
Mílí spoluobčané 

měsíc říjen je v letošním roce opět ve znamení voleb.
V našem případě voleb do Senátu. Krajské volby, které pro-
běhnou v celé zemi, se netýkají hlavního města Prahy, neboť
Praha bude mít krajské volby až v roce 2010. V tomto vydání
Újezdského zpravodaje máte možnost seznámit se s kandi-
dáty do Senátu, kteří kandidují v našem volebním obvodě
a požádali nás, aby se vám mohli představit. Volební účast
v naší městské části vždy převyšuje průměr, za což vám
všem děkuji a protože není mým zvykem, jak jistě víte  z mi-
nula, zviditelňovat jednotlivé kandidáty a už vůbec nabádat
vás k volení někoho konkrétního, dovolte mi jen můj osobní
názor občanský, nikoliv politický. Senátor zastupuje volební
obvod, za který byl zvolen, a tudíž by měl být součástí to-
hoto obvodu, měl by ho dokonale znát a měl by ve své vizi
mít jasnou představu, jakým způsobem bude pro svůj vo-
lební obvod v Senátu prospěšný. Tolik moje malá nápověda
pro ty, kteří jsou nerozhodnutí, nebo jasně neví podle jakých
kritérií vybírat. Je nutno také  upřesnit, že volebním obvo-
dem v těchto senátních  volbách není pouze Městská část
Praha 21, ale že se jedná o původní území celého obvodu
Prahy 9, tak  jak ho známe z minulosti. 

Na závěr mi dovolte, abych vás pozvala ve dnech
17. a 18. října k volebním urnám a popřála vám dobrou
volbu při výběru vašeho kandidáta do Senátu parlamentu
České republiky. 

Vaše 

Andrea Vlásenková
starostka Městské části Praha 21

ú j e z d s k ý
zpravodaj
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Informace z 34. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
20. srpna 2008 

Neschvaluje 
- žádost Komise pro potřeby seniorů
o navýšení grantu vzhledem k tomu,
že granty jsou přidělovány na celý
rok. Dalším důvodem je solidárnost
s ostatními komisemi a spolky.  

Souhlasí
- s návrhem aktualizace Strategic-
kého plánu hl. m. Prahy včetně vy-
hodnocení vlivů této koncepce
na životní prostředí a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové pře-
dložit tento materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 40 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnese-
ní a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 41 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí  usnese-
ní a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Schvaluje
- směrnici pro poskytování informa-
cí podle zákona č. 106/1999 Sb.
a zároveň pověřuje tajemníka pana
Saitze podpisem směrnice

- termín  konání jednání  Zastupi-
telstva  MČ Praha 21 – pondělí
15. září 2008 v 18.00 hod.,  které
se bude konat v zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha 21 a dále schva-
luje program  jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21  dle předlože-
ného návrhu, který je nedílnou
součástí  usnesení a souhlasí s do-
plněním programu o body z dalších
jednání Rady MČ Praha 21
do doby konání zastupitelstva

- rozpočtové opatření č. 42 – úprava
rozpočtu v roce 2008 dle předlo-
ženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí  usnesení 

- návrh dodatku č. 10 k rámcové
smlouvě č. 131/06 ve znění do-
datku č. 3 s tím, že konečný termín
zajištění vydání stavebního povole-

ní v právní moci bude 15. 9. 2008
a bude vymezen rozsah autorské-
ho dozoru v hodinách a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku č. 10 k rámco-
vé smlouvě č. 131/06 se společ-
ností RHM Projekt, spol. s r.o.

- smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene u pozemků parc. č. 1680,
2513, 2547, 1655, a 1759 v k.ú.
Újezd nad Lesy s Pražskou ply-
nárenskou distribucí a.s. a neschva-
luje snížení poplatků za uložení věc-
ného břemene, trvá na svém usne-
sení č. 225 ze dne 28. 3. 2007
a pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci „Rekon-
strukce střechy Masarykovy ZŠ
a MŠ Polesná“ se společností
ALVA 92 a.s., Vaníčkova 7, 169 00
Praha 6 a ukládá Úřadu MČ Praha
21 (OMI) informovat žadatele v in-
tencích tohoto usnesení a dále
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo 

Ukládá
- starostce pí Vlásenkové vstoupit
v jednání se Zastupitelstvem hl. m.
Prahy ohledně přeúčelování účelové
investiční dotace z akce „Rekon-
strukce střechy Masarykovy ZŠ
a MŠ Polesná“ na akci „Rekonstruk-
ce klubovny FK Újezd nad Lesy“

Bere na vědomí
- výsledky metodické kontroly
ve školní jídelně MZŠ a MŠ Po-
lesná za školní rok 2007/2008

Informace z 35. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 3. září
2008 

Schvaluje 
- smlouvu o poskytnutí auditorských
služeb společností ATLAS AUDIT
s.r.o. a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem smlouvy

- navýšení kapacity Mateřské školy
Rohožník, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Žárovická 1653 a schvaluje
uhrazení neinvestičních prostředků
dle přílohy, která je nedílnou sou-
částí originálu usnesení

- opravu etážového topení v bytě
Novosibřinská 673, byt č. 1. Opra-
va etážového topení bude prove-
dena firmou Instalatérství Brázda,
Praha 9 – Újezd nad Lesy a zároveň
pověřuje tajemníka pana Saitze
podpisem objednávky

- výstavbu kotelny v budově Miletická
1624-1626, Praha 9-Újezd nad
Lesy podle varianty A) samostatná
kotelna a dále schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků na výstavbu
kotelny v budově Miletická 1624-
1626 z prostředků VHČ a t v sou-
ladu s předloženým materiálem

- jednostranné ukončení nájmu
nebytových prostor č. 50 v budově
Živonínská 1629, Praha 9 – Újezd
nad Lesy s panem Michaelem
Šurychem, bytem Kutná Hora,
Masarykova 583 a ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (pí Mrázová) písem-
ně oznámit panu Šurychovi roz-
hodnutí Rady MČ Praha 21

- zaplacení pokuty za porušení před-
kupního práva a ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (pí Mrázová) po úhradě
pokuty podat návrh na výmaz před-
kupního práva na KN pro hl. měs-
to Prahu. Rada MČ Praha 21 po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem návrhu

- záměr na pronájem části komerč-
ních prostor v polyfunkčním domě
za účelem provozování lékárny.
Schvaluje komisi pro hodnocení
nabídek ve složení:Ing. Tomáš
Vaníček, Ing. Petr Štulc, Andrea
Vlásenková, Ing. Vladislav Mareček,
RNDr. Soňa Beroušková a tajemník:
Zdena Péterová. Dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (pí Mrázová
ve spolupráci s OMI) zveřejnit zá-
měr a předložit hodnocení včetně
návrhu smlouvy na jednání rady

- nájemní smlouvu na části pozem-
ků na sídlišti Rohožník na vybudo-
vání kontejnerových stání na směs-
ný odpad se společenstvím vla-
stníků bytových domů a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smluv s jednotlivými spo-
lečenstvími vlastníků

- smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene u po-
zemků parc. č. 1523, PK 620/55
v k. ú. Újezd nad Lesy pro
oprávněnou Telefónicu O2 Czech
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Republic, a.s. a pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smluv

- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce chodníku k autobu-
sové zastávce Blatov“ a dále schva-
luje níže uvedený seznam firem
k předložení nabídky: JMT Stav
Praha s.r.o., Pšeničná 20, 190 11
Praha 9, IČO 27388638; DePa s.r.o.
K Hořavce 270, 190 16 Praha 9,
IČO 25124391; KFH-TRADING,
s.r.o., K Nedvězí 107, 104 00 Praha
– Královice, IČO 25652303 a dále
schvaluje kritérium – nabídková
cena a ukládá Úřadu MČ  Praha 21
(OMI) vyzvat firmy k předložení nabídky

Bere na vědomí
- dopis obyvatel Blatova týkající se
dopravní situace v této lokalitě
a zároveň konstatuje, že připomín-
ka obyvatel je opodstatněná a dále
ukládá  Úřadu MČ Praha 21, Od-
boru životního prostředí a dopravy
(OŽPD)  předložit na příští radu ná-
vrh dopravního řešení

Souhlasí 
- s plněním rozpočtu MČ Praha 21 za
1. pololetí roku 2008, dle předlo-
ženého návrhu, který je nedílnou
součástí originálu  usnesení a uklá-
dá starostce pí Vlásenkové předlo-
žit tento materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 43 – změ-

na rozpočtu v roce 2008, dle pře-
dložené tabulky, která je nedílnou
součástí  usnesení a ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit ten-
to materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s výměnou obecního bytu na adre-
se Žiželická 1613, byt č. 1, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy za obec-
ní byt na adrese prvního Pluku
140/4, 186 00 Praha 8 za předpo-
kladu, že dojde k následnému od-
koupení bytu Žiželická 1613/1, Pra-
ha 9 za tržní cenu maximálně do 1
roku a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(pí Mrázová) předložit na příští jed-
nání Rady MČ Praha 21 novou ná-
jemní smlouvu na byt Žiželická
1613/1 s panem Miroslavem Musilem

- na základě doporučení hodnotící
komise s prodejem pozemku
č. parc. 3972 v k. ú. Újezd nad Lesy
manželům Evě a Janu Uhlířovým,
za nabídkovou cenu 1 225 Kč/m²
a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- na základě doporučení hodnotící
komise s prodejem pozemku č.
parc. 2581 v k. ú. Újezd nad Lesy
o výměře 67 m² v k. ú. Újezd nad
Lesy panu Jaroslavu Kučerovi, za
nabídkovou cenu 1115 Kč/m²
a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- na základě doporučení hodnotící
komise s prodejem pozemku č.
parc. 4305/25 v k. ú. Újezd nad Lesy
o výměře 155 m² v k. ú. Újezd nad
Lesy, Společenství vlastníků byto-
vých jednotek Žlebská 1615 a 1616
Praha 9 – Újezd nad Lesy, za na-
bídkovou cenu 172 Kč/m² a ukládá
starostce pí. Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

Trvá
- na svém Usnesení č. 667 ze dne
23. 7. 2008  a zároveň schvaluje
splátkový kalendář pro manžele
Neckářovi na výši splátek 1 500
Kč/měsíčně počínaje říjnem 2008

Ukládá
- Úřadu MČ Praha 21, odboru život-
ního prostředí a dopravy (OŽPD)
sledovat vznik trvale fungující or-
ganizační jednotky pro spolupráci hl.
m. Prahy a Středočeského kraje dle
obsahu materiálů aktualizace Stra-
tegického plánu hl. m. Prahy

- Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) odpo-
vědět na dopis pana Jiřího Synka.
V odpovědi bude uvedeno, že Rada
MČ Praha 21, jako veřejný zada-
vatel postupovala v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., v plat-
ném znění, při dodržení zásad tran-
sparentnosti, rovnosti a zákazu dis-
kriminace a pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem dopisu
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VOLBY DO SENÁTU  
Prezident České republiky vyhlásil volby  do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech  

v pátek 17. října 2008 od 14:00 hod do 22:00 hod      
a v sobotu 18. října  2008 od  8:00 hod do 14:00 hod.
Hlasování bude probíhat v těchto volebních okrscích (viz mapa):

1. Okrsek č. 787 – jídelna základní školy – Polesná  čp. 1690
2. Okrsek č. 788 – zasedací síň Úřadu MČ Praha 21 – Staroklánovická čp. 260
3. Okrsek č. 789 – místní knihovna Lomecká čp. 656
4. Okrsek č. 790 – restaurace Rohožník – Novosibřinská  čp. 879
5. Okrsek č. 791 – Středisko osobní hygieny  ÚMČ Praha 21, Živonínská 1630 

1. Okrsek č. 787 – jídelna základní školy – Polesná čp. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Brzická, Budčická, Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čankovská,
Čekanovská, Čelkovická, Čenovická, Čentická, Čížovská, Dědická čp. 34, 205, 211, 212, 240, 243, 287, 293,  483,
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987, 1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 233, 1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 82, 227, 253, 257, 258,  295, 435,
466, 485,486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547, Domanovická čp. 39, 71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206,
1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465,  Načešická, Nadějovská, Nechvalická,
Nesměřická, Nespecká, Netušilská, Novolhotská, Ochozská, Okenská Onšovecká, Oplanská čp. 160, 161, 163,
169, 1443, 1862, 2170, 2216, 2246, 2389, Pilovská, Plhovská, Podlužanská, Polenská, Polepská, Polesná čp. 175,
181, 195, 197, 228, 264,265 1283, 1690, Polešovická, Poličanská, Políkenská, Poříčská, Račiněveská, Radimská,
Ranská, Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 1151, Ratajská čp. 89, 270, 1254,
1255, 1274, 1276, 1344, 1585, Starokolínská čp. 32, 40, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 238, 242, 292,
302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403, 407, 425, 1078,
1143, 1144, 1305, 1488, 1510, 1568, 1685, 2230

2. Okrsek č. 788 – zasedací síň úřadu MČ – Staroklánovická čp. 260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice: 
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179, 1534, 1579, Dobrovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 55,
Dobřichovská čp. 147, 148, Domanovická č.p. 512, 513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122, 1125, 1126,
1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748,
1749,1889, č.ev. 405, Donínská, Dražická, Druhanická, Dubinská, Hodkovská čp. 280, 496, 1015, 1331, 1342,
1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, č.ev. 90, Holšická čp. 262, 288, 290, 477, 1012, 1013, 1088, 1090, 1171,
1172, 1173, 1244, 1327,1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 1413, Hořejšího, Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 547,
1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497, 1536, 1558, 1594, 1599, 1803, Hulická
čp. 241,  271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374, 1449, 1468, 1469, 1535, 1576, 2393, č.ev. 194,
Chabeřická, Chmelická, Chotěnovská, Chotouchovská, Chvalečská, Chyjická, Ježovická, Na Božkovně,
Novosibřinská čp. 97, 100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140, 173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595,
596, 1296 , Oplanská čp. 278, 284, Polesná čp. 90, 2229  Ratajská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 270, 464, 504,
505, 507, 1267,  Ratbořská, Rápošovská 108, 979, 1884, Rohozecká, Ročovská, Roklova, Rozhovická, Rožmitálská,
Soběšínská, Staroklánovická, Starokolínská čp. 22, 42, 48, 54, 59, 66, 84, 85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155,
162, 182, 184, 189, 224, 482, 506, Staroújezdská, Sudějovická č. p. 406, 1389, 1399, č.ev. 208,  Šlitrova,
Talmberská, Toušická, Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Velebného, Vobrubova, Weissova, Zaříčanská čp. 597,
640, 642, 643, 644, 645, 646, 651, 652, 653, 654, 686, 1166, 1250

3. Okrsek č. 789 – místní knihovna – Lomecká čp. 656
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852,
1856,2405 č. ev. 81, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 1029, 1052, 1066,
1069, 1072, 1130, 1174, 1332, 1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542, 1551, 1552, 1593,
2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 2233  Hrádková čp. 248, 275, 294, 467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 1095, 1111,
1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 2169,  2174,
2179, 2247, č.ev. 181, Hulická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158, 1223, 1239, 1241,
1249, 1281, 1289, 1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415, 1537,1814, č. ev., 190, 194,  Kácovská, Kalská,
Klešická, Kojická, Kynická, Lánovská, Lišická, Lomecká, Lozická, Lstibořská, Lukovská, Luníkovská, Lutínská,
Novosibřinská čp. 102, 103, 105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 153, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
722, 728, 729, 733, 734, 735, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 875, 876, 877, 878, 879,
880, 881, 882, 883, 884, 885,  973, 978, 1014, 1104, 1107, 1199, 1229, 1236, 1245, 1277, 1315, 1318, 1320,
1380, 1383, 1467, 1475, 1501,  2236, 2266  Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803,804, 866, 867, 869, 870, 1257,
1260, 1270, Sudějovická čp. 251, 1162, 1428, 2226,   Sulovická, Svojšická, Valdovská, Valská, Vanická, Veletovská,
Velimská, Veská, Vlkanovská, Vranická, Všeňská, Zalešanská, Zámělská, Zápolská, Zaříčanská čp. 657, 659, 664,
693, 1819, 1866,  Zbyslavská, Zbýšovská, Zbytínská, Zlivská

4. Okrsek č. 790 – restaurace Rohožník – Novosibřinská čp. 879
Do tohoto volebního okrsku patří ulice: 
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská čp.972, Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská

5. Okrsek č. 791 – středisko osobní hygieny (SOH) –Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, Žíšovská, Živonínská,
Žiželická, Žlebská

V případě dotazů ohledně rozdělení volebních okrsků se obracejte na  pí. Péterovou, tel. 281 012 973.
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Některé zásady hlasování
• Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 
• Volí se v místě trvalého bydliště. Pro volby do senátu lze vydat voličský průkaz, ale lze s ním volit jen

ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a v jehož územním ob-
vodu je volič přihlášen k trvalému pobytu 

• nejpozději 3 dny před volbami jsou voličům distribuovány hlasovací lístky, v případě ztráty či poškození
obdrží novou sadu lístků ve volební místnosti

• Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem , nebo
platným občanským průkazem.

• Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
• Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
• Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Dva členové volební komise se dostaví
do místa trvalého bydliště s volební urnou a umožní  volbu v místě trvalého bydliště.

Hlasování 
U volební komise obdrží každý volič úřední obálku a v případně ztráty dostane i hlasovací lístky a vstoupí do pro-

storu určeného k úpravě hlasovacího lístku. Za zástěnou vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek pro kandidáta,
pro kterého se rozhodl hlasovat.  Upozorňujeme, že hlasovací lístek se nijak pro volby do senátu neupravuje.

Úřední obálku pak každý volič vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

Neplatné hlasovací lístky jsou ty, které 
• nejsou na předepsaném tiskopise
• jsou přetržené
• nejsou vloženy  do úřední obálky 
• jsou nečitelné 

Neplatný hlas 
• je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků 

Platnost dosavadních občanských průkazů: 
Občanské průkazy  vydané do  31. 12. 2003 platí do 31. 12. 2008

(jedná se o občanské průkazy bez strojově čitelných údajů)

Vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva
Dle zák. 328/1999Sb. §24 odst.3 písm.c) obecní úřad obcí s rozšířenou působností může vydat občanský

průkaz bez strojově  čitelných údajů po předchozím souhlasu  Ministerstva vnitra  jestliže: 
• občané potřebují vydat  OP ve lhůtě kratší než 30 dnů  v souvislosti  s výkonem volebního práva.  OP vy-

dané  podle odst. 3) písmeno c) jsou platné  po dobu 1 roku ode dne jejich vydání. Tyto OP se v souvi-
slosti s výkonem volebního práva začínají vydávat na ÚMČ Praha 21 na Odboru občanskosprávním tedy
od 17. září 2008  a do konce komunálních voleb tedy 31. října 2008. 

K vydání je potřeba doložit: 2 foto, dosavadní OP, vyplněnou žádost o vydání OP.
V případě dotazů ohledně občanských průkazů se obracejte na pí Maczanovou tel.  281 012 923, pí Novotnou

tel. 281 012 957 nebo pí Hlaváčkovou tel. 281 012 959.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volbách nadpoloviční většinu hlasů potřebných ke zvolení, bude
se druhé kolo voleb konat šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tedy 24. října od 14:00 do 22:00 hod
a 25. října od 8:00 – 14:00 hod. 

Martina Nejtková, redakce 

POVINNÁ VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Odbor občanskosprávní upozorňuje, že 31.12. 2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelné

zóny (občanský průkaz na obrázku vlevo). Jedná se o občanské průkazy, které byly vydané do 31.12. 2003. 
Pro občany narozené před rokem 1.1. 1936 platí výjimka -  občanském průkazy s vyznačenou dobou platnosti

„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.    
Maczanová I., Novotná Z., Hlaváčková I,
Občanskosprávní odbor – Oddělení OP
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JAK SE BUDE JMENOVAT POLYFUNKČNÍ DŮM?
Milí občané Újezda nad Lesy,

v příštím roce – v roce 2009 – má být dokončena na hlavní křižovatce stavba tzv. multifunkčního domu. 
To znamená, že má sloužit více účelům.

Bude v něm lékárna, pošta a muzeum s dokumenty o vývoji naší obce spojené s klubovnou pro účely (spole-
čenských) místních organizací, velký společenský sál a pěkná restaurace se salonkem.

Taková významná stavba potřebuje ovšem jméno. Navrhujeme Újezďákům, aby pomohli vymyslet pojmeno-
vání, které by pro současné i příští obyvatele Újezda bylo symbolem doby, ve které byl dům postaven. 
Jako například navrhuje komise výchovně – vzdělávací (KVV) názvy:

Centrum Jáma
Jáma Karel

Návrhy je možné odevzdat na sběrném místě u okýnka podatelny na Úřadě Praha 21, Staroklánovická 260,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

PhDr. Jaroslava Jirásková
předsedkyně KVV

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
Pražské plynárenské, a.s. 

Termíny přistavení :

- dne      6.10.08   od   12,30    do   15,00   hod.
- dne      3.11.08   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  267175174  a  267175202.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
4. října  Dědická x Ranská 

Valdovská x Hrádková 
Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a po naplnění VOK nebude vyměňován. Předpoklá-
daný odvoz VOK je v odpoledních hodinách.

7. listopadu předvánoční úklid 

1. Toušická (proti spořitelně)
2. Rohožnická (u Alberta)
3. Netušilská x Brzická
4. Druhanická x Staroújezdská
5. Žehušická x Měšínská
6. Dědická x Ranská
7. Holšická  x Sudějovická   
8. Valdovská x Hrádková  
9. Čenovická x Pilovská 
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10. Lomecká x Zaříčanská
11. Církvická x Ochozská 
12. Starokolínská (u parku) 

V pátek dne 7. 11. 2008 se kolem poledne se přistaví VOK na níže uvedená stanoviště, v sobotu ráno
dne 8. 11. 2008 se nejplnější kontejnery vymění (max. 6 VOK) a odpoledne (kolem 13:00 hod) se odvezou.

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

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 organických 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 sledovat vlhkost kompostu
a pokud zjistíte, že je kompost příliš suchý, je třeba ho ovlhčit. 

Organická hmota se přepracovává a „tleje“ a tímto procesem vzniká hodnotná surovina – kompost.  Živiny,
které se nachází v kompostu, jsou vázány v mikroorganismech, které je přeměňují na humus. Organické látky
jsou postupně rozkládány a mineralizovány ( minerální prvky jsou snadno přijímány rostlinami). 

Dále mohou vznikat teploty 60 – 70 ˚C, které zneškodňují zárodky chorob a 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 rostlinný 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  

Smlouvu si můžete přijít vyplnit na Úřad městské části Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy, který toto
zprostředkovává. Uzavírá se s firmou Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77  Praha 9 na dobu neur-
čitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

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; 



Provoz kompostárny je od 19. 3. 2008  do 18. 1. 2009 včetně            
Provozní doba:
Pondělí až pátek    7:00 - 18:00      (v době zimního času do 17:00)
Sobota                   7:00 - 15:00
tel: 274 772 694e 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
- 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 (jednorázová podzimní akce)
V úterý dne 28. října 2008 budou přistaveny od 8:00 – do 14:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný

odpad na níže uvedených stanovištích.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –  u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát  vyměněny. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je
obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a odpad do
něj odložit. 

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří. 
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně    NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové  pytle vysy-
pávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta. 

Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen kontroly.
Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám. 

V případě dotazů se obracejte na Odbor životního prostředí a dopravy - Martina Nejtková, tel: 281 012 943,
martina.nejtkova@praha21.cz 

Je velice důležité, abychom začali všichni třídit rostlinný odpad. Bioodpad tvoří více než 40 % komunál-
ního odpadu. Když bioodpad z našeho komunálního odpadu nebudeme třídit, ocitne se na skládce. Jeho roz-
kládáním vznikají toxické výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach  a s ním skleníkové plyny (metan, CO2). Tento
skládkový plyn poškozuje ozonovou vrstvu a může ohrožovat zdraví obyvatel v okolí skládek až do okruhu 7 km.  
Z bioodpadu, který hnije ve skládce, vznikají toxické výluhy. Bioodpad mění svůj objem, skládka je tím nestabilní,
pohybuje se a vzniká riziko porušení izolace skládky, což může vést ke kontaminaci spodních vod. 

Co bychom mohli říci závěrem. Snad bych jen chtěla konstatovat, že čím více jednotlivých složek komunál-
ního odpadu vytřídíte, tím ušetříte i finanční prostředky, protože nebudete potřebovat tak velikou nádobu na
směsný komunální odpad. Třídit odpad nám samozřejmě ukládá i vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2007, ale
především bychom měli třídit proto, že chceme přispět ke zlepšení životního prostředí, neděláme to přeci jen pro
sebe, ale i pro své děti a další generace.  
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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

VÝDEJ PYTLŮ 
Stejně jako v loňském roce máte

možnost  vyzvednout si pytle na listí z kaštanů napadené klíněnkou jírovcovou.
Pytle se vydávají od 6. října 2008 na Odboru životního prostředí (najdete nás u hlavního vchodu v přízemí
naproti podatelně ) Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická ul. čp. 260.

úřední dny: PO a ST         8:00 - 12:00  a  13:00  -  17:30
PÁ                  8:00 - 12:00 

Pytle se budou vydávat v omezeném počtu max. 4 ks na osobu. 

Tyto pytle naplněné listím z kaštanů napadených klíněnou jírovcovou  můžete:

1. Odevzdat ve sběrném dvoře  hl. m. Prahy, na adrese Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice, 
tel: 281 92 49 59,   
provozní doba: PO – PÁ         8:30 – 17:00    

SO                 8:30 – 15:00

2. přistavit ke své popelnici v den vývozu vašeho směsného odpadu (max. 2 pytle v den svozu) a firma Pražské
služby  pytle odveze. Svoz bude probíhat  do konce měsíce listopadu.

Martina Nejtková, OŽPD

ážení přátelé,
rádi bychom obnovili v Újezdském zpravodaji společenskou kroniku. Protože současné

zákony neumožňují zveřejňovat data o obyvatelích bez jejich souhlasu, obracíme se na vás
s následující prosbou. Pokud byste rádi uveřejnili ve zpravodaji oznámení o významné
události, například narozeninách, výročí svatby, narození, sňatku či úmrtí, prosím, obraťte
se na redakci Újezdského zpravodaje, jmenovitě na slečnu Martinu Nejtkovou e mail:
martina.nejtkova@praha21.cz, tel: 281 012 943 a my velmi rádi vaši zprávu otiskneme. 

Děkujeme, 
redakční rada Újezdského zpravodaje    
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Co je to Tetanus?
TETANUS je bakteriální onemocnění zvířat i člo-

věka vyvolané toxinem, který napadá nervové buňky.
Klinické příznaky v podobě strnulosti a ztuhlosti části
nebo celého těla daly tomuto toxinu i název – tetano-
spasmin. Toxin je extrémně toxický, už velmi nízká
dávka dvaceti pikogramů je pro myš smrtelná. One-
mocnění má historii již 500 let před naším letopočtem,
o detailnějším popisu tohoto onemocnění píše již Hip-
pokrates. Než byl však roku 1884 odhalen původce,

byl dlouhou dobu tetanus u lidí považován za psy-
chickou chorobu. S vakcinací lidí proti tetanu se
úspěšně začalo až v období první světové války. 

Původce choroby
Původce tetanu u psů a dalších zvířat, včetně člo-

věka je bakterie Clostridium tetani, která v přítomnosti
kyslíku vytváří spóry. Bakteriální toxin tetanospasmin
produkují vegetativní formy bakterií. Spóry jsou velmi
odolné vůči horku, suchu, dezinfekčním prostředkům.

NECHTE PSA OČKOVAT PROTI TETANU 

VV



V půdě mohou spóry přežívat i stovky let. Vyho-
vuje jim vlhké a teplé prostředí a hojněji se vyskytují
především v půdě prohnojené. Bakterie je celosvě-
tově rozšířená. Clostridium tetani je běžně izolována
z trávicích traktů savců, jejichž výkaly se dostává
do půdy. Velké množství spor bakterie se nachází
na farmách – běžně se totiž vyskytuje v trusu koní
a krav. Výzkumy prokázaly, že Clostridium tetani je
u čtvrtiny lidské populace součástí mikroflóry střev-
ního obsahu. Až na vyjímky jde o jedince žijící v kon-
taktu s hospodářskými zvířaty. 

Proč onemocní pes 
Štěňata jsou velmi vnímavá k infekci především

v období výměny chrupu  (  3. až 7. Měsíc stáří ). Ote-
vřený dřeňový kanálek se stává místem vstupu bakte-
rií přímo do mozku. Četnější výskyt tohoto onemocnění
byl v naší republice popsán u štěňat německého ov-
čáka, patrně v souvislosti s vyšší vnímavostí tohoto ple-
mene. Zdrojem infekce pro štěně i dospělého jedince
může být také travní osina či jiné cizí těleso v podkoží.
Chirurgická rána a hluboké hnisající rány. Místo pora-
nění bývá mnohdy velmi malé, nebo téměř zhojené a
nemusí být majitelem nalezeno. Clostridium tetani v
ráně, zejména v prostředí bez kyslíku, začne produko-
vat tetanspasmin, který vyvolá příznaky tetanu. Při ná-
hodném prozření půdy s obsahem bakterií se ani člo-
věk ani pes nemůže nakazit. Kyselé prostředí žaludku
Clostridium tetani ničí. Člověk ani pes se od nemoc-
ného jedince nemohou nakazit. 

Jak se tetanus projevuje 
Klinické příznaky se objevují za několik dní až ně-

kolik týdnů od proniknutí původce do organismu pora-
něním. Produkované toxiny se šíří po nervech
do nervové soustavy nebo se dostávají krví do mozku
a míchy. Odtud se toxin opět stěhuje po nervových
vláknech do různých částí nervové soustavy. Brání pře-
stupu vzruchů, což vede ke ztuhnutí svalů. Intenzita a
rozsah klinických příznaků je dán místem poranění,
přímo souvisí s místem vstupu infekce do organismu.  

Toxin kromě kosterní svaloviny postihuje bránici.
Pokud dojde k současnému spasmu svalů hrtanu,
mezižeberních svalů a bránice, člověk i zvíře se
během minuty udusí. 

Charakteristickými projevy tetanu u psa jsou
ZTUHLOST poraněné končetiny a kulhání. Pokud se
toxin rozšířil do centrálního nervového systému, obje-
vuje se KŘEČ žvýkacích svalů, což znemožňuje otevřít
dutínu ústní, charakteristický SARDONICKÝ ÚSMĚV,
STAŽENÍ SVALŮ MEZI UŠIMA, a různě intenzivní vý-
hřez 3. Víčka. Následkem křeče polykacích svalů se
objevuje  zvýšené slinění, zvíře nemůže pohybovat
jazykem a má strnulou šíji. Pohyb se stává toporným,
drobivým, zvíře začne být předrážděné a lekavé,
každý zvukový nebo světelný podnět zhoršuje ztuhlost
těla. Toto periodikum se může protáhnout i na tři týdny. 

Tetanus postihující celé tělo zvířete má horší
prognózu než tetanus postihující jednu končetinu.

Následkem nadměrného svalového napětí  posti-
žené zvíře ulehá do boční polohy. Svalové křeče
způsobí často velmi výrazný vzestup tělesné teploty
až nad 40´C. Každý podnět vyvolává bolestivé
křeče, které mohou vést až ke zlomeninám nebo vy-
kloubení končetiny. Později se průběh nemoci může
komplikovat neschopností močit, kálet a ochrnutí
traktu. Častou příčinou úhynu je zástava dýchání
a srdeční činnosti. 

Jak se diagnostikuje?
Diagnostika tetanu je v klinické praxi založena

téměř výlučně na údajích poskytnutých majitelem zví-
řete (poranění zvířete v přírodě, pohyb na poli, na za-
hradě, hnojení zahrady, nástup a vývoj  klinických
příznaků, aj. ) a na typických klinických příznacích. 

Diagnostiku tetanu lze zpřesnit stanovením toxinu
v séru, případně bakterie, které mohou být prokázány
přímo v ráně nebo ve stolici psa. Bakteriologická kul-
tivace původce je poměrně náročná a její negativní
výsledek tetanus nevylučuje. 

Léčba tetanu
Úmrtnost v případě celotělového tetanu se pohy-

buje okolo 80%, není-li léčený, je až 100%. Pokud
jsou příznaky tetanu pouze lokální, riziko úhynu zví-
řete při včasném zahájení léčby je okolo 30 – 40%.
Přístup k tetanickému pacientovi je vždy komplexní a
představuje celou řadu časově a finančně náročných
a rehabilitačních opatření. Až na vzácné výjimky je
lečbá na 3 – 5 týdnů, kdykoli během této doby může
dojít ke zhoršení pacientova stavu a i přes zlepšování
stavu k úhynu pacienta. Léčba pacienta je extrémně
náročná a spočívá v aplikaci nitrožilních antibiotik
a použití antitoxinu. Cílem léčby u pacienta s celotě-
lovými a bolestivými spasmy ( křeče ) je zmírnit sva-
lové napětí a bolest, případně svalové napětí a bolest.
V mnoha případech i sedativy. Nezbytné je pacienta
umístit do měkkého, teplého tmavého boxu, v němž
lze omezit rušivé podměty. Kontrolovat zda zvíře
nemá proleženiny a kontrolovat kálení a močení. 

Tetanus doprovází velké strádání a utrpení zvířete.
I přes intenzivní a komplexní léčbu jsou svalové
křeče, které jsou extrémně bolestivé. Během intervalu
několika minut se pacient může při minimálním po-
hybu nebo vzrušením udusit. 

Prevence existuje 
Pes, jiné zvíře ani člověk není po prodělání tetanu sto-

procentně chráněn před další infekcí tetanem. Toxin tvo-
řený bakterií Clostridium tetani je většinou velmi brzy
po vstupu do organismu “zachycen” nervovými buňkami
a uniká pozornosti buněk imunitního systému. Z tohoto
důvodu se v organismu nevytvoří dostatečná hladina
protilátek chránící organismus psa před novou infekcí. 

Jedinou spolehlivou prevencí proti tetanu je aktivní
imunizace psů vakcínou obsahující tetanový anatoxin.
Za jedinou jistotu lze považovat pouze vakcinaci
proti TETANU.

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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VZHLEDEM K NÁROČNOSTI LÉČBY A SOU-
ČASNĚ NEPŘÍZNIVÉPROGNÓZE JE VAKCINACE
PSŮ PROTI TOMUTO SMRTELNÉMU ONEMOC-
NĚNÍ V NAŠICH GEOGRAFICKÝCH PODMÍNKÁCH
JEDNOZNAČNĚ DOPORUČITELNÁ. 

Veterinář radí 
1. Každá rána, kterou majitel najde na těle psa,

musí být pečlivě vydezinfikována, nejlépe roz-

tokem peroxidu vodíku.
2. Vakcinujte psy proti tetanu – prevence je levnější

než následná léčba, která nemusí být vždy
úspěšná.

3. U svého veterinárního lékaře žádejte vakcínu proti
tetanu.

Miloslav Hod, 
veterinární ordinace Újezd Nad Lesy  

Organizace zaměřená
na pomoc lidem se sníže-
nou soběstačností různého
věku, kteří se kvůli životním

událostem, věku, zdravotnímu stavu, dostali do situace,
kdy potřebují pomoc druhého člověka.

NABÍDKA SLUŽEB
1. TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

- pomoc v domácím prostředí
- donáška obědů, nákupy, pomoc při hygieně, úklid

domácnosti, doprovod k lékaři, kontakt se spole-
čenským prostředím apod.

- poskytována od pondělí do pátku od 7 h do 15.30 h
úhrada dle aktuálního sazebníku služeb

2. CENTRUM KRÁTKODOBÉ PÉČE
- služba sociální povahy nikoliv zdravotní
- odlehčovací  služba pro rodinné příslušníky, kteří

se starají o příbuzné v seniorském věku se sníže-
nou soběstačností  

- zajišťujeme až několikaměsíční pobyty s celodenní
pečovatelskou službou 

- úhrada dle aktuálního sazebníku služeb

3. SPOLEČENSKÉ AKTIVITY PRO SENIORY
- společná setkání spolupořádaná s různými organi-

zacemi případně s jednotlivci 
- aktivity zaměřené na procvičení paměti, společenskou

zábavu – poslech hudby, promítání, společenské
hry, živá hudba, grilování, posezení u ohně

- organizace výletů – kavárny, kina, kulturní akce 
V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ředitelka organizace:
Bc. Melanie Zajacová, 281 930 500, 775 203 100
Sociální pracovník: 
Martin Stromský, DiS., 773 995 878
Denní místnost pečovatelek: 281 045 782, 775 204 100 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚCHOVICE

PORSE    poradenský servis
Za zeptání nic nedáte

Poradenský servis PORSE je registrovaná služba (dle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách), která pomáhá
v  situacích, kdy nevíte, co dělat. Potřebujete, aby Vás někdo vyslechl, poskytl informace a Vy se mohli rozmyslet, co dál. 

Do takové (nepříznivé) situace se může dostat každý, ale ne každý má někoho, s kým tuto situaci může řešit.
Proto tu je poradenský servis, který poskytne pomoc a podporu na základě respektu ke každému příběhu. Vaše
starosti a obavy se u nás mohou řešit anonymně a vše je bezplatné.

A jaké že to jsou situace? Třeba hledání zaměstnání nebo přechod z rodičovské dovolené do zaměstnání,
ujasnění si směru svého budoucího povolání, problémy v rodině, právní problematika (občanská, trestní, rodinná,
pracovní). Poradíme, na jaké dávky máte v té které situaci nárok a jaké služby můžete využít v Praze 21 a okolí. 
Ptát se můžete i na otázky ohledně zdravotního a nemocenského pojištění, mateřské a rodičovské dovolené a další,
na které potřebujete znát odpověď. Pomůžeme i s obstaráním osobních záležitostí administrativního charakteru.  
A kde nás od 13. října 2008 najdete?

V Běchovicích na adrese Českobrodská 516 - vedle samoobsluhy: 
každé pondělí 14.00 - 16.00, každé úterý 9.30 - 11.30  14.30 - 16.30 

V Újezdě nad Lesy na adrese Středisko osobní hygieny, Živonínská 1630:  každou středu  11.00 - 15.00

V Klánovicích na adrese ÚMČ Praha - Klánovice, U Besedy 300:  každé pondělí  9.30 - 11.30 

Kontaktovat nás můžete také na tel.č.: 739 491 633  či psát na vera@neposeda.org. Více se dozvíte na webových
stránkách www.neposeda.org/porse. 

Za PORSE,
Bc. Věra Jílková

Poradenský servis PORSE zřizuje o. s. Neposeda       www.neposedea.org
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MEZI LIDMI

Legendární závod Běchovice - Praha je
nejstarším běžeckým závodem na evrop-
ském kontinentu, na desetikilometrovou
trať se běžci poprvé vydali v roce 1897.
Mladé Běchovice sice nemají tak dlouhou
tradici, ale každoročně počet zúčastně-
ných závodníků stoupá. Letos se již
43. ročníku, který se konal 20. září na
zdejším travnatém hřišti, zúčastnilo více
než 450 závodníků - dívek i chlapců již od
jednoho roku. Tradičně silné zastoupení
měl atletický oddíl ŠSK Újezd nad Lesy,
s výjimkou nejmenších dětí obsadil
všechny kategorie celkem 41 závodníky.
A vedli si úspěšněji než naši olympionici
v Pekingu. Od přespolních si do domácích
sbírek i oddílových análů přivezli celkem
12 medailí - 5 zlatých, 5 stříbrných
a 2 bronzové. Zvlášť úspěšné byly tento-
krát dívky, v žákovských kategoriích soupeřkám “vypálily rybník” a odnesly si nejcennější kovy. Výji-

mečný pocit z vítězství pak umocnila ještě
přítomnost olympijského vítěze a mistra světa,
desetibojaře Romana Šebrleho, který nejlep-
ším medaile předal. Třeba právě kvůli tomuhle
zážitku budou holky i kluci z Újezda celý rok
trénovat ještě usilovněji a s větší pílí, aby se
v příštím ročníku Mladých Běchovic mohli sejít
znovu. Šanci zažít pocit vítězství nebo si jen
tak zaběhat a pravidelně se hýbat v bezvadném
kolektivu dětí i trenérů mají i další děti - v od-
dílu atletiky právě probíhá nábor a s otevřenou
náručí jsou vítáni všichni adepti.  

