomněl si přitom, jak jsem kdysi toužil
stát se lesákem a viděl jen tu zelenou kamizolu, flintu
a les. Nikdy mne nenapadlo že bych jednou mohl taky
někde žít jen s nějakým Alanem a Jezinkou. 

Olda přivedl Jawu, nasedli jsme, a po čtyřiceti mi-
nutách už jsem stál u brány sušických kasáren, nikým
nepostrádán ani neočekáván. Poděkování, stisk ruky
a Olda mizí za zatáčkou v obláčku dýmu z výfuku,
abych ho už nikdy nespatřil.

O Vánocích jsem mu napsal a dostal jsem i odpo-
věď, ale smutnou. Jezinku mu zastřelil jeden plukovník,
který tam byl na lovu prasete. Náhodou mu přišla
na loučce za myslivnou do cesty a protože nevěděl, že
je ochočená, domníval se, že má vzteklinu a vpálil do
ní ze své kozlice plno dávku broků. Tak přišli Olda i Alan
o kamarádku a zůstali sami. 

Příští rok jsem na svůj velikonoční pozdrav a dopis
už žádnou odpověď nedostal. Proč, to jsem už nikdy
nezjistil. Možná ale, že je to i dobře, nerad bych se byl
dověděl, že někdo z těch dvou zůstal úplně sám. 

Luděk Ťopka

VÝSLEDKY SUDOKU ZE STR. 24
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PLACENÁ INZERCE

ČTENÍ PRO RADOST

Levné sklady na JV okraji Prahy
Nedaleko Úval u Prahy nabízíme pronájem
300 - 1200 m2 nezateplených skladových
prostor + cca 1500 m2 odst. ploch. 
Cena dohodou. Tel.: 777 114 704

Prodám pozemek cca 1000 m2 v Újezdě nad Lesy. RK nevolat. �� 603 509 102

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

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

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

ZŠ a Praktická škola v Úvalech přijme od 1. 9. 09
učitelku (nejlépe spec. ped. - není podmínkou)
a učitele pro dílenské práce chlapců (i na částečný
úvazek). Nabízíme práci v „rodinné“ atmosféře
malé školy. Tel.: 281 981 244, 739 455 070

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

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

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

tel./fax: 281 971 284
mobil:   603 523 210

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

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

KC trans, s.r.o. TELEFON: 724 519 862
Škvorecká 33, Úvaly        AREÁL proti Stavebninám KRUTSKÝ

Ceník zásypových hmot pro rok 2009
OTEVŘENO: Po – Pá   7,30 – 16         So   8 – 12

bez DPH s DPH 19%
písek říční 1 m3 400,- Kč 476,- Kč
písek kopaný 1 m3 400,- Kč 476,- Kč
písek zásypový 1 m3 300,- Kč 357,- Kč
štěrk 4-8 1 m3 600,- Kč 714,- Kč
štěrk 16-22 1 m3 600,- Kč 714,- Kč
štěrk 32-63 (makadam)1 m3 580,- Kč 690,20 Kč
kačírek 8-16 1m3 440,- Kč 523,60 Kč
kačírek 22-32 1m3 460,- Kč 547,40 Kč
kamenivo 0-4-8-16 1m3 400,- Kč 476,- Kč
(netříděné)
zahradní kůra (tříděná) 1m3 750,- Kč 892,50 Kč
zemina tříděná 1m3 500,- Kč 595,- Kč
recyklát 32-63 1m3 250,- Kč 297,50 Kč
recyklát asfaltový 1m3 300,- Kč 357,- Kč
zemina netříděná 1m3 350,- Kč 416,50 Kč
kačírek 11-22 (praný) 1m3 580,- Kč 690,20 Kč
DOPRAVA:
Vozidlem AVIA 3m3

DAF 10m3

Kontejnery: 3m3 à 900,- Kč      1071,- Kč
(odvoz sutě a zeminy)

Ceny jsou platné od 1. 3. 2009

placená
inzerce & reklama
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Soukromá mateřská škola 

SMÍŠKOV, s.r.o.
v Praze 9-Klánovicích
Vás srdečně zve
na

DEN 
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
ve čtvrtek 11. června 2009
od 1300 do 1600 h.

Těšíme se na Vás.
www.smiskov-skolka.cz

ZÁPIS do "SMÍŠKOVA"
na školní rok 2009/10 proběhne 
18. června od 14 h. - 16 h.

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 

V MŠ SMÍŠKOV  
Lovčická 322, Praha 9 -Klánovice

ČERVENEC
1. a 2. týden Pohádkový s hledáním pokladu 
3. týden Výtvarný - pracujeme s rozmanitými 
výtvarnými technikami 
4. týden Sportovní - závodění, soutěže v rozličných
sportovních disciplínách, odměny
5. týden Písničkový - program plný písniček, 
hudebně-pohybových her, soutěží - sluchové a ryt-
mické hry s využitím dětských hudebních nástrojů

SRPEN
1. týden Letem světem - cestujeme prstem po mapě, 
seznamujeme se s kamarády z  celého světa a jejich 
kulturou - výlety 
2. týden Hudební - písničky, tanečky, hry 
s doprovodem kytary,využití Orffových nástrojů 
3. týden Pečeme a vaříme s kuchtíkem - příprava 
různých dobrot, voňavé pečení moučníků, soutěže, hry 
4. týden - zavřeno

Provozní doba: 730 - 1700 h.
Rezervace míst na tel.: 739 032 906
www.smiskov-skolka.cz
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

ZZaahhrraaddnniicckkéé  pprrááccee
Petra a Jiří Pavlíčkovi

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

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

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

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

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

sídliště Rohožník, vedle zdravotního střediska
Žíšovská 1627
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz
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J I Ř Í   H O V O R K A
PNEUSERVIS

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

AUTOSERVIS
servis osobních a užitkových vozů

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

vč. nákladních a autobusů
- prodej akumulátorů, autodílů

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

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA:

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

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

MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

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

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE:

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

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

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek 

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

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

MLADÁ RODINA HLEDÁ POZEMEK

pro stavbu RD v Újezdě nad Lesy; nejsme RK;

nabízíme solidní jednání+zajištění právního servisu. 

Tel: 777 905 008

� MONTÁŽ ANTÉN

� REKONSTRUKCE ANTÉNNÍCH SYSTÉMŮ

� DODÁVKY A MONTÁŽE SATELITŮ

� ODRUŠOVÁNÍ TELEVIZNÍHO PŘÍJMU

internet přes satelit

internet dostupný opravdu všude

TOMÁŠ KOŽUŠNÍK ��  774 540 148

Komplexní finanční služby
pojištění,úvěry,investice,hypotéky,spoření atd.

roh Novosibřinské a Třebětínské-zelený dům(Lidl
100m)

po-pá 14,00-18,00h
B. Hrdinová-777658413, T. Macinauer-603507570 

www.benefita.cz

Česká společnost s mezinárodní působností hledá 
ASISTENTKU KANCELÁŘE v Újezdě nad Lesy 
na HPP nebo zkr. prac. úvazek. Požadujeme dobrou znalost
PC - MS Word, Excel, Outlok, znalost AJ nebo NJ 
podmínkou, znalost účetního software výhodou. 
Svůj životopis posílejte na uniconsulting@uniconsulting.cz.
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KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť  • ooddppaadd  • ppíísseekk  • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa  • kkůůrraa
ppřřeevvoozz  ssttrroojjůů  • tteerréénnnníí  úúpprraavvyy  • nnaakkllaaddaačč

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

602 260 264

DDaannaa  HHrruušškkoovváá
Zdravotní sestra - kosmetička s 25 letou praxí si Vás
dovoluje pozvat do nově zrekonstruovaných prostor 

KKaaddeeřřnniiccttvvíí  aa  kkoossmmeettiikkyy  vv  PPllhhoovvsskkéé  uulliiccii..
Pracuji s lékařskou kosmetikou SYN CARE,

vhodnou pro všechny typy pleti.
Provádím kompletní ošetření pleti včetně mikromasáže
očního okolí, barvení obočí a řas, prodlužování řas a
trvalou na řasy, depilace. Líčení profesionální kosme-
tikou L'oreal, poradenská služba. Při 1. návštěvě Vám
otestuji hydrataci Vaší pokožky 

zdarma.
DDooppřřeejjttee  ssii  ooddppooččiinneekk  aa  kkoossmmeettiicckkoouu  ppééččii  pprráávvěě  ttee>>!!

TTeell..::  660066  449944  778877



ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
PPřřííjjeemm  iinnzzeerrááttůů::  Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz TTiittuull  nnaavvrrhhllaa::  Tamara Schreiberová. RReeddaakkččnníí  rraaddaa:: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
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