
Milí spoluobčané,

dovolte, abych Vám poděkovala za Vaši účast ve volbách do Parlamentu ČR. V příloze
uvádím celkové výsledky na naší Městské části Praha 21. Volby u nás vyhrála ODS a druhá
byla TOP 09. Pořadí dalších stran si můžete přečíst v níže zmiňované tabulce.

V příštím vydání se již budu věnovat opět akcím, které připravujeme, ale jednu podstatnou
informaci Vám musím sdělit už nyní. Chce se mi křičet hurá! Konečně máme vysoutěženou,
odsouhlasenou a připravenou k zahájení akci kanalizace na hlavní komunikaci. Vím, že někteří
z Vás již mají tzv. kanálů plné zuby a věřte, že i já se cítím takovým, kanalizačním managerem,
ale bohužel technická vybavenost je základ, bez něhož to nejde a vím moc dobře jak dlouho
újezďáci na hlavní na tuto akci čekají.Takže Vás, kterých se to týká informuji, že budete pozváni
v brzké době na jednání na úřad po skupinách (stejně jako to bylo u realizace vody) a budete
informováni o průběhu a povinnostech, které budete muset učinit Vy.

Přeji příjemný červen a konec školního roku a stejně jako Vy se už těším aspoň na chvíli
dovolené, kterou potřebujeme všichni jako sůl.

PS: Děkuji všem, kteří mi přáli brzké
uzdravení. Potěšilo a dojalo mě to.
Stres si nevybírá a i mě dohnal, což
způsobilo i pozitivní věc. A to, že jsem
si pár dní odpočinula v nemocnici
a jsem zpátky v plné síle

Vaše

Andrea Vlásenková
starostka Městské části Praha 21
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Okrsky
Voliči

v seznamu
Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

celkem zpr. v %
7 7 100,00 7 236 5 217 72,10 5 215 5 175 99,23

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28. 05. – 29. 05. 2010

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Hlavní město Praha Přebírací místo: Praha 21

Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %

1 OBČANÉ.CZ 9 0,17 X
4 Věci veřejné 521 10,06 X
5 Konzervativní strana 2 0,03 X
6 Komunistická str.Čech a Moravy 273 5,27 X
7 Koruna Česká (monarch.strana) 6 0,11 X
8 Česká strana národně sociální 3 0,05 X
9 Česká str.sociálně demokrat. 664 12,83 X
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 180 3,47 X
14 STOP 2 0,03 X
15 TOP 09 1 480 28,59 X
16 Evropský střed 2 0,03 X
17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 67 1,29 X
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 19 0,36 X
20 Strana zelených 168 3,24 X
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 93 1,79 X
22 Humanistická strana 3 0,05 X
23 Česká pirátská strana 34 0,65 X
24 Dělnic.str.sociální spravedl. 35 0,67 X
25 Strana svobodných občanů 52 1,00 X
26 Občanská demokratická strana 1 555 30,04 X
27 Klíčové hnutí 7 0,13 X
- - - - -



Informace ze 68. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
14. dubna 2010

SCHVALUJE
- přidělení bytu, který byl vyčleněn

pro MČ Praha 21 usnesením Rady
hl.m. Prahy č. 254 ze dne 2.3.2010
následovně: byt o velikosti 1+0
p. Krupka Aleš a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (pí Hanzlová)
zaslat toto usnesení s požadova-
nými náležitostmi na bytový odbor
Magistrátu hl. m. Prahy

- poskytnutí neinvestičního finanč-
ního příspěvku ve výši 3.000 Kč
pro Městskou část Praha 9 (odbor
školství a evropských fondů) na
akci "Předškoláček 2010" v KD
GONG, Sokolovská 191, Praha 9
dne 3. a 4. 5. 2010 - v kapitole 04
Školství, mládež a samospráva
převedením z položky nespecifi-
kované rezervy v kapitole 10 -
Pokladní správa

- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu
"Bezbariérový přístup do střediska
osobní hygieny a sociálních zdra-
votních služeb" a zároveň schva-
luje seznam firem k předložení na-
bídky: 1) AŠ-ET spol. s r.o., Žilin-
ská č.e. 216, 141 00, Praha - Zá-
běhlice, IČ 25231685; 2) Stavitel-
ství Pospíšil s.r.o., Ná Zákopě 1a,
773 00 Olomouc, IČ 25844610; 3)
OIK, spol. s r.o., ul. 28. října 919,
277 11, Neratovice, IČ 46351388.
Dále schvaluje hodnotící kritéria
a jejich váhy:cena díla - 70%, dél-
ka realizace - 20%, záruční lhůta -
10% a ukládá ÚMČ Praha 21 - OMI
vyzvat firmy k předložení nabídky

- navýšení finanční částky na nákup
zvukové a světelné aparatury
do společenského sálu poly-
funkčního domu o 50.000 Kč
na celkovou částku 200.000 Kč

- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu
na uzavření rámcové smlouvy na
akci "Rekonstrukce a opravy míst-
ních komunikací v Praze - Újezdě
nad Lesy" a zároveň schvaluje se-
znam firem k předložení nabídky:
1) Jan NAIDR spol. s. r. o., stavební
firma Praha, V Zákopech 534/3,

Praha 4 - Písnice, 142 00,
IČ 14891123; 2) Stavební společ-
nost Šlehofer, s.r.o., Prvomájová
2111/33, Praha 5 - Radotín, 153 00,
IČ 27146324; 3) STAVIRO PRAHA
a.s., Habrová 241, Čestlice, Praha
- východ, 251 01, IČ 25116436; 4)
DePa s.r.o, K Hořavce 270, Praha
9 - Koloděje, 190 16, IČ 25124391;
5) ZEPRIS, s.r.o., Mezi Vodami 27,
Praha 4, 143 20, IČ 25117947.Dále
schvaluje hodnotící kritéria a jejich
váhy: cena díla - 85%, záruční lhů-
ta – 15 % a ukládá ÚMČ Praha 21
- OMI vyzvat firmy k předložení na-
bídky

- dodatek č. 1 ke smlouvě č. 134/09
se společností BETONSTAV TEP-
LICE a.s. a zároveň pověřuje sta-
rostku MČ Praha 21 pí Andreu
Vlásenkovou podpisem dodatku

- poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 25.000 Kč na dětské ry-
bářské závody v Újezdě nad Lesy
konané dne 29.5.2010, za před-
pokladu, že se akce bude konat
pod záštitou MČ Praha 21. Fi-
nanční prostředky budou převe-
deny z kapitoly 10 - Pokladní sprá-
va do kapitoly 06 Kultura a sport.

- poskytnutí neinvestičního finanč-
ního příspěvku ve výši 5.000 Kč pro
občanské sdružení Rarášek na akci
"Za pokladem skřítků" v Újezdě
nad Lesy - v kapitole 06-Kultura,
sport a cest. ruch převedením z po-
ložky nespecifikované rezervy v ka-
pitole 10-Pokladní správa

BERE NA VĚDOMÍ
- zápis z jednání kontrolního výbo-

ru č. 20 ze dne 15.3.2010 a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit zápis na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

Informace ze 69. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne 5.
května 2010

ODVOLÁVÁ
- paníVítězslavu Lauberovou z funk-

ce člena Komise sboru pro občan-
ské záležitosti k 6. května 2010

SCHVALUJE
- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.

134/09 se společností BETON-

STAV TEPLICE a. s. a zároveň po-
věřuje starostku MČ Praha 21 pí
Andreu Vlásenkovou podpisem
dodatku

- poskytnutí neinvestičního příspěv-
ku ve výši 3.000,- Kč Skautskému
středisku "Douglaska", Újezd nad
Lesy na dopravu dětí na letní tábor
- v kapitole 06 - Kultura, sport a ces-
tovní ruch, převedením z položky
nespecifikované rezervy v kapitole
10 - Pokladní správa

- dodatek č. 5 k rámcové smlouvě
na projekční práce č. 80/09 a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) požádat finanční odbor
o zajištění finančního krytí nákla-
dů a dále pověřuje starostku MČ
Praha 21 pí Andreu Vlásenkovou
podpisem dodatku č. 5 po zajištění
finančního krytí

- dodatek č. 6 k rámcové smlouvě
na projekční práce č. 80/09 a zá-
roveň pověřuje starostku MČ Pra-
ha 21 pí Andreu Vlásenkovou
podpisem dodatku

- dodatek č. 7 k rámcové smlouvě
na projekční práce č. 80/09 a zá-
roveň pověřuje starostku MČ Pra-
ha 21 pí Andreu Vlásenkovou
podpisem dodatku

- Dohodu o převedení (svěření)
movitého majetku MŠ Rohožník
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem "Dohody
o převedení (svěření) movitého
majetku MŠ Rohožník"

- slevu na nájemném 5 Kč/m2/mě-
síc po dobu 4 měsíců. Nájemné
tedy bude činit 25 Kč/m2/měsíc po
dobu 4 měsíců na byt č. 50, Živo-
nínská 1629, 190 16 Praha 9
Újezd nad Lesy, nájemce - pí Mar-
tina Křížková

- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.
134/09 se společností BETON-
STAV TEPLICE a. s. a zároveň po-
věřuje starostku MČ Praha 21 pí
Andreu Vlásenkovou podpisem
dodatku

REVOKUJE
- usnesení Rady MČ Praha 21 č.

956 ze dne 06.05.2009 v plném
rozsahu a zároveň schvaluje ná-
vrh nájemní smlouvy na užívání
pozemků č. parc. 2757 a 2758
v k.ú. Újezd nad Lesy s výší ná-
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jemného 19.074 Kč/rok, stano-
veného dle znaleckého posudku
a dále schvaluje za smluvně ne-
zajištěné užívání pozemků úhra-
du ve výši 38.148,-Kč jako náhra-
du za bezdůvodné obohacení za
poslední dva roky a pověřuje pí
starostku Vlásenkovou podpisem
nájemní smlouvy. Dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vyzvat
pí Kunovou prostřednictvím AK
JUDr. Stránského k uzavření ná-
jemní smlouvy a k úhradě náhra-
dy za bezdůvodné obohacení v in-
tencích jednání rady

- Usnesení RMČ68/1274/10 ze dne
14. 4. 2010 v plném rozsahu a zá-
roveň souhlasí s rozpočtovým
opatřením č. 41 – navýšení fi-
nančních prostředků o 50 000 Kč
na zakoupení souboru movitých
věcí na osvětlení a ozvučení spo-
lečenského sálu v polyfunkčním
domě na celkovou částku
200 000,-Kč a dále ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
rozpočtové opatření č. 41- změna
rozpočtu v roce 2010 ke schvále-
ní na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

SOUHLASÍ
- s rozpočtovým opatřením č. 26 –

přijetí pojistného plnění od České
pojišťovny a.s, ve výši 10 013 Kč,
které bude využito na opravy a udr-
žování a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit rozpočtové
opatření č. 26 - změna rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 27 –
zvýšení položky neinvestiční půj-
čené prostředky zaměstnancům
z Fondu zaměstnavatele a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit rozpočtové opatře-
ní č. 27 - změna rozpočtu v roce
2010 ke schválení na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 28 –
ponechání nevyčerpaných fi-
nančních prostředků z rozpočtu
2009 ve výši 424 101,44 Kč na in-
vestiční akci „Rozšíření kapacity
MŠ na území MČ Praha 21“ a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit rozpočtové opatře-

ní č. 28 - změna rozpočtu v roce
2010 ke schválení na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 29 –
přijetí investiční účelové dotace
z Magistrátu hl. m. Prahy
ve 2 000 000,- Kč na akci „Bezba-
riérový přístup do střediska osob-
ní hygieny a soc a zdravotních slu-
žeb“ a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit rozpočtové
opatření č. 29 - změna rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 30 –
přijetí účelové neinvestiční dotace
z Magistrátu hl.m.Prahy ve výši 71
500,-Kč pro veřejnou knihovnu MČ
Praha 21 a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit roz-
počtové opatření č.30 - změna roz-
počtu v roce 2010 ke schválení na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č.31 – při-
jetí účelové investiční dotace z Ma-
gistrátu hl. m. Prahy ve výši
140 000,-Kč na investiční akci „Re-
konstrukce a oprava povrchů ven-
kovních sportovišť pro MZŠ Poles-
ná 1690 – grantový program z ob-
lasti sportu“ a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit roz-
počtové opatření č.31 - změna roz-
počtu v roce 2010 ke schválení na-
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 32 –
poskytnutí investičního příspěvku od
zřizovatele ve výši 61 500 Kč pří-
spěvkové organizaci MZŠ, Polesná
1690 jako 30 % podíl z celkových
nákladů na financování investiční
akce „Rekonstrukce a oprava po-
vrchů venkovních sportovišť a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit rozpočtové opatření
č. 32 - změna rozpočtu v roce
2010 ke schválení na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 33 –
přijetí účelové neinvestiční dota-
ce z magistrátu hl. m. Prahy
ve výši 30 000 Kč na přípravu
a zkoušky zvláštní odborné způ-
sobilosti a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
rozpočtové opatření č. 33 - změ-
na rozpočtu v roce 2010 ke schvá-

lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č.34 – při-
jetí účelové investiční dotace z Ma-
gistrátu hl. m. Prahy ve výši 15 000
000 Kč a to na investiční akce „Re-
konstrukce komunikací III.A IV.Třídy
ve výši 5 000 000 Kč a na investič-
ní akci „havarijní stav kuchyní MŠ
a střech MZŠ Polesná ve výši
10 000 000,-Kč a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
rozpočtové opatření č. 34 - změna
rozpočtu v roce 2010 ke schválení na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č.35 – při-
jetí účelové neinvestiční dotace z Ma-
gistrátu hl. m. Prahy ve výši
239 500 Kč pro MZŠ Polesná na in-
tegraci žáků a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit roz-
počtové opatření č. 35 - změna roz-
počtuv roce2010keschválenína jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č.36 – za-
slání neinvestičního finančního pří-
spěvku MŠ Polesná ve výši
90 000 Kč na dovybavení nové 3. tří-
dy didaktickými pomůckami, hrač-
kami, ložním prádlem, nádobím
a příbory a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit rozpoč-
tové opatření č.36 - změna rozpoč-
tu v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 37 –
využití finančních prostředků z 6 %
výtěžku z veřejných hracích příst-
rojů za rok 2009 ve výši
250 000 Kč na nákup herních
prvků na dětském hřišti v MŠ Po-
lesná a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit rozpočto-
vé opatření č. 37 - změna rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s návrhem na uzavření závěreč-
ného účtu MČ Praha 21 za rok
2009 bez výhrad a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové před-
ložit návrh na uzavření závěreč-
ného účtu, to znamená celoroč-
ního hospodaření Městské části
Praha 21 za rok 2009, k odsou-
hlasení b e z v ý h r a d - v sou-
ladu s přiloženými přílohami, které
jsou součástí originálu usnesení.
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Z ÚŘADU

SDĚLENÍ ÚŘADU PRÁCE HL. M. PRAHY, pracoviště SSP v Praze 21
Vážení žadatelé o dávky státní sociální podpory,

Úřad práce hl. m. Prahy rozhodl z úsporných důvodů, že se nebudou nadále rozesílat formuláře pro řízení o roč-
ních dávkách SSP přídavek na dítě a pěstounské dávky pro období (včetně potvrzení o studiu)

od 1. října 2010, resp. 1. 9. 2010.
K tomuto kroku přistoupil Úřad práce hl. m. Prahy zejména vzhledem k tomu, že tyto formuláře jsou dobře

dostupné v úředních hodinách na kterémkoliv pracovišti SSP, a to nejen v Praze. Formuláře lze také získat
na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, odrážka Státní sociální podpora,
Elektronické formuláře.

Pražská pracoviště Vám již při osobním doručení podkladů pro výplatu čtvrtletních dávek, případně změn a podání
dalších dávek, poskytnou potřebné formuláře pro nadcházející období. Tím získáte dostatečně dlouhou dobu
pro jejich vyplnění a potvrzení.

Věříme, že tento úsporný krok Úřadu práce hl. m. Prahy přijmete s pochopením a neovlivní tak negativně komfort
námi poskytovaných služeb.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Jindřich Kuda, v. r.

náměstek ředitele pro oblast SSP, Úřad práce hl. m. Prahy

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: dne 7. 06. 2010 od 1230 do 1500 hodin
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
ČERVEN 12. června Holšická x Sudějovická

Druhanická x Staroújezdská

26. června Toušická
Rohožnická

Předpokládaná hodina zavezení je kolem půl desáté hodiny a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo kolem druhé hodiny.

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

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

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

Martina Nejtková, OŽPD
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7. června
pondělí

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

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

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ÚJEZDĚ NAD LESY
Trasa A

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

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Fotbalový klub
Újezd nad Lesy

děkuje tímto
panu Ladislavu Přibylovi

za nezištnou pomoc
při opravách brankových konstrukcí

na fotbalovém hřišti na Blatově.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat

Občanskoprávnímu odboru za milý dárek
a blahopřání manželovi Vladimíru

Štěpánkovi k jeho 80 narozeninám.
Přeji hodně zdraví.

Jaroslava Štěpánková

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

8. května t. r. byla jako každý rok uspořádána VZPOMÍNKOVÁ AKCE k ukončení
2. světové války r. 1945 – tentokrát po 65 letech.

Otiskujeme zdravici plukovníka Ing. Jana Vondráčka, kterou pronesl jako zástupce Obce legionářské.

Komise pro kulturu a vzdělání (KVV) děkuje všem, kteří se na akci podíleli – manželům Líznerovým
ze Svazu zahrádkářů, firmě Kollinger, pracovníkům MÚ a řediteli ZŠ, kde se shromáždění konalo
Mgr. Miroslavu Kůrkovi, učitelům a žákům.

Jaroslava Jirásková, KVV

Z ÚŘADU
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VÁŽENÍ HOSTÉ,VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi, abych využil zmocnění panem generálem Herczem

a co nejsrdečněji vás pozdravil jménem bývalých zahraničních vo-
jáků, členů Československé obce legionářské a popřál vám, v těchto
květnových dnech, hlavně hodně zdraví a životní pohody.

Sešli jsme se, abychom vzpomněli 65. výročí ukončení 2. světové
války v Evropě. Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož
se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí
dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lid-
stva. Příčiny války představovaly důsledky versailleské smlouvy, která pro-
hloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště v Německu, a velká
hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let, jež zásadním
způsobem oslabila velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu
pod vedením Adolfa Hitlera a jiných totalitních režimů v celé Evropě.

Obecně přijímaným datem začátku války v Evropě je 1. září 1939,
kdy nacistické Německo napadlo Pol-
sko, načež se do konfliktu vložila Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu.
Sovětský svaz nejprve uzavřel s Německem pakt o neútočení a uvolnil tím prostor
pro nacistickou vojenskou expanzi, avšak 22. června 1941 byl přepaden němec-
kých Wehrmachtem. Spojené státy americké, které už dříve poskytovaly Spojen-
cům pomoc, byly vtaženy do války 7. prosince 1941 poté, co Japonsko udeřilo
na jejich námořní základnu v Pearl Harboru. Konec války v Evropě nastal 8. května
1945 kapitulací Německa.

Druhou světovou válku provázely v dosud nevídané míře zločiny proti lidskosti,
válečné zločiny a nehumánní zacházení s válečnými zajatci. Nejhrůznějším pří-
kladem genocidy se stal holocaust, jemuž v důsledku zrůdné nacistické rasové
ideologie padlo za oběť šest milionů evropských Židů. Oproti všem dosavadním
konfliktům bylo průběhem bojů podstatně zasaženo rovněž civilní obyvatelstvo, jež
utrpělo obrovské ztráty. Válečné úsilí pohlcovalo veškerý lidský, ekonomický, prů-
myslový a vědecký potenciál všech zúčastněných národů.

Zrůdnosti této války byly
nedozírné a proto si je mu-

síme připomínat dodnes. Jen díky celosvětové mírové po-
litice můžeme dnes slavit 65 let života v míru.

Jménem bývalých zahraničních vojáků děkuji paní sta-
rostce a jejím spolupracovníkům za pozvání, a za to že ak-
tivně vzpomínají a spolu s námi oslavují památné dny
ukončení války jako významný den naší republiky.

Děkuji za pozornost a přeji vám hodně zdraví
a úspěchů v práci.

8. května 2010 Újezd nad Lesy
Plukovník Ing. Jan Vondráček

ŽIJEME V ÚJEZDĚ



ČARODĚJNICE 2010
Stejně jako loni i letos pořádal FK Újezd nad Lesy a ve spolupráci s občanským sdružením

Maminy z újezdské roviny za podpory starostky A. Vlásenkové a Městské části Praha 21 na multi-
funkčním hřišti v Čentické ulici akci s názvem ČARODĚJNICE 2010.

Letošní Čarodějnice předčily ty loňské nejen v dobrém počasí, ale také v návštěvnosti této akce, kdy
přišlo obrovské množství lidí od nejmenších dětí až po ty dříve narozené.

Čarodějnice 2010 byly zahájeny v 16 hodin dětským programem, který začal společným tancem čaro-
dějnic. Hned poté byly připraveny pro děti různé soutěže a to hod škrpálem, soutěž o nejkrásnější nama-
lovanou čarodějnici a nejhezčí donesené čarodějnice, které pak byly spáleny společně s velkou čarodějnicí
v 18 hodin, kdy došlo k zapálení hranice. Stejně jako v loňském roce i letos firma Zdeněk Novák – Zá-
mecká výrobna uzenin věnovala v rámci sponzorské činnosti pro děti buřty k opékání zdarma.

Okolo půl sedmé večer zahájila hudební večer
místní hudební skupina Boudaři, jejichž vystoupení
mělo velice bouřlivý ohlas a tato naše oblíbená ka-
pela již přislíbila účast na příštích čarodějnicích.

Letos jsme zažili i jedno překvapení, když nám
své umění ukázal kaskadér Mára Matoušek, který
předvedl někdy až dech beroucí kousky jako jízdu
po zadním i předním kole na motorce, jízdo po dvou
kolech na čtyřkolce a další triky, které ocenili všichni
přítomní velikým potleskem.

Po kaskadérské vložce jsme se přesunuli zpět pod
pódium na hřiště a sledovali další velice podařené hu-
dební produkce, účinkujícím byly Robbie Williams re-
vival a ABBA revival, vše v podání skupiny POP
STARS z Moravy v čele s frontmanem Romanem
Kabourkem ze Zlína.

Zhruba v půl desáté večer začal krásný ohňostroj
na újezdském hřišti, po něm vystoupila poslední
z účinkujících skupin a to VaŤák – The Best Kabát
Revival, ktera zahrála to nejlepší od skupiny Kabát.

Myslím, že letošní Čarodějnice 2010 se velmi po-
vedly a již nyní se můžeme těšit na ty příští.

Roman Mruvčinský

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Davy návštěvníků na letošních čarodějnicích

Zapálená hranice

Újezdská skupina BOUDAŘI

Skupina ABBA revival
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Milí obyvatelé Újezda a přilehlých obcí,

rádi bychom Vás informovali o zamýšleném
projektu chráněného bydlení pro mladé dospělé
s kombinovaným postižením. Projekt pro 12 osob je
společným dílem organizací, které mají dlouholetou
zkušenost s poskytováním této péče.

Nově zbudovaný dům by měl stát na dolní části
parcely pod školou v ulici Polesná. Mladí lidé, kteří
nemohou z důvodu svého mentální a fyzického
handicapu bydlet sami a zároveň se chtějí odpoutat
od rodičů nebo se o ně již starší rodiče nemohou
starat, by rádi žili v domě, který by vznikl v naší obci.

Již název chráněné bydlení napovídá, že lidé,
kteří v tomto domě žijí, potřebují určitou míru
ochrany v našem složitém světě.

Je určitým ukazatelem společnosti, jak se dokáže
postarat o slabší. V nabízeném systému sociálních
služeb je chráněné bydlení popelkou. Převládá
nabídka ústavní péče ve velikých zařízeních daleko
od civilizace. Proto se snažíme vybudovat zařízení,
které by se blížilo životu každého z nás, zařízení
rodinného typu.

Pokud by vás náš projekt zajímal nebo byste jej
i rádi jakýmkoliv způsobem podpořili, kontaktujte
nás na vsudedobre@seznam.cz. Další informace
o projektu jsou na přiloženém letáku a na stránkách
našich organizací.

Se srdečným pozdravem
Jan Eibich ml.

Integrační centrum Zahrada, o.s. Sluneční zahrada,
Všude dobře o.p.s.

www.iczahrada.cz, www.slunecnizahrada.cz

2/
Římskokatolická farnost Koloděje, která je

vlastníkem jmenovaného stavebního pozemku,
prozatím louky v ulici Polesná, připojuje ještě pár
informací, které se týkají dalších plánů na postupné
a smysluplné použití celé parcely.

Největší část pozemku, přibližně na úrovni mateřské
školy, je vyhrazena stavbě kostela a farního centra.Tento
záměr je jako dlouhodobý výhled zanesen v územním
plánu Prahy. Ale stavba kostela není zakázkou
pro developery, ani takzvaným domem na klíč. Jeho
existence, charakter i vzhled vycházejí z dlouhodobé
diskuse a střádání finančních prostředků. Újezdské
duchovní centrum tedy čeká na svůj pravý čas.

Mezi částí pro stavbu chrámu (jižní okraj louky)
a částí pro chráněné bydlení (severní okraj) zbývají tři
stavební parcely pro rodinné domy, jejichž zasíťování je
naplánováno na letošní rok. Současně se zasíťováním
by měl být vybudován chodník podél pozemku
v Polesné a obnovena dožívající alej.

Možná, že v době rychlých rozhodnutí o každém
kousku půdy určeném k zastavění, se pomalost
a louka, ležící ladem“ zdá být rozčilující. Přemýšlení
o smyslu věcí ale leží na počátku každé skutečné cesty
a má-li v Újezdě vyústit do dobré stavby obohacující
místo i život lidí, nezbývá než prosit místní o trpělivost.
Farnost navázala spolupráci se zahradnickou firmou,
která bude stávající louku pravidelně kosit. Jakmile se
sečením zlepší kvalita trávy, rýsuje se další spolupráce
se sdružením zabývajícím se chovem a léčebnými
jízdami na koních - odebírali by totiž píci jako krmivo.

Farní louka zůstává neoplocená. Do doby svého
definitivního využití bude obyčejnou a v městských
zástavbách stále vzácnější loukou, na níž se sečou sena
a otavy. I s vaší pomocí se z ní nestane smetiště, či
rozježděné anonymní rumiště.

Zita Kazdová – za farnost Koloděje

Včela medonosná
Včela je v přírodě nezastupitelná.

Nutí nás přemýšlet o tom, že je člo-
věk ve svém životě na včele závislý,
přímo vybízí k tomu, abychom si
včely především vážili a možná ji
i uctívali, jak tomu bylo například
ve starém Egyptě nebo v Řecku.

A pokud si položíme otázku, ja-
kou další prospěšnou činnost
včela dává přírodě kromě medu
a ostatních včelích produktů, tak
je to samozřejmě opylovací čin-
nost. Včela jako opylovač má dvě
velké výhody oproti ostatním dru-
hům hmyzu. Včel je velké množ-
ství, v letním období v jednom úle

až 60 000. Z dalších opylovačů
mají význam již jen čmeláci a sa-
motářské včely. Včela má proti
těmto opylovačům obrovskou vý-
hodu v tom, že její společenství
je trvalé, přes zimu se nerozpadá
a je tedy i na jaře dosti početná.
Vlastní užitek včel přesahuje mno-
honásobně produkci medu, pylu

ÚJEZDŠTÍ VČELAŘI SE PŘEDSTAVUJÍ
Základní organizace Českého svazu včelařů Újezd nad Lesy působí v městských
částech Praha - Újezd nad Lesy a Praha-Koloděje.V současné době je zde 18 včelařů,
s celkem 112 včelstvy. Snažíme se o co nejlepší výsledky v našem včelaření a také
o vysokou odbornost našich včelařů. Bojujeme se včelími nemocemi a naštěstí se
nám zatím daří.V tomto článku bychom Vám chtěli přiblížit včelu jako mírumilovného
tvora a producenta včelích produktů.

INFORMACE O FARNÍM POZEMKU V POLESNÉ ULICI

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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propolisu a vosku. Druhým a ne-
méně významným faktorem je tzv.
flórokonstantnost včely. Co to zna-
mená? Včela navštěvuje květy
jednoho druhu rostlin, dokud ne-
ktar a pyl rostliny poskytují.Vrací
se stále na místo, kde je nektar
k dispozici a tím provede doko-
nalé opylení rostliny.

Můžeme si například položit ná-
sledující otázku. Co by se stalo,
kdyby včely přestaly existovat?
Nebo kdyby se počet včelstev sní-
žil na polovinu, na třetinu, na zlo-
mek současného stavu? Neměli
bychom med, to je asi první co nás
napadne. Jenomže tím úvaha ne-
končí. Měli bychom málo ovoce,
protože především včely opylují
květy stromů, a tím umožňují
tvorbu plodu a semen. Měli by-
chom velké problémy se zeleninou,
s jetelem, mákem, vojtěškou, lus-
kovinami, řepkou, prostě se všemi
druhy zemědělských plodin. Ne-
existence včel by asi změnila tvář
naší krajiny. Zmizely by pestré
barvy luk, mezí a palouků, a zůs-
taly by jen zelené tóny větrosnub-
ných trav. Podle zahraničních pra-
menů by vymřelo v Evropě
ve velmi krátkém čase asi 20 000
druhů rostlin. Vymřelé druhy rostlin
by s sebou strhly také hmyz, ptac-
tvo a jiné druhy živočichů.

Vedle ekonomického přínosu
včel lidské společnosti je to i bla-
hodárné působení včelaření na
své okolí. Život včel je úzce spjatý
se životem rostlin v přírodě, vče-

lařovo místo je u včel, tedy také
v přírodě, a každý pobyt v přírodě
člověka uklidňuje. V produkčních
měsících je to skoro denně. Bla-
hodárný vliv ostatních včelích pro-
duktů na naše zdraví je dnes již
neoddiskutovatelný, protože jsou
to látky ryze přírodní. Jedná se
o med, vosk, propolis, pyl, jed
a mateří kašičku.

Med
Nejznámějším a nejvíce využí-

vaným včelím produktem od včely
medonosné, je právě včelí med.
I když i ostatní výše zmiňované
včelí produkty jsou hojně využí-
vány, tak přeci jenom včelí med je
nejdůležitějším včelím produktem.

Aby mohl vzniknout 1 kg medu,
musí včela navštívit zhruba
5 000 000 květů. To je jistě obdi-
vuhodný výkon. Proto je med tak
velmi ceněn již od starověku. Je to
sladká hmota, kterou včely vytvá-
řejí z nektaru, nebo z medovice,
které včely sbírají, přetvářejí po-
mocí výměšků svých žláz a poté
jej uskladňují v plástech, kde tzv.
zraje. Účelem zrání je přetvoření
řídkých, a tedy i nestálých přírod-
ních šťáv na hutné a stále zásoby
– med. Včely tedy med nesbírají,
ale vlastně ho vyrábějí už během
cesty zpět do úlu a dále ho pře-
měňují i přímo v úle.

Med se v zásadě rozděluje na
dvě skupiny – květový med a me-
dovicový (lesní) med. Popsání jed-
notlivých druhů medu vydá na sa-
mostatný článek, tak bych se teď
rád zmínil o jedné z fyzikální vla-
stnosti medu a tou je krystalizace.

Květové medy krystalizují zpra-
vidla dříve než medy lesní. Krys-
talizace květových medů je způ-
sobena většinou vyšším obsahem
glukózy, která má specifickou vla-
stnost vytvářet krystaly. V lesních
medech je většinou vyšší obsah
fruktózy a dextrinů a tím mají nižší
předpoklad ke krystalizaci a zůs-
távají delší dobu v tekutém stavu.
Krystalizace je přirozená vlastnost
květových i lesních medů. Zkrys-
talizovaný med si uchovává
všechny cenné látky a vlastnosti.

Zkrystalizovaný med je možné ro-
zehřát ve vodní lázni opatrně
do 50°C. Pozor na přehřátí medu
nad 50°C, tím by se zničily ně-
které hodnotné látky, jejichž ztráta
by měla negativní vliv na kvalitu
medu. V žádném případě není
krystalizace na závadu. Naopak.
Zkrystalizovaný med je známkou
pravosti. Pouze med, který byl
přehřátý, zůstává delší dobu te-
kutý (jedinou výjimkou potvrzující
pravidlo je akátový med, který ne-
krystalizuje po dlouhou dobu).

V každém případě doporuču-
jeme kupovat med pouze u zku-
šeného včelaře. Česko má totiž
pro výrobu medu v porovnání s ji-
nými zeměmi mnohem přísnější
normy. Pozor při nákupu medu
v obchodech, zvláště u medu
z dovozu.

Jaro - rojení včel
Rojení včelstev je odvěký

a v podstatě jediný přirozený způ-
sob jejich množení. V určitém
okamžiku začne být včelám úl
malý. Většinou je to v době hoj-
nosti a přebytků nektaru a pylu
v přírodě. V tomto období včely
vycítí, že mají při rozdělení svého
včelstva největší šanci na přežití
a vybudování nové kolonie
do zimy. Vystaví proto buňky pro
nové budoucí matky. Zároveň
včely přestávají starou matku
krmit a opět se stává letuschop-
nou. Když je buňka s larvou bu-
doucí matky zavíčkována, včel-
stvo se vyrojí. Znamená to, že
zhruba polovina včel všech "pro-
fesí" (létavky, kojičky, stavěčky,
strážkyně, pátračky...) spolu se
starou matkou vyletí před úl.

Matka je ale ještě špatný letec,
a tak se včely usadí někde v blíz-
kosti úlu, například na větvi apod.
Včely se k ní srotí a vytvoří rojový
hrozen, který je semknutý kolem
matky. Ten na místě vydrží několik
hodin, leckdy i den či dva. Včely
pátračky mezitím hledají novou
dutinu pro hnízdění. Jsou si
schopné vzájemně "popsat" jak
která vypadá, jak je daleko a vy-
berou tak nejlepší možnou. Do té
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DUBNOVÉ SÁZENÍ PODRUHÉ
V článku Dubnové sázení stromů, který byl v redakcí zkrácené podobě vy-

tištěn v květnovém Zpravodaji, jsem čtenářům slíbila zpravodajství z druhé
a třetí brigády letošního dubna.Tady je, doplněné dvěma obrázky, které jsme
pořídili vždy na konci práce.

Skupina veselých brigádníků s Ing.Vávrou- dodavatelem sazenic a dobrým
duchem všech sázecích brigád v popředí- je ze soboty 17.4., kdy jsme ve dvou
partách zasázeli asi 1600 mladých dubů. Profesionály tento počet neohromí,
ale pro nás, kteří jsme se zvedli z kancelářských židlí, či jiných „nepřírodních“
povolání, je tolik nových stromů zasázených vlastníma rukama počtem velmi
uspokojivým.Touto sobotou byly dosázeny prakticky celé mýtiny v oblasti Na-
tura 2000, kde jsme začli pracovat o týden dřív, jak již víte z minulého článku.
Jakmile byla fotka vyfocena, vrhli jsme se na tradiční brigádnický oběd- opé-
kané buřty.Kolem 16h už bylo nářadí i stopy po hodování uklizeny, upracované
hloučky se trousily jarním lesem na vlak a po hordě velkých i malých brigád-
níků zbyly ztichlé paseky s novými stromečky.

Druhá fotka je z konce „uklízecí“
soboty, 24.4. V pořadí již osmé úkli-
dové brigádě organisované Újezd-
ským STROMem jsme během nece-
lých tří hodin uklidili les od Čentické
k nádraží a dál k Pilovské, les
za smyčkou autobusů před Smolí-
kem a okolí peronů na obou stranách
kolejí. Pětatřiceti „uklízečům“,těm,
kteří se našich brigád účastní pravi-
delně, i nováčkům z Újezda, Klánovic

i vzdálenějších koutů Prahy, šla práce od ruky a plné pytle, stejné jako ty na obrázku, se brzy shromáždily na dal-
ších asi sedmi sběrných místech. Odtud pak byly během týdne odvezeny do sběrného dvora, za což tradičně dě-
kujeme úřadu MČ Praha 21, stejně jako za pytle a rukavice.

Jarní brigády skončily, na podzim vše začne nanovo. Doufáme a těšíme se.
Za Újezdský STROM o.s.

MUDr. Zita Kazdová
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se pak celý roj přemístí a usadí
se zde.

Včely, když se rojí nebodají,
protože mají plné medné váčky
(sytý člověk je také příjemnější
než hladový) a dále také protože
nemají hnízdo, které by bránily
a v podstatě mají jedinou svojí
starost, a to založit novou kolonii,
která přežije následující zimu.

Není-li člověk silně alergický
(bodnutí jej ohrožuje na zdraví či
životě) je zcela zbytečné bát se
rojících se včel, a to ať jsou
ještě rozlítané či už semknuté
do hroznu.

Roj sám za pár hodin či dní od-
letí. Pokud se bojíte, nepřibližujte
se k němu a pozorujte jej z po-
vzdálí. Pokud vás zvědavost pře-
může, dělejte tak pomalu a roz-
vážně.

Co říci závěrem? Prospěšnost
včel v přírodě jsme si zdůvodnili.
Z toho se ale odvíjí i nezastupitel-
nost včelařů, protože bez nich by
v současných podmínkách ne-
mohly existovat včely. Aspektů,
kterými se dá toto tvrzení dokázat
je více. Zmíním se však jen
o dvou. V první řadě je to nebez-

pečný roztoč "Varroa destructor",
zkráceně varoáza. Bez léčení
a ošetřování včelstev zaměřeného
právě na potírání roztoče by včel-
stvo velmi brzy uhynulo. Druhým
vlivem je civilizace a lesní hospo-
dářství. S likvidací starých vykot-
laných stromů s dutinami je sys-
tematicky likvidováno i přirozené
obydlí včel, původně lesních
tvorů. A jak řekl Einstein: „Když
vymřou včely, lidstvu zůstanou
pouze čtyři roky života.“
Petr Strejček – jednatel ZO ČSV