Dagmar Koutská
Radka Kohoutová

Za ŠSK Újezd nad Lesy
oddíl atletiky

Je mi líto, když jdu našimi ulicemi a všude vidím ne-
upravené ulice a občas i odpadky. Tento stav vnímám
nejen já, ale bohužel i obyvatelé sousedních obcí
a částí Prahy, kteří označují náš Újezd nad Lesy za nej-
méně upravenou a špinavou oblast.  

Jdete-li po ulicích, jsou některé chodníky vzorně
udržované, sekané trávníky, ořezané větve vyčnívající
do ulice – naopak jiné jsou plné přerostlé trávy a ple-
velů a není možné je ani používat kvůli přesahujícím
keřům a stromům. To je i nebezpečné vzhledem
k tomu, že automobilová doprava je již všude. Pokud
vím, vyzval obecní úřad majitele, kterým keře a stromy
zasahují do vozovky, aby odstranili tuto přesahující ve-
getaci. Když jdu ulicemi, poslechlo tuto výzvu jen málo

občanů. Okolní obce mají chodníky čisté a zametené –
např. Koloděje, Běchovice, Klánovice. Mělo by nám
všem záležet na tom, abychom nebyli ti nejhorší. 
Ani obec se nestará o čistotu obecních prostor – např.
všechny škarpy kolem hlavní silnice mají přerostlou
trávu a plevele s odpadky. Pokud jdu s návštěvou kolem
křižovatky na autobus, musím se stydět. Tento stav kazí
velké klady vedení obce, kdy se podařilo konečně zba-
vit Újezd ohyzdné jámy Karel i zapleveleného prostoru
vedle Penny. 

Prosím proto všechny své spoluobčany, aby věno-
vali tu trošku svého času nejen naparáděné zahrádce,
ale i malému prostoru před vlastním plotem. 

Ing. Alena Hanišová

ZA ČISTŠÍ A HEZČÍ ÚJEZD NAD LESY

Újezdská atletika znovu zazářila ve všech kategoriích, tentokrát v Běchovicích

MEDAILE Z RUKOU OLYMPIONIKA

Vítězka kategorie dívek ročníku 1997 Petra Kohoutová 
(ŠSK Újezd n/L) přebírá zlato od Romana Šebrleho

Roman Šebrle s účastníky závodu



AUTOMOBIL PANA BEJŠOVCE

V minulém čísle Újezd-
ského zpravodaje na str. 16
u čl. pana profesora Jenšov-
ského byla otištěna ve velmi
špatné kvalitě fotografie,
na které je vyobrazen auto-
mobil pana Bejšovce.  

Podařilo se nám sehnat
originál, a proto zajímavou
fotografii otiskujeme znovu. 

redakce 

MEZI LIDMI
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POZVÁNKA

NA  OSLAVU 90. VÝROČÍ 

VZNIKU NAŠÍ REPUBLIKY, 

která se bude konat 

v sobotu  18. ŘÍJNA 2008 v 10:00 hod 

v parku před Masarykovou školou.

Všechny zve 
Městská část Praha 21

POZVÁNÍ

Chcete se s námi podívat 
na trhy 

v Polském Klodsku?

Pak máte možnost se přihlásit
u pí Zajacové,

tel: 2819 70 138, 
nebo mobil 728 818 011. 

Termín zájezdu je 

18. října 2008, 
odjezd v 5:00 hodin ráno 

ze zastávky Auto Štangl. 
Cena zájezdu 200 Kč. 

Akci pořádá 
Český červený kříž. 

Irena Zajacová, ČČK



Úřad městské části Praha 21 uvádí                

Pro veliký zájem opakujeme koncert kapely SPIRITUAL  KVINTET.   

Dne 16. října 2008 – od 19:00 hod.
Společenský sál ZŠ Masarykova. 

Vstupné 200 Kč. Předprodej: Knihkupectví nad Lesy a podatelna úřadu.

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

ZVEME VÁS
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Skupina Spirituál Kvintet se po půl roce vrací
na podium újezdského Divadelního klubu. Její zpě-
vačka Irena Budweiserová říká, že se tu dobře zpívalo.
„Myslím, že byli spokojení diváci i pořadatel, proto kon-
cert v Újezdě nad Lesy opakujeme,“ uvádí.

Měsíčně máte se Spirituál Kvintetem i více než
deset koncertů. Není to náročné? 
Je. K tomu navíc zpívám sama, do 24. prosince mám
mimo Kvintet asi deset vystoupení. Hlavně v zimě je to
trochu problém, protože na většinu akcí vyjíždíme
autem mimo Prahu. Ale vystupujeme na krásných mís-
tech, například v kostelech. Do některých se každo-
ročně velmi rádi vracíme. Vánoční koncerty mám vůbec
hodně ráda. Lidé jsou trochu jinak naladěni.   

Čas Vánoc je pro zpívání jako stvořený. Mohou
se vaši příznivci těšit na tradiční vánoční koncert?
Ano. Jen místo bude jiné. Pražský Obecní dům vymě-
nil letos Spirituál Kvintet za Národní dům na Smíchově.
Já, co se Prahy týče připravuji na konci roku koncerty
v kostele ve Stodůlkách 26. listopadu, Atriu na Žižkově
17. prosince a 4. ledna v Břevnovském klášteře.  

Podzim je nejen časem vystoupení, ale i nových
CD. Chystáte ho i Vy? 
Na konci října vyjde CD mých vánočních písní. Spirituál
Kvintet před koncem roku s novou deskou nepřijde. Při-
pravuje ale CD k padesátému výročí skupiny, které by
mělo vyjít v příští sezóně. Je to skoro neuvěřitelné, ale
Spirituál Kvintet hraje a zpívá už osmačtyřicet let.
Já sama jsem jeho součástí s malou přestávkou od po-
čátku osmdesátých let.   

Zima s sebou nenese jen horší podmínky na sil-
nicích, ale pro zpěvačku také riziko, že se jejímu

hlasu v plískanicích nepovede zrovna nejlíp. Bojíte
se podzimních nachlazení? 
Ztráta hlasu je skutečně potíž. Snažím se zpívat, dokud
to jde (směje se). Ale žádná zvláštní opatření proti
tomu nedělám a přehnaně se nebojím. Jen se napří-
klad vracím z tenisu nebo z jízdy na kole dřív, než
v létě, abych se zbytečně nepřemáhala a riziko na-
chlazení se nezvětšovalo. Horší je to s různými viró-
zami a chřipkami. Když ji má byť jeden člen skupiny,
v šatně nebo v autě si ji úspěšně předáváme. Zda v ta-
kovém případě rušit koncert, je vždy velké dilema. To je
vždy až poslední řešení. 

Jak odpočíváte a nabíráte síly?
Pořád něco dělám. Mám zahradu a to je můj velký ko-
níček. Dokážu se rozbrečet nad uschlým keřem a ulo-
menou větví. Moc ráda se o ni sama starám. A taky
hodně sportuju. Dávám přednost rychlým „akčním“
sportům. Kromě toho máme „malého“ pejska, vlkodava.
To je taky velká zábava. A někdy se s manželem kouknu
na pěkný film. 

Relaxuje zpěvačka také při hudbě? Máte chuť ji
poslouchat, nebo si raději „netaháte“ práci domů?
Pouštím si hudbu v IPodu a v autě. Třeba Annie Lenox,
Tracy Chapman, Amy Winehouse, Erica Claptona
nebo Ray Charlese. Spíš „černou“ muziku než „bílou“.
Ale já tomu pasivnímu odpočívání opravdu moc
nedám. Raději jsem pořád v pohybu. I když se cítím
někdy unavená, řídím se radou mé velmi vitální jede-
naosmdesátileté maminky, že chuť něco dělat a moti-
vace jsou v životě hodně důležité.

Klára Mandausová

DŮLEŽITÁ JE CHUŤ NĚCO DĚLAT, 
ŘÍKÁ ZPĚVAČKA IRENA BUDWEISEROVÁ  



KREATIVNÍ KURZY ANDREY JANOTOVÉ pro každého
Zveme Vás na kreativní kurzy pro tvořivé i netvořivé, pro šikovné i nešikovné, veselé i smutné, ale hlavně

pro všechny, kteří si chtějí příjemně odpočinout a zkusit vlastníma rukama něco nového a pěkného vytvořit.

Kreativní kurzy Andrey Janotové - členky Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel, jsou kurzy uměleckých
řemesel a moderních výtvarných technik. Umělecká řemesla nejsou jen pro umělce, většinu z nich se může
naučit doslova každý. 

Hlavní náplní Kreativních kurzů pro každého jsou kreativní výtvarné kurzy, kde si pod odborným vedením
můžete vyzkoušet různé techniky a materiály, nebo si prohloubit dosavadní dovednosti. 

Nabízíme tyto kurzy: 
- MALOVÁNÍ: na sklo, porcelán, na textil, na hedvábí
- ŘEMESLA:  drátování, pletení z pedigu, ruční papír, paličkování
-   DALŠÍ TECHNIKY: fimo, výroba šperků, decoupage, paper maché, savování, výroba adventních věnců,

vánočních ozdob, vánočních přání, valentinské překvapení, velikonoční kraslice se slámou, velikonoce
ze šustí a další.

První kurz: Výroba šperků z korálků
se koná dne 17. října 2008 od 18.00 do 21.00 hodin 

v Rodičovském centru Koloběžka, Českobrodská 1, Praha 9 - Běchovice
cena 250,- korun

Max. počet účastníků je 12. Všechno potřebné je v ceně kurzů, nemusíte shánět žádné materiály, žádné po-
můcky - jen to přijít zkusit! Domů si vždy odnesete vlastnoručně vyrobený výrobek! 

Zájemci ať se prosím předem přihlásí u vedoucí RC Koloběžka Romany Voženílkové na tel. č. 733 182 520
nebo na adrese kolobezka.romana@email.cz
nebo u lektorky Andrey Janotové  na tel: 720 569 245 nebo na adrese andreajan@seznam.cz.

ZVEME VÁS
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Otevřený klub Mikrobus
pro děti 6 – 12 let, Po + Čt 13-16h
NZDM Autobus
pro mládež 12 – 26 let, Po + Út + St 16 – 19:30h
Rodičovské centrum Koloběžka
pro rodiče na rod. dovolené s dětmi, Út 10–12h
Poradenský servis PORSE
sociálně právní, po dohodě na tel: 739 491 633 
(poradny v Běchovicích, Klánovicích i Újezdě nad Lesy)
Kurzy anglického jazyka a práce na PC
v dopoledních i odpoledních hodinách,
info na www.neposeda.org/vpp, 733 685 911
Doučování dětí ZŠ
v předmětech MAT, Čj, Aj, tel: 733 685 911

Pro rodiče na rodičovské dovolené s dětmi v rámci RC
Koloběžka dále nabízíme (info na tel: 733 182 520):
Hudební škola Yamaha
Čt 9- 12h (podle věku dítěte)
Výtvarný kroužek pro děti s rodiči 
Pá 10 – 12h
Výtvarné dílny pro dospělé 
pátek 2 x do měsíce 18 – 21h
Angličtina pro nejmenší 
St 10 – 11h

Dohled nad dětmi dle dohody 
na tel: 605 292 656

DÁLE CHYSTÁME TYTO AKCE:
23. 9. Žonglovací workshop 
v NZDM Autobus
8. 10. 16 h Akce ve sk8 parku 
NZDM Autobus
18 h Přednáška - Přírodní věda Života,
Zdraví a Léčení 
v RC Koloběžka

11. 10.  Výroční akce o.s. Neposeda 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

14:30   otevření dveří – přijďte se podívat jak to u nás
vypadá
15:30 slavnostní otevření Poradenského servisu
PORSE (účast přislíbili zastupitelé Běchovic, Klánovic
i Újezda nad lesy 
16:00   loutkové divadlo Palačinková Pepina
15. 10. Turnaj ve stolním tenise v NZDM Autobus

Prostory o.s. Neposeda se nacházejí v areálu Na Staré
Poště, Českobrodská 1, Praha – Běchovice.
Více informací na www.neposeda.org

O.S. NEPOSEDA PO PRÁZDNINÁCH 
ZNOVU OTEVÍRÁ VŠECHNY SVÉ PROGRAMY:
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Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 v 15:30 hod 
zve do zasedací síně MÚ 
pan RNDr. Václav Petříček

na procházku do

„ZEMĚ KRÁLOVNY ZE SÁBY 
(KDE A KOLIK JICH BYLO)“
přednáška bude spojena s promítáním
Exponáty do Muzea XX.století přineste

Svaz postižených civilizačními chorobami a Sdružení důchodců ZO Újezd nad Lesy
Ing. Miroslava Branžovská, výbor ZO SPCCH 

CVIČENÍ
Svaz postižených civilizačními chorobami  oznamuje, že rekondiční cvičení 
s prvky jógy pro kardiaky, zdravotně postižené a seniory bude: 

1. skupina od října každé pondělí od 18:00 hod do 19:00 hod. 
začíná se 6. října jako obvykle v tělocvičně ZŠ 

2. skupina od října každou středu od 16.00 do 17:00 hod.
začíná se 1. října jako obvykle v tělocvičně ZŠ 

Těší se na Vás Vaše cvičitelky

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
Protože výstava, kterou Újezdské muzeum  uspořádalo k 60.výročí úmrtí prezidenta ČSR Dr.Eduarda Be-

neše měla mimořádně pozitivní ohlas u návštěvníků, bude pokračovat i po prázdninách až do 30.10.2008.
Těší nás, že ideová koncepce výstavy přispěla k nově se prosazujícímu hodnocení významu Dr.Eduarda Be-

neše jako státníka světového významu. Velmi k tomu dopomohlo dvousvazkové dílo významného historika
Dr.Dejmka, které k tomuto výročí vychází. Na více než 1500 stranách shromáždil mnoho nových pramenů z ce-
lého světa. Ve druhém svazku pak zpracovává tyto materiály do pohledů, které vyvracejí dřívější deformovaná
hodnocení jak německých nacistických a henleinovských politiků, tak i komunistů po r.1948. Bohužel mnohé z
těchto „názorů“ opakují mnozí naši novináři i politici dodnes. Proto bylo významné nejen položení věnců ke hrobu
Dr.Beneše v Sezimově Ústí, ale hlavně projev prezidenta Klause při této příležitosti.

Na naši výstavu o Dr.Benešovi, která bude ukončena 30.října 2008, naváže naše největší akce v tomto roce
„Činnost organizací Skautu a Junáka v Újezdě n/Lesy“, kterou připravují a budou organizovat zdejší Old-
Skauti. Vernisáž této výstavy bude 8. listopadu t.r. v 10,00 hodin. Výstava potrvá do 8.prosince. Již nyní jsou
hlášeny návštěvy skautů nejen z Prahy, ale i mimopražských organizací. Naše muzeum jim na tu dobu uvolní
celou výstavní plochu, včetně skleněných vitrín. Proto jsme ustoupili od slavnostního otevření reinstalace vý-
stavy, kterou jsme původně plánovali k oslavě 90.výročí vzniku naší republiky – k 28.říjnu.

K oslavám vzniku republiky se Újezdské muzeum připojí koncertem, který uspořádá hudební škola při
zdejší knihovně. Začátek koncertu bude asi v 11,00 h (po příchodu účastníků vzpomínkové slavnosti
před Masarykovou základní školou, která se koná 18.října od 10,00 hodin).

PhDr. Miloš Schmidt, předseda MRÚM
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti
autor dílo

Pro dospělé
autor dílo

Půjčovní doby:
Pondělí  10.00 - 11.00  11.30 - 18.00 hod
Středa    10.00 - 11.00  11.30 - 17.00 hod
Pátek     10.00 - 11.00   11.30 - 16.00 hod

Adresa: Lomecká 656, 190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
tel: 281 973 864, e-mail: mlkpraha21@seznam.cz 

Marie Tomaidesová, knihovnice

Driscoll Laura 
Driscoll Laura 
Eken Cecilie
Harrisová Joanne
Kaaberbol Lene
Kuršová Květa
Margraf Miriam 
Ottesen Josefine
Sackett Hannah Kate
Sackett Hannah Kate

Sackett Hannah Kate

Sage Angie 
Smolíková Klára 
Springer Nancy
Vrabec Ján
Weis Margaret
Zep 

Dupíkův nový kamarád
Mám vás moc ráda mí zajíčci 
Bouře Větromoru W.i.t.c.h.
Znamení run 
Zlatý fénix W.i.t.ch
O klukovi z plakátu
Léto v sedle 
Ledový květ
Kdo žije v lese - Poznávejte zvířata
Kdo žije na sněhu 
Poznávejte zvířata
Kdo v noci nespí 
Poznávejte zvířata
Příběhy Septimuse Heapa 
Medvídek Lup a jeho kamarádi 
Případ lidumilné levačky 
Koník Hvězdička 
Dracci podzimního soumraku 
Titeuf  to vidí jinak 
Fotbalová planeta. 
Příběhy z celého světa
Ptám se proč
Velká kniha říkadel 
Říkánky, hádanky, rozpočítadla 

Abécassis Agnes
Abiker David

Arnold Nick 
Birkner-Mahler Frie
Brown Dan
Doyle Arthur Conan 
Doyle Arthur Conan 
Foud Karel 
Fréches José 
Godard Jocelyne
Gulik Robert Hans 
Harvey John
Hemingway Ernest 
Herrmann Ignát 
Howard Linda 
Christie Agatha 
Javořická Vlasta 
Kuzneski Chris 
Laurenčík Marek 
Lawson Mary
Lindsay Jeff
Marková Gabriela 
Mc Clure James
McBain Ed
Merle Robert 
Middlebrook Martin 
Murakami Ryu
Musso Quillaume
Navrátil Pavel 
Pamuk Orhan
Reilly Matthev 
Roberts Nora 
Rudorf Sonja
Sedmík Jan 
Semotanová Eva
Skoupá Kateřina 
Smith Heather 
Stoker Bram 
Šmíd Jan
Štivnický Andrej
Vondráček Jan 
Vondráček Jan 
Waltari Mika
Wodehouse P.G.
Zévaco Michel 
Zlámal Jaroslav

Pomoc, chce si mě vzít!
O neodvratném konci 
mužského pohlaví?
Děsivá věda
Znovu září slunce 
Anatomie lži
Z říše tajemství 
Z krajin soumraku 
Poslední akce 
Říše slz
Egypťanky
Záhada čínského bludiště 
Krev mé krve
Fiesta. Stařec a moře 
Otec kondelík a ženich Vejvara 
Dokonalý muž
Záhadný pan Quin
Hory a propasti - 2. díly 
Znamení kříže 
Praktické příklady v excelu 2007 
Návrat do Crew Lake
Dexter v temnotách 
Splétání technikou kumihimo
Vzkříšení
Dej mládencům ruku jako lopatu 
Lilie a purpur
Nálet na Peenemünde
V polévce miso
Protože tě miluji 
S počítačem k maturitě
Jmenuji se červená
Posvátné kameny 
V pravou chvíli 
Sběratelka jedů
Masáže od A do Z
Česko. Ottův historický atlas 
Aranžování květin
Děti a rozvod 
Hadí zámek 
Smlouva s ďáblem . Upíři 
Sbohem čachtická paní 
Po tvém boku pevně stát
Legionář a lékař
Zázračný Josef 
Pan Galahad zasahuje 
Pardaillanové otec a syn
Ekonomie po maturitě - 2. díly 
Evangelium podle Jidáše
Sociální práce v praxi 
Operace Argument 
Nejkrásnější příběh o psech
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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 říjen 2008

Středa 1.10.2008 VÝSTAVY –  ZDENĚK KINDL – MALÍŘ – SOCHAŘ – GRAFIK
Zdeněk Kindl se specializuje na hlubotisk, kombinované techniky a novou techniku reliéfního tisku jejímž autorem je sám umělec.
Vernisáž výstavy začíná 1.10. v 18.00, výstava potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 2.10.2008, 19.30 KINO - SMUTEK PANÍ ŠNAJDROVÉ
ČR, Albánie 2007, 110 min, milostný,přístupný, režie: Piro MILKANI,hrají: Nik XHELILAJ, Anna GEISLEROVÁ, Michele PLACIDO,
Bára ŠTĚPÁNOVÁ, Tomáš TŐPFER a další.Je horké léto na začátku 60. let minulého století a právě se začíná neuvěřitelné, ale
pravdivé dobrodružství tří mladých studentů pražské FAMU, kteří odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku, aby natočili
svůj absolventský film.

Středa 8.10.2008,  9,00 - 12,00 KURS – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY  
Výroba šperků z korálků,Cena (včetně materiálu) 250,-Kč Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělávacího spolku uměleckých
řemesel. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 9.10.2008,  19.30 KINO – RENÉ
ČR, 2008,  85 minut ,dokument, režie: Helena Třeštíková,Ryze dokumentární film se syrovou autentičností vypráví těžko uvěřitelný
příběh Reného, který byl od sedmnácti let sledován filmovou kamerou na své cestě mezi vězeními a krátkými pobyty na svobodě. 

Čtvrtek 9.10.2008,  11.00 ! DĚTSKÉ DIVADLO – O DVOU NEPOSLUŠNÝCH TELÁTKÁCH
Pohádka plná zvířátek a legrácek. Hraje divadlo Vysmáto Aleše Bílka. Vstupné 40,-Kč/os 

Neděle 12.10.2008,   17.00 KONCERT – DĚTI Z KLÁNOVICKÉ ZŠ MUZICÍRUJÍ
Koncert dětí z Klánovic, které chtějí tímto způsobem poděkovat sponzorům, kteří přispěli na rekonstrukci dětského hřiště v parčíku
u školy. Současně bude představen herní prvek pro starší děti, který bude umístěn před hlavní budovu Masar. základní školy.
Zveme všechny obyvatele Klánovic, které zajímá rozvoj obce a podpora těchto našich aktivit.Organizuje Spolek přátel klánovické školky.

Úterý 14.10.2008, 19.30 KINO – U MĚ DOBRÝ
ČR, 2008, 102 min, komedie, od 12 let,  režie: Jan Hřebejk,Hrají: Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Josef
Somr, Miroslav Vladyka, Vladimír Javorský, Petr FormanKomedie z divokých devadesátých let. Film na motivy povídek Petra
Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského

Čtvrtek 16.10.2008, 19.30 KINO – PAŘÍŽ
Francie 2008,  130 minut ,drama,romantický, české titulky, od 12 let, režie: Cédric Klapisch,Hrají: Juliette Binoche, Romain
Duris, Albert Dupontel, Fabrice Luchini, Francois Cluzet, Karin Viard, Mélanie Laureát. Mág evropského filmu opět přichází s jedi-
nečným příběhem plným hereckých hvězd. Příběh jednoho nemocného Pařížana, který se sám sebe ptá, jestli umře. Jeho stav
mu dává nový a odlišný pohled na všechny lidi, které dennodenně potkává. Úvahy o smrti se náhle setkávají s hodno-
tou života, života druhých a života samotného města nad Seinou.

Sobota 18.10.2008,  10.00 – 13.00 II. KLÁNOVICKÁ ZAHRADNICKÁ BURZA – sběr rostlin  k prodeji
Neděle 19.10.2008,  13.00 – 17.00 II. KLÁNOVICKÁ ZAHRADNICKÁ BURZA – PRODEJ
Jak bude burza probíhat? Své výpěstky – obvykle přehuštěné výsadby na zahradě – mohou obyvatelé Klánovic a okolí připravit
a  odevzdat vhodně zabalené v určený den v KCB. Při odevzdání vyplní majitel evidenční lístek  označením rostliny a požado-
vanou cenou. Tyto rostliny budou nabídnuty návštěvníkům burzy k volnému prodeji. Neprodané rostliny budou po ukončení
burzy vráceny majitelům. Vše bude probíhat v parku KCB.

Neděle 19.10.2008,   16.00 KINO – KUNG FU PANDA
USA, 2008 animovaný, rodinný, 93 minut, dabing, režie: Mark Osborne, John Stevenson,Na scénu nastupuje mladý, neklidný,
roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po. Ten musí ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého pro-
davače nudlových polévek stane legendární Dračí bojovník

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

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 !

Středa 22.10. 9,00 - 12,00 KURZ – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY  
Malba na hedvábí. Cena (včetně materiálu - šátek, šál, pouzdro na brýle) 380,-Kč. Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělá-
vacího spolku uměleckých řemesel.Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 23.10.2008, 19.30 KINO – KONEČNĚ SPOLU 
USA 2008,  100 min, romantická komedie,české titulky, od 12 let, režie: Helen Hunt,Hrají: Helen Hunt, Colin Firth, Matthew Bro-
derick, Bette Midler, Salman Rushdie a další.Dokáže devětatřicetiletá učitelka z New Yorku April pod tlakem okolností najít
novou životní rovnováhu? A pomůže jí v tom Frank (Colin Firth), sympatický rozvedený otec jednoho z Apriliných žáků? Hvězdně
obsazený snímek, v němž herečka ztvárnila hlavní roli, získal cenu diváků na MFF v Palm Springs. Film Konečně spolu byl pro-
mítán na MFF Karlovy Vary 2008.

VÍKEND VĚNOVANÝ 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Sobota 25.10.2008, 13.00 II. ROČNÍK OTEVŘENÉHO TURNAJE V PÉTANQUE „O ČESKÉ SRDCE“
Do souboje tříčlenných týmů můžete zasáhnout také vy. Ženy, muži i děti. Kdo nepřijde, ten nevyhraje. Registrace družstev a sraz
účastníků 25.10 ve 13.00 hod v parku KC Beseda. Odměna pro vítěze bude sladká! 

Sobota 25.10.2008, 19.30 KINO - PÍSNIČKÁŘ
ČR 1932, 98 min ,drama,režie: Svatopluk Innemann,Hrají: Karel Hašler, Marie Šponarová, Antonín Novotný, Adolf Jerger,
Alfred Rittig Osudy českého vlastence, podněcujícího v posledním období rakousko-uherského mocnářství národní sebevědomí.
S písněmi Karla Hašlera, který také vytvořil hlavní roli.Vstup volný

Neděle 26.10.2008,  18.00 KONCERT – TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ … 
Koncert, ve kterém si připomeneme nesmrtelného umělce, písničkáře a vlastence Karla Hašlera a melodie prvorepublikových
kaváren. Písně zazní  v netradičním podání harfenistky Zbyňky Šolcové a jejích kolegyň, na harmoniku a kytaru zahraje Alena
Nejedlá a Jitka Jírová a další umělci.Průvodní slovo Jiří Karban. 

PARTNEREM PROJEKTU JE ÚMČ PRAHA – KLÁNOVICE
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Z POHÁDKY DO POHÁDKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE ROHOŽNÍK

Milí čtenáři, opět tu máme nový
školní rok a s ním vždy přicházejí nové
děti do mateřinek. Nebude tomu jinak
ani u nás. V posledním týdnu prázdnin
se všichni zaměstnanci naší MŠ snažili
/uklízeli, stěhovali, krášlili a pečlivě zdo-
bili/, abychom 1. září přivítali děti v hez-
kém, čistém, příjemném prostředí
a dětem tak, co nejlépe zpříjemnili
vstup a pobyt v naší mateřince. Na děti
čekalo překvapení-nová barevná linolea
a koberce ve dvou třídách.

Pro krásnější okolí a zlepšení život-
ního prostředí pokračujeme v projektu
„Zelená zahrada“, přislíbeny máme další
vzrostlé stromy.

A nadešel den „D“. Nastoupili nám
noví kamarádi. Jejich adaptace v novém
prostředí, jim dosud neznámém, pro-
běhla většinou bez problémů. Třídami
se rozléhal dětský smích a štěbetání. Pokud si někdo při příchodu trochu pobrekával, tak jen opravdu chvi-
linku. Naopak pláč se ozýval v poledne, kdy se některým dětem ani nechtělo domů.  Děti „mazáci“ se již
těšily a nemohly dospat, sdělovaly dojmy z prázdnin a dovolených. 

Při vstupu do každé třídy na děti čekal velký namalovaný
hrad s erbem. Ten představuje téma celého školního roku
„Z pohádky do pohádky“. Princezny, rytíři, skřítkové, zvířátka
a další pohádkové postavičky nás budou provázet každým
dnem. Chybět nebude pískání na flétničku, tanečky, zpívání,
cvičení, sportování, těšíme se také na práci s keramickou hlínou. 

…a proč pohádka ???
…vždyť sny a pohádky jsou to, co každý potřebuje a je

jedno jestli jsme děti nebo dospělí. Děti sní bez zábran
a mnohdy vymyslí věci, které by dospělého nenapadly.
Chceme jim dopřát tu volnost a možnost plnit si své pohád-
kové sny. Odměnou jsou rozzářené oči plné úžasu a chuti
po poznání toho čarovného světa pohádek.

K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené oči.
K tomu je třeba otevřít i srdce. 

kolektiv MŠ Rohožník  

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Uběhl první měsíc nového školního roku a hned byl plný novinek a zážitků. Sedmikráska se už moc tě-
šila, pěkně se vyšňořila, vymydlila, navoněla a otevřela náruč, aby přivítala své malé kamarády.. Pozdně letní
sluníčko nám přálo a tak děti mohly poletovat po zahradě jak pestrobarevní ptáčci. Děti přivítaly novotou se
lesknoucí zahradní domečky i pěkně načechraná pískoviště, kluci proháněli míč a holčičky „napekly“ spoustu
dortíků a báboviček.

Hned ve středu 3. září odjelo našich osmnáct plaváčků do bazénu v Hloubětíně a ostatní kroužky budou brzy
začínat. Děti se mohou odpoledne učit základy angličtiny, zacvičit si aerobik, zapojit ruce i fantazii při keramice,
zatančit a zazpívat si při tanečcích a protáhnout se při sportovních hrách. Prostě pro každého něco.

A my dospělci děláme všechno pro to, aby byly děti spokojené, aby do Sedmikrásky chodily s radostí
a aby se jim to společné dobrodružství při objevování světa opravdu líbilo.

M.Kubová, MŠ Sedmikráska



LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK KANGSIM DOJANG
Jako již tradičně každý rok, tak i letos pořá-

dal újezdský tým Taekwondo, Kangsim Dojang,
letní přípravné soustředění. Do osvědčeného
penzionu v Borotíně u Tábora nás v sobotu
2. srpna odjel rekordní počet, a to více než 50.
Celou skupinu tvořili nejen ostřílení závodníci, ale
i noví členové skupiny B a to hlavně B-, kteří se
soustředění účastnili poprvé. Všichni jsme oče-
kávali týden tvrdých tréninků a dřiny, ale trenér
Marek Doxanský se letos opravdu překonal a na-
plánoval fyzicky i časově velice náročný program.
Čekalo nás obvyklé rozdělení do skupin A a B
stejně jako velmi málo oblíbené ranní běhání, tra-
diční dopolední a odpolední dvouhodinový trénink
a večerní cvičení sestav. Na tréninkový kolotoč
jsme nasedli již v sobotu odpoledne a zastavili
jsme se až v pátek. Pro skupinu A byla náročným

překvapením záměna několika klasických taekwondo tréninků za tréninky čistě posilovací a vytrvalostní, za-
měřené pouze na fyzičku, které probíhaly na fotbalovém hřišti. Vítaným
zpestřením bylo zařazení základů boxu do běžného trénování pod
vedením Johnyho, což bylo pro všechny něco nového a zábavného.
Skupina B měla tréninky sice o půl hodiny kratší, zato ji ale každý
den čekal kurz první pomoci a to jak teoretická tak i praktická část.
Vše pod vedením naší zdravotnice Lenky. Toto školení se jim vyplatilo,
protože svými znalostmi a dovednostmi na konci týdne v tematické

bojovce zahanbovali své starší
kolegy z „áčka“. 

Nejoblíbenějším dnem celého
týdne je pro všechny vždy den od-
počinkový. Ten byl letos velmi tep-
lý a slunečný, takže jsme ho strá-
vili v táborském aquaparku.
Bez rozdílu věku a pohlaví jsme
všichni skotačili na skluzavkách,
tobogánu a ve vodě vůbec. Velký
úspěch mělo i písčité hřiště, na
kterém si ten, kdo nebyl příliš
unavený, mohl zahrát fotbal nebo rugby. Také se zde ukázalo, jak dobrá
jsme parta, když společně hráli všichni nehledě na tréninkové zařazení či věk. 

Po volném dni nás už nic nemohlo uchránit před další vlnou tréninků,
a tak jsme se do
toho opět pustili.

Unavení a rozbolavělí jsme se dočkali pátku, kdy jsme
soustředění zakončili u táboráku opékáním buřtů. Po-
dle mého názoru letošní soustředění opět o kousek
více stmelilo náš tým a ukázalo, že je mezi námi zase
o několik mladších talentů více. 

Na závěr bych chtěla za všechny zúčastněné po-
děkovat hlavně trenérům Marku Doxanskému, Pavlu
Černému a Janu Kolářovi, asistentům Davidu Krčilovi,
Robertu Husákovi a Janu Kotrčovi a v neposlední řadě
zdravotnici Lence Langhammerové, pro které byl ten-
to srpnový týden minimálně stejně náročný jako pro
cvičence.

trenérka
Zuzana Lincová
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ZAHRÁDKA V ŘÍJNU
Říjen je vlastně první měsíc podzimu, ale jedna z pra-

nostik říká : „Svatý František, zažene lidi do chýšek“ a to
je již 4. října.   

Na podzim pomalu odkvétají veškeré letničky a do-
kvétá nebo již nekvete většina trvalek. Tak je tomu
i na skalkách, ale i ty můžeme na podzim rozsvítit ně-
kterými doslova horskými perlami, které kvetou v září
a říjnu a o těch si v krátkosti povíme. 

Mezi ty klasické podzimní patří ocúny, mají květy
od drobných až o velké,  barvy světle růžové až tmavě rů-
žové. Jejich listy jsou již zatažené, neboť ty raší na jaře.

Další krásnou rostlinou jsou hořce, ty jarní  jsou již
dávno odkvetlé, ale jsou tu ještě podzimní druhy, jako je
hořec ozdobný – Gentiana sinoornata pocházející z jiho-
západní Číny. Původní druh má trávovité listy a na naše
poměry velké nálevkovité květy azurové barvy s pěti širo-
kými purpurově modrými pruhy. Kultivary mohou mít též
azurově modré, modro-bílé nebo zcela bílé květy. Dorůstá
výšky 10 až 20 cm a je to poléhavý druh. Dobře se mu
daří v humózní , mírně vlhké, nevápenité půdě s příměsí
listovky případně rašeliny. Nemá rád přímo úpalové místo,
vyhovuje mu polostín nebo ve vlhčí skalkové partii. Poléhavý
vzrůst umožňuje snadné zakořenění, tím se snadno dělí. 

Další je hořec drsný – Gentiana scabra vysoký 10 – 25 cm
pocházející ze severní Asie - Japonska. Zvonkovité květy
jsou tmavomodré uvnitř a na cípech tečkované. Nejvhod-
nější místo na skalce je na východním, ale ideální je
severní svah . Rostlina alespoň půl dne má být v polostínu.
Má raději chladnější polohu a zimě potřebuje sušší půdu,
která má být z drnovky, listovky, písku s kamennou drtí.

Hořec Farreův – Gentiana farrerii má hustě listnaté
poléhavé lodyhy na koncích vystouplé. Listy jsou úzké
světle zelené trávovité. Květy jsou trubkovité až nálevkovité
koruny a barvy blankytně modré vně žlutobíle proužkované
a v ústí koruny bílé. Původ je z Číny Tibetu. Je velmi vyhle-
dávaný pro krásné květy a pozdní dobu kvetení. Potřebuje
polostín až slunce, půdu kyselou a vytváří velké koberce. 

Brambořík  - Cyklamen neapolitanum,  ten skalkový je
drobný s květy světle růžovými až tmavými má rád kyse-
lejší půdu a ne přímé slunce.

Další ozdobou jsou zvonky a ty, které kvetou na konci
září a v říjnu jsou kultivary zvonku Campanula garganica
např. Filigree Light Blue. Má krásné světle modré hvěz-
dičkové květy. Pochází ze severní Itálie  a Řecka. Snadno
jej lze pěstovat v běžných zahradnických půdách, daří
se na slunci i v polostínu. A tak pokud se Vám bude zdát
v podzimních měsících zahrádka smutná naplánujte si
pro zpestření výsadbu  některých uvedených rostlin.

Podzim nám také ukáže, že některá místa u zdí či plotů
nám připadají holá můžeme si naplánovat osazení popí-
navých rostlin. Některé jsou samopnoucí, přichytávají se
ke zdem, stromům, kůlům svými úponky – břečtan, loubi-
nec, psí víno nepotřebují již žádnou další  oporu, aby se
mohly šplhat směrem vzhůru. Přesto i tyto samopnoucí
budeme snáze pěstovat a lépe dohlížet na jejich růst, když
budou mít oporu a to z praktických důvodů, když budeme
potřebovat zkontrolovat nebo opravit povrch zdiva stačí
pouze oporu = mříž odklonit a můžeme pracovat. Druhy

treláží = mříží volíme podle druhu popínavky, kterou bu-
deme pěstovat. Raději vždy volíme pevně sestavené dů-
kladné než lehké. A právě podzimní a zimní měsíce jsou
vhodným obdobím na jejich výrobu i připevnění.

Pozor – letos se nám na broskvích,  i na těch pečlivě
od ledna či února stříkaných,  objevila kadeřavost. Příčinou
byla velmi mírná zima. Kadeřavost listů broskvoní je nej-
častější a nejnebezpečnější jejich choroba. Způsobuje ji
houba puchýřnatka broskvoňová (Tophrina deformans).
Její výtrusy přetrvávají volně na kmenech i pupenech,
ale již na začátku rašení broskvoní vyklíčí a vrostou
do nejmladších pupenů. Broskvoně ošetříme postřikem
například 5% SULKA nebo 0,6% KUPRIKOL 50 nebo
0,6% CHAMPION 50 nebo 0,3% NOVOZIR MN 80. Aby
byl postřik účinný nesmí pršet alespoň 4 hodiny a teplota
má být kolem 10 stupňů. První postřik bychom měli při výše
uvedené teplotě provést koncem října nebo na začátku
listopadu. Ale jarní postřiky musíme také provést, ty by
měly být minimálně dva, nejpozději do poloviny března.  

Organizační záležitosti:   
VÝSTAVA: 
Letošní termín výstavy ovoce a zeleniny: 
čtvrtek  9. 10. 14,00 -  18,00 hodin  příjem exponátů
pátek 10.10. dopoledne děti 14,00 - 18,00 h veřejnost
sobota 11.10. 2008 8,00 - 18,00 hodin   veřejnost
neděle 12. 10. 2008 9,00 - 16,00 hodin   veřejnost  

od 14,00 hodin        přednáška                    
od 16,00 hodin  výdej exponátů 

Tato připravovaná výstava je 52. v pořadí a velmi pro-
síme členy i veřejnost o exponáty na výstavu. Každý
sebe menší výstavní exponát je vítán. Nemusí být do-
konalé, ale i ty, které mají vady jsou poučné. 
Při besedě se dovíme jak naše výpěstky vylepšit.  

V neděli 12.10.2008 od 14.00 hodin bude beseda
a účast nám přislíbil opět přítel Dr. Stanislav Peleška,
jehož zájmu o naši organizaci si velice vážíme.  

Český zahrádkářský svaz organizace Újezd nad Lesy
společně s naší členkou Lucií Dlabačovou pořádají
a srdečně  Vás zvou na  tradiční podzimní - Dušičkovou
prodejní výstavu, kde si budete mít možnost pro-
hlédnout a nakoupit aranžmá se suchých květin.

Výstava  je v termínu:
Čtvrtek 23.10. 2008 od  10.00 - 17.00 hod.
Pátek 24.10. 2008 od  10.00 - 18.00 hod.                             
Sobota 25.10. 2008 od    9.00 - 16.00 hod.

Moštování:
Bude pokračovat až do ukončení zájmu, proto se informujte,
je možno vždy v sobotu dopoledne přímo v našem Areálu
snů nebo na známém telefonním čísle stejném se zájezdy. 

př. Líznerová 281 982 219

Těšíme se na Vaši návštěvu na výstavách a zase
příště o něčem zajímavém na těchto místech. Výstavy
si zhodnotíme v dalším čísle.

Za výbor ČZS - Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová



Od roku 1932 žila naše rodina v Újezdě nad Lesy,
obci, která si své jméno zaslouží, protože kolem jí pro-
bíhající státní silnice na Kolín, Pardubice a dále na vý-
chod, se rozprostírá dvanáct set hektarů smrkového,
dubového a smíšeného lesa. Vzdálena jen šestnáct ki-
lometrů od hlavního města, byla jím naše obec  v roce
1974 také  pohlcena, takže dnes je to již Praha 21, po-
měštěná, s více než osmi tisíci obyvatel a rozsáhlou
zástavbou stovek nových domů a domků, která ukrojila
i značnou část z lesa a polí.

Ale tehdy, v době mého dětství, vypadala zcela
jinak. Ve vsi s asi 2 500 duší byly čtyři hospody, dva
řezníci, dva konzumy, Včela a Rovnost, kino a jedna
drogerie pana Puše („materialisty“, jak se tehdy říkalo)
s čerpací stanici na benzin. Přes svou relativní velikost
a polohu při důležité komunikaci, to byl ale stále ven-
kov a pro nás, kluky, ráj. Na polích jsme pásli husy,
pouštěli draky a pekli brambory v ohníčku z brambo-
rové nati. Koupali jsme se v rybníku, povýšeném
na obecní koupaliště, kde pan Stoklasa vybíral po ko-
runě vstupného, proháněli veverky v lese a válčili s Bla-
továky a Kolodějáky, dokud nás nerozehnal pan
Šimeček, obecní strážník.

Obecní strážník byla respektovaná funkce, která
v době před zavedením obecního rozhlasu byla velmi
důležitá. Byl to právě on, kdo projížděl obcí na kole
a zastavoval na několika určených místech, aby víře-
ním paliček svého bubínku svolal lidi z okolí a oznamo-
val jim vyhlášky, výnosy a rozhodnutí obecního úřadu.

Mimo tohoto poslání, dohlížel obecní strážník rov-
něž na pořádek, mravy a dodržování všech těchto na-
řízení. V obci sice byla četnická stanice, ale drobné
prohřešky proti zákonu a pošádku měl sledovat obecní
strážník a hlásit je obecnímu úřadu, který je zpravidla
trestal menšími, či většími pokutami. 

A teď je chvíle, abych vysvětlil proč to tu všechno
vyprávím. Tedy, ono by mi to možná ani nestálo
za zmínku, natož za napsání, kdyby ale nešlo o můj
první úlovek ryby větší než hrouzek.

Bylo mi tehdy asi dvanáct a chodil jsem s dvěma
kamarády, Ríšou Seifertem a Karlem Kesnerem
na ryby buď do Květnického potoka pod Úvalákem,

nebo do Rokytky. Ta byla v místě po kolodějskou zá-
meckou oborou pouhým malým, úzkým potokem
s dvěma, třemi tůňkami, kde jsme chytali hrouzky
a mřínky a kde největším úlovkem, který se jen jednou
jedinkrát podařil Karlovi, byla asi dvanácticentimetrová
plotička, která zřejmě nedopatřením projela česlicemi
zámeckého rybníka.

V Květnickém potoce to bylo s rybím bohatstvím
stejné, navíc tam byli jen raci, lednáček a v hlinitém
břehu hnízda vlaštovek břehulí. Bylo to ale mnohem
dál a my jsme kola neměli, takže cílem našich rybář-
ských výprav byla většinou Rokytka. 

Jednou, když jsme se právě z takové výpravy vra-
celi, odbočil jsem s Karlíkem z cesty u remízku do-
prava pěšinou, kudy to měl domů blíž a která vedla
podél louky a kolem obecního rybníka. Už zdálky jsme
slyšeli podivné zvuky a halas lidských hlasů a když
jsme minuli vysoké keře hlohu a černého bezu, zůstali
jsme překvapením stát. Na zdálenějším břehu stálo ná-
kladní auto místního autodopravce, pana Říhy,
a na něm tři kádě, z nichž právě dva chlapi vypouštěli
po skluzavce do rybníka kapry. Obecní zastupitelstvo
asi usoudilo, že rybník by mohl vynášet nejen jako kou-
paliště, ale i jako chov ryb.

Stáli jsme tam a koukali jako u vytržení, jak po žlabu
klouže z kádě jeden kapřík za druhým do kalné vody.
Podívali jsme se na sebe a oba nás napadlo totéž. Aniž
jsme co vyslovili, bylo nám jasné, že je konec s lovem
hrouzků a mřenek a nastává doba nová, doba kapří.
Obrátili jsme se, zaznělo jen dvakrát „ahoj“, a namířili
si to každý svou cestou, domů.

Tři dny a noci jsem nemyslel na posteli na nic ji-
ného, než jak si zalovit v obecních vodách. Čtvrtý den
jsem to už nevydržel, a zapískal na kamaráda pod jeho
oknem. Otevřel, mávl rukou na pozdrav a s prstem
na sevřených rtech naznačil, abych nemluvil nahlas.

„Tak co“, syčím pološeptem s otazníkem v očích, „máš?“
„Jo, dva“, zní tichá odpověď, „ale už jen kosti. Včera

jsme je snědli.“
Jak to řekl, popadla mne závist, že mne předešel

a tak jsem se několika slovy rozloučil a šel domů s roz-
hodnutím, že dnes i já!

Bylo ještě brzo, teprve tři odpoledne a tak jsem se
pustil do úkolu z matiky. Moc mi to nešlo, myšlenky byly
charakteru rybího a nikoliv matematického, takže trvalo
přes hodinu, než jsem se dopočítal ke konci, bez zá-
ruky bezchybných výsledků. 

V pět už jsem to nevydržel, zvedl se, popadl v kůlně
plechovku na červy a naplnil ji u kompostu trochou prsti
a dvaceti čilými hnojáčky. V altánku jsem ze svého úkrytu
ve starém kufru odvinul čtyři metry imitace, uvázal
na jeden konec kolík na držení udice v ruce, navlékl
olůvko a splávek a navázal větší háček, který byl v kra-
bičce dosud jen jako do série, a pro můj dosavadní cílový
sortiment dosud zcela nepoužitelný. Pak jsem celou tu
lovnou soustavu spolu s krabičkou červů uložil do staré
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kožené aktovky a tu zpátky do kouta pod lavicí.
Rodiče naštěstí nebyli dosud doma, otec v práci,

máti u své sestry na Blatově, takže jsem mohl kolem
šesté, když už se pomalu stmívalo, vypadnout s nená-
padnou aktovkou k rybníku. Nešel jsem nejkratší ces-
tou, protože ta vedla právě kolem Šimečkova domu,
který stál kousek od rybníka. Sice ne na dohled, pro-
tože za rohem, ale přece jen blízko. Bylo to ode mne
značně riskantní, ale odvážnému štěstí přeje, řekl jsem
si, poháněn nezvládnutelnou rybářskou vášní. Obešel
jsem tedy tuto nebezpečnou oblast přes pole kolem
dalších domů a octl se konečně na západní straně
nádrže, u stavidla. 

Bylo žádoucí přítmí, bezvětří a voda bez jediné
vlnky, když jsem rozvinul vlasec, navlékl nejpěknějšího
červíka, nastavil splávkem hloubku a mrsknul udici tak
tři metry daleko. Žbluňklo to hlasitě, že jsem se až lekl,
ale vzápětí už se zase rozhostilo ticho, přerušované je
vzdáleným štěkotem psa, kterému někde ještě dále
odpovídal jiný hafan.

Seděl jsem už asi půl hodiny a pořád žádný záběr.
Kruci, říkal jsem si, vždyť těch ryb tu musí být nejméně
dvě stovky, jak to, že nežerou! Pak jsem si uvědomil, že
je pouštěli do vody na mělčině, tedy na opačné, vý-
chodní straně, jediném místě, kam mohlo auto zajet.
Sebral jsem tedy udici a tašku, přešel na levou, severní
stranu a usadil se asi v jedné třetině, blíže k mělčině.
Nahodil jsem a sotva usedl na břeh, záběr! Zaseknu
a už ho táhnu a už je na břehu! Je to kapřík, tak kolem
pětadvaceti centimetrů, ale pro mne je to kus, jaký
jsem ještě nikdy nechytil. Mám radost, srdce mi tluče
až v krku vzrušením, radostí i strachem, abych úlovek
odnesl dříve, než někdo přijde. 

Současně mne ale napadlo, že bych měl Karla pře-
konat a ulovit ještě alespoň jednoho, nebo dva a tak jsem
nahodil znovu, a zase téměř okamžitý záběr. Vyprostil
jsem oběti háček z tlamky, a chystal se navléct dalšího

hnojáčka, když mne popadne za límec silná ruka.
„A mám tě, pytláku! Posledně jsi mi utek´ale teď to

vodskáčeš. Tyhle ryby jsou obecní a tak se mnou pudeš
na obecní ouřad a tam zaplatíš pokutu až se vohneš!“ 

Druhou rukou mne chlap popadne za rameno, otočí
a já koukám do tváře obecního strážníka, pana Ši-
mečka, s jeho mohutným knírem. Na mne by se lek-
nutím krve nedořezal a i on je zřejmě překvapen, že
drží za límec malého kluka místo starého pytláka. 

„Co se to, kluku, vopovažuješ? Neni ti líto táty, že
zaplatí dvě stě korun pokuty? No počkej až mu to
řeknu, ten ti vosolí zadek!“

Padl jsem při té představě na kolena, a s brekem
úpěnlivě prosil, aby mi to odpustil, že jsem tady poprvé
a že ryby vrátím a udici zahodím, že už to nikdy ne-
udělám, už nikdy na mou duši, ať se na místě pro-
padnu, proboha, pane Šimeček, bůůů!

„Vstaň, trumbero, hoď ty ryby do vody a dej sem tu
udici“, tak, „a teď mazej domů a poděkuj Pánubohu, že
mám dneska dobrou náladu, jinak bys byl zejtra
i s tátou na obecňáku. A povídám, ať tě už nikdy ne-
napadne krást. Pytláctví je taky krádež, rozumíš?“ 

Rozuměl jsem, poděkoval a div mu ruce nepolíbil.
Sebral jsem ze země aktovku plnou rybího slizu
a běžel domů šťastný, že to tak dobře skončilo.
Na dvorku pod pumpou jsem tašku vypláchl a vytřel
kusem starého hadru, ale stejně pak páchla ještě
dlouhé týdny a připomínala mi nejen můj první větší
úlovek, ale také špatný skutek, který mi mohl přinést
zasloužený výprask a mému nevinnému tatínkovi ne-
zaslouženou pokutu. Následující neděli jsem se pak
v kostele z tohoto hříchu vyzpovídal a tak alespoň čás-
tečně ulehčil svému svědomí.

Proto, přátelé, radím - nenechte se ovládat svými
vášněmi a touhami a žádný obecní ani jiný strážník vás
nepopadne ze límec! Jinak vám ale přeji „Petrův zdar!“

Luděk Ťopka
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ADRESA: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21
STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16  PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY

PODATELNA: tel.: 281 012 911, fax: 281 971 531

ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
pátek 8:00 – 12:00

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

Příspěvky: e-mailem, osobně, podatelna, schránka před hlavním vchodem 
Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel: 281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz
osobně, elektronicky. Platba: v hotovosti, na fakturu 

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  PPŘŘIISSPPĚĚVVAATTEELLEE::



KKrrmmiivvaa  aa  cchhoovvaatteellsskkéé  ppoottřřeebbyy
Akce pro říjen 2008

ZZddeenněěkk   RRůůžž iiččkkaa   --   ÚÚ jjeezzdd   nnaadd   LLeessyy   883344
Otevírací doba:Otevírací doba: pondělí - pátek pondělí - pátek - registrovaní partneři 8.30 - 18.00 hod.- registrovaní partneři 8.30 - 18.00 hod.

- ostatní kupující 13.00 - 18.00 hod.- ostatní kupující 13.00 - 18.00 hod.
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Srdečně vás zveme do naší prodejny, kde vám nabízíme
nákup sortimentu značky Husqvarna včetně záručního i po-
záručního servisu. Díky Husqvarna financování můžete u nás
nakoupit na splátky,právnické osoby mohou využít našeho
Husqvarna leasingu.
Zboží:                       CO NABÍZÍME:  
Elektrické a benzínové řetězové pily – Křovinořezy, motorové se-
kačky – Zahradní traktory a ridery – Plotostřihy, foukače listí,
vertikutátory – Prodej příslušenství (řetězy, lišty, oleje, kotouče,
struny aj.) – Ochranné pracovní prostředky (rukavice, ochranné
brýle aj.) – U zboží zakoupeného v naší prodejně zajišťujeme uve-
dení stroje do provozu a zaškolení obsluhy ZDARMA
Provádíme:
Opravy a údržbu zahradní a lesní techniky – Opravy motorů B&S,
HONDA, KOHLER 
Půjčovna zahradní techniky – Broušení řetězů, nožů do sekaček aj.

AKCE HUSQVARNA 1.9.-15.10.  
více na www.husqvarna.cz

Stroje pro les, park i zahradu ověřené profesionály
Těšíme se na Vaši návštěvu v naší  prodejně.

OTEVŘENO:  Po - Pá     9.00-11.30   13.00-18.00   
SO   9.00-11.30

Stehlík Jiří, Hlavní 47 Tuklaty, 250 82 Úvaly       
tel. 723 614 889,e-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz ,

www.zahradastehlik.cz
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ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

Tel.:  244 468 202,  604 613 804Tel.:  244 468 202,  604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9

CreaM

Přijďte si k nám odpočinout a zkrásnět!
sleva 25 %

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

Hledám dům či vilu ke koupi
v této lokalitě, rekonstrukce není překážkou. 

Případnou nutnost náhradního bydlení 
pomohu zajistit.

Volejte 605 246 386



DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
SECOND HAND

Baby Bazárek LVÍČEK Bečvářská 1525, Baby Bazárek LVÍČEK Bečvářská 1525, 
Újezd nad Lesy - Újezd nad Lesy - na BLATOVĚna BLATOVĚ

Otevírací doba: Po, St - 1100 - 1600

Út, Čt - 1400 - 1800

Od 1. 9. prodáváme sortiment 
podzim - zima!!!

Více info na 

www.i-lvicek.cz
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AA UU TT OO DD OO PP RR AA VV AA
HH OO VV OO RR KK AA   --   HH RR AA DD EE ŠŠ ÍÍ NN

K O N T E J N E R YK O N T E J N E R Y
Z E M N Í  P R Á C EZ E M N Í  P R Á C E

D O P R AVAD O P R AVA

P R O D E J :P R O D E J :
p í s k ů ,  š t ě r k ů ,  z e m i n y ,p í s k ů ,  š t ě r k ů ,  z e m i n y ,

s u t n í c h  a  b e t o n o v ý c hs u t n í c h  a  b e t o n o v ý c h
r e c y k l á t ůr e c y k l á t ů

P ROVOZ N Í  D O B A :
P O  -  PÁ  8 . 0 0  - 18 . 0 0
S O  -  N E  d l e  d o h o d y

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

www.autodoprava-hovorka.cz

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

placená
inzerce & reklama

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

REALITNÍ KANCELÁŘ
Čerchovská 4, 120 00  Praha 2

tel./fax: +420 222 516 636, http:// www.liberalreality.cz
e-mail: irena.bartosova@liberalreality.cz

Prodej nových rodinných domů 
v dispozicích od 4+1 do 6+kk 

s pozemkem o velikosti od 400 m2

v Újezdě nad Lesy.

Tel.: 773 504 014
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Miroslav Rozšafný

OO DD BB OO RR NN ĚĚ   PP OO LL OO ŽŽ ÍÍ   PP VV CC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

TTee ll .. ::   77 22 33   77 11 66   66 77 77 ,,   66 00 88   11 55 22   55 11 77

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

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

placená
inzerce & reklama

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

“ PARTNER  PRO  VAŠI  STAVBU “

STAVEBNINY  KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790

www.krutsky.cz    e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA  !!!

***********************************************************************************************

PODZIMNÍ AKCE - BALÍČEK POROTHERM 1+3
Pro nadcházející podzimní stavební sezónu 2008 byl připraven “Balíček porotherm 1 + 3”,

ve kterém mohou individuální stavebníci získat několik výhod:

• SLEVU 38% NA CIHLY POROTHERM P+D, CB A STROPNÍ SYSTÉM MIAKO - MIN. ODBĚR 18 PALET
• DOTACI NA ODBĚR ZEMNÍHO PLYNU OD SPOLEČNOSTI VEMEX 7.000 Kč
• 150 KS LÍCOVÝCH CIHEL TERCA KLINKER ZA 1 Kč/ks
• SLEVU 20 % NA KOMÍNOVÝ SYSTÉM UNI PLUS, SLEVU 25 %  NA KOMÍNOVÝ SYSTÉM ABSOLUT

VČETNĚ REVIZE KOMÍNU KE KOLAUDACI V HODNOTĚ 1.500 Kč

***************************************************************************************************

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ AKCE A SLEVY – 
INFORMACE NA WWW.KRUTSKY.CZ, 
NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!

HASÍCÍ PŘÍSTROJE A HYDRANTY
revize, servis, opravy, prodej

Eduard HELEŠIC
Mobil: 603 229 051
Privát: 250 84 Sibřina 178

Společnost se sídlem v Praze 9
Újezd nad Lesy hledá 

OBLASTNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro prodej a servis nástrojů a nářadí

dřevozpracujícím podnikům.
Flexibilní pracovní doba, 

zajímavý výdělek.
Kontakt: 603 863 142 

nebo cedro@cedro.cz
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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

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

Koupíme pozemek pro stavbu RD 
v Újezdě nad Lesy (700 - 1000 m2). 

Nejsme RK. Tel.: 777 905 008

HLEDÁME BASÁKA
bubeník, kytarista / zpěv, hledají basáka.

Hrajeme např. Katapulty/Beatles/Olympic atd...
Zkoušíme 1x týdně v Květnici. Plánujeme zahrát občas

pro zábavu na zábavě.
Prosím volejte: 724 601 255 (Martin)

Doučování českého jazyka
pro základní i střední školu

tel.: 777 278 891
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JJ II ŘŘ ÍÍ   HH OOVVOO RR KK AA
!! NOVĚ OTEVŘENO - HRADEŠÍN !!

PNEUSERVIS osobních, nákladních, užitkových vozů, 
zemědělských strojů 

• prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy 
• prodej protektorů na nákladní vozy
• prodej disků

akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma

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
• prodej akumulátorů, náhradních dílů
• klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy 

vozů včetně nákladních a autobusů

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)

PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ. 8.00-18.00 h, SO 8.00-15.00 h

Objednávky: tel.: 602 313 343, 602 326 785,
tel./fax: 315 810 272

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz

placená
inzerce & reklama
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HLEDÁM PANÍ NA PRAVIDELNÝ ÚKLID
2 bytů (asi 8 hodin týdně dohromady). 

Lokalita sídliště Rohožník. Cena dohodou. 
Tel: 777 905 008 nebo 605 204 248

Hledáme dlouhodobý podnájem 
V Újezdě nad Lesy nebo v Klánovicích.

Solidní jednání. Spěchá.
Tel: 728 865 634 – Tereza Mejzrová

Ohlídám vaše dítě,
příležitostně i dopoledne - dle dohody.

Mám dlouholetou praxi s dětmi.
Jitka Tmějová tel.: 777 670 037

V Újezdě nad Lesy koupíme RD,
POZEMEK nebo kus zahrady od 400 m2.

Solidní jednání. Peníze ihned.
Nejsme RK. Mobil: 607 807 645

Prodá se byt 1+1(35,5 m2)
do OV v Újezdě nad Lesy, 2. patro 

nízkého panelového domu, klidná lokalita
oplocený pozemek, dostupnost MHD, ČD

mob.: 732 555 047

VÝUKA HRY NA KLAVÍR
INDIVIDUÁLNĚ PRO DĚTI

JIŽ OD 3 LET
721 132 397

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

- komplet.ošetření pleti, liftingové ošetření s kolagen.maskou
- ošetř.aknózní pleti, regenerační ošetření 
- depilace, barvení, parafín, líčení, prodej kosmetiky
- FOTODEPILACE, FOFOOMLAZENÍ

www.kosmetika.ujezd.eu

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

- základní manikúra / pedikúra, francouzská manikúra
- P-SHINE, parafín, lakování

KKOOSSMMEETTIICCKKÝÝ  SSAALLOONN  --  PPEENNZZIIOONN  RROOHHOOŽŽNNÍÍKK
MMaalleeššoovvsskkáá  11664444  ––  nnaapprroottii  AAllbbeerrttuu,,  bbooččnníí  vvcchhoodd
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HLEDÁME POMOC V DOMÁCNOSTI, 

2x 2 hodiny týdně. Újezd nad Lesy. 

722 591 940

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

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

Hledám spolehlivou paní na hlídání dvou dětí
ve věku 5 let. Od 1.11. 2 x týdně vyzvednout ze
školky, doprovod na kroužek, případné hlídání
v nemoci a pomoc v domácnosti. Cena doho-

dou. Tel: 602 403 806

RODINA Z ÚJEZDA HLEDÁ MUŽE 

NA VÝPOMOC PŘI ÚDRŽBĚ ZAHRADY, 

POPŘÍPADĚ POMOCNÉ PRÁCE V OKOLÍ DOMU.

TEL: 728 110 860 

KURZY ANGLIČTINY A PRÁCE NA PC V BĚCHOVICÍCH
Nabízíme poslední volná místa v kurzech angličtiny

a základů práce na počítači pro všechny. Výuka probíhá
v malých skupinách. Příznivé ceny.  Více informací na

www.neposeda.org/vpp  Kontakty: mobil: 733 685 911,
e-mail: neposeda.janek@email.cz 

DOUČOVÁNÍ  ŽÁKŮ ZŠ
Od října opět zahajujeme individuální doučování žáků ZŠ 

v předmětech: matematika, český jazyk, angličtina. 
Cena lekce: 200 Kč  

Kontakty: mobil: 733 685 911, e-mail:
neposeda.janek@email.cz  

Hledám doučovatele/ku účetnictví 
pro studenta III. ročníku obchodní 

akademie z Újezda nad Lesy 
nebo blízkého okolí

Kontakt na tel. čísle 720 412 337

Advokátní kancelář  Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, že dne 1. 11. 2007 otevřela  své
nově zřízené detašované pracoviště Advokátní kanceláře, a to v Úvalech u Prahy, nám. Arnošta
z Pardubic č. 95. Úřední hodiny naší kanceláře jsou po a st 8.30 - 18.30 hod, út a  čt 8.30 - 16.30 hod
a v pá 8.30 - 12.30 hod. Mimo úřední hodiny je schůzka možná po předchozí dohodě s Vámi.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu ve všech oblastech práva, zejména práva
občanského, rodinného, obchodního, správního a trestního. V případě zájmu o využití služeb naší
Advokátní kanceláře nás prosím kontaktujte na tel. číslech 281 860 709, 281 861 895, 281 862 278,
GSM 773 144 001, e-mailem office@aktb.cz nebo faxem na 281 860 770. Bližší info naleznete na
www.aktb.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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15 let vaší důvěry
Starosta 1994-1998

Poslanec 1998 -2008
Senátor
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Jasnou mysl a šťastnou volbu

Vážení občané, 

V souvislosti s nadcházejícími volbami do
senátu si dovoluji Vás oslovit a požádat o po-
zornost  k posouzení mé kandidatury a mých
představ o práci v této instituci.

Jsem ročník 1943, absolvent ČVUT
v Praze, absolvoval jsem postgraduální stu-
dium  oboru fyziky kovů na MFF Karlovy
university  V praxi jsem pracoval v oblasti
vývoje a aplikace materiálů použitých zej-
ména v jaderných elektrárnách. Od roku 1993
pracuji i jako soukrom- ník na živnostenský
list. Nikdy jsem nebyl organizován v žádné
politické straně.

To proč jsem se po roce 1989 začal v místě
bydliště,  Dolních Počernicích, angažovat jako
nezávislý kandidát za komunisty je osobní
zkušenost s příjmením Smrkovský, což byl
můj strýc jako významný  protagonista roku
1968. Přes všechna předchozí martyria se
školami, v zaměstnání bylo také poznání , že
není potřeba podlézání, křivení páteře při do-
sahování osobních práv občana této republiky. Dnes se jen slaboši snaží falešně očist svoje po-
stoje a předhazují poctivé lidi ke  kriminalizaci.

Pokud senát existuje, nelze jeho existenci ignorovat, neboť jako orgán legislativně ovliv-
ňuje a v současné sestavě velmi negativně život občana. K tomu, aby mohlo dojít k žádoucí
nápravě, je třeba, aby do této instituce nebyly voleny, obrazně řečeno peníze, ale rozum mo-
rálka a bezúhonnost. Zákony umožňující např. pro pochybení v řádu tisíců korun přes exe-
kutora zlikvidovat soukromníka a současně prominout zbohatlíkovi mnohamilionový dluh
státu jsou špatné a nepatří do demokracie.

A tak přesto, že je známo, že jak ve zdravotnictví, tak v dalších oblastech sociální sféry zůs-
távají přebytky, páni si vymáhají další daně, poplatky, namísto seriózních kalkulací, mlží pravé
důvody, případně lžou lidem do očí.

Pokud Vám tyto poměry vadí, dovoluji si Vás poprosit o Vaši podporu mé kandidatury
ve volbách do senátu  v našem obvodu.  Mé představy lze shrnout stručně takto:

Legislativou proti devastaci společnosti i přírody.

Demokracie v naší zemi se musí opírat o jednoznačné zákony.

Zákony musí mít jednoznačný výklad, aby byl možný vyloučit možný vliv peněz.

Ing. Evžen Smrkovský, CSc

VOLBY DO SENÁTU



VOLBY DO SENÁTU



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000610062007900730074006500200064006f007300e10068006c00690020007600790161016100ed0020006b00760061006c0069007400790020007400690073006b0075002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