Újezd nad Lesy
zocsvujezdnadlesy@seznam.cz



PONDĚLÍ
13:00 – 14:00 hod kurz Tančíme s angličtinou
pro děti 4, 5, 6 tříd (nejedná se pouze o tanec, pohyb, ale hlavně, aby se děti rozpovídaly v anglickém jazyce,
dokázaly porozumět, zareagovat. Velká část bude věnována konverzaci, pohybu bude věnováno cca ¼ času
z hodiny. Bude využito i pódium, aby se děti nebály vystoupit, věřily si). Kurz je určen jak malým slečnám, tak
i pánům. Cena 2100 Kč/pololetí

14:15 – 15:15 kurz Společenského tance (přípravka pro děti 1. stupně ZŠ). Cena 1900 Kč/pololetí

15:30 – 16:30 Tančíme s angličtinou pro děti 7, 8, 9 tříd. Cena 2100 Kč/pololetí

16:45 – 17:45 kurz Orientálního (břišního) tance pro děti od 9 let. Cena 1900 Kč/pololetí

Zahájení:
Všechny kurzy se konají od 13. 9. 2010 – 31. 1. 2011 (kurzy končí dnem 19. 12. 2010 a opět začínají 3. 01. 2011).
Pokud připadá státní svátek na den konání kurzu, kurz se nekoná. Kurzovné je nevratné.

ÚTERÝ
13:15 – 14:15 hod Tančíme s angličtinou pro děti ZŠ, které s angličtinou začínají
(nejedná se pouze o tanec, pohyb, ale, aby se děti rozpovídaly v anglickém jazyce, dokázaly porozumět,
zareagovat.Velká část bude věnována konverzaci, cca ¼ času pohybu. Bude využito i pódium, aby se děti nebály
vystoupit, věřily si). Kurz je určen jak malým slečnám, tak i pánům. Cena 2100 Kč/pololetí.

14:30 – 15:30 kurz Společenského tance (přípravka, začátečníci) Cena 1900 Kč/pololetí

15:45 – 16:45 kurz Společenského tance
(přípravka pro děti pokročilejší, které kurz již navštěvovaly nebo děti, které se aktivně věnovaly tanečnímu
či podobnému sportu). Cena 1900 Kč/pololetí

17:00 – 18:00 kurz Tančíme s angličtinou pro děti od 5-6 let. Cena 2100 Kč/pololetí

18:30 – 20:10 TANEČNÍ MLÁDEŽ od 14 let
jedná se o kurz klasických tanečních, kurz obsahuje 18 lekcí a 2 prodloužené.
Cena pán 1500 Kč, dáma 3700 Kč včetně gardenky, celý přihlášený pár 4900 Kč

Zahájení:
Všechny kurzy se konají od 14. 9. 2010 – 31. 1. 2011 (kurzy končí dnem 19. 12. 2010 a opět začínají 3. 01. 2011).
Pokud připadá státní svátek na den konání kurzu, kurz se nekoná.

STŘEDA
13:00 – 14:00 hod kurz MODERNÍ TANEC + JAZZ DANCE + HIP HOP
(přípravka pro děti 1.stupeň ZŠ) Cena 1900 Kč/pololetí

14:00 – 15:00 Moderní Tanec + Jazz Dance + Hip Hop
(přípravka pro děti 2. stupně ZŠ, starší).Cena 1900 Kč/pololetí
15:30 – 16:30 Tančíme s angličtinou pro děti, které s angličtinou začínají
Kurz, kde se děti budou učit porozumět, zareagovat, vyjádřit se. Bude využito i pódium, aby se děti nebály
vystoupit, věřily si. Pohybu bude věnováno cca ¼ času, všechny instrukce budou v anglickém jazyce.

16:45 – 17:45 Tančíme s angličtinou Kurz pro děti 2. stupně, které již s angličtinou mají zkušenost.
Děti se budou učit nejen porozumět, hlavně však zareagovat a vyjádřit se. Budou si prohlubovat svoje znalosti.
Bude využito i pódium, aby se děti nebály vystoupit, věřily si. Pohybu bude věnováno max. ¼ času, instrukce
všechny budou v anglickém jazyce.

Zahájení:
Všechny kurzy se konají od 15. 9. 2010 – 31. 1. 2011 (kurzy končí dnem 19. 12. 2010 a opět začínají 3. 01. 2011).
Pokud připadá státní svátek na den konání kurzu, kurz se nekoná.
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KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PROGRAM POLYFUNKČNÍHO DOMU



KURZY PRO DOSPĚLÉ
Pondělí
18:00 – 19:00 kurz Orientálního (bříšního) tance pro mírně pokročilé. Cena na pololetí 2500 Kč
19:00 – 20:00 kurz Orientálního (bříšního) tance pro úplné začátečnice, kurz na pololetí 2500 Kč

Středa
8:45 – 10:15 Tančíme s angličtinou Angličtina pro falešné začátečníky.
Pohybu je věnována jen velmi malá část kurzu, hlavně pro podávání instrukcí. Hlavní důraz bude kladen
na komunikaci, porozumění, zareagování při běžných situacích. Cena na pololetí 3800 Kč.

10:30 – 12:00 Tančíme s angličtinou Angličtina pro úplné začátečníky.
Pohybu je věnována jen velmi malá část kurzu, hlavně pro podávání instrukcí. Hlavní důraz bude kladen
na komunikaci, porozumění, zareagování při běžných situacích. Cena na pololetí 3800 Kč.

Neděle
19:00 – 20:00 Kurz Single Ladies Dancing
(naučíme se kroky, variace, budeme vytvářet choreografie) Cena 2500 Kč/pololetí, určeno i pro slečny

Všechný kurzy se konají od 13. 9. 2010 – 31. 1. 2011 (kurzy končí dnem 19. 12. 2010 a opět začínají 3. 01. 2011).
Pokud připadá státní svátek na den konání kurzu, kurz se nekoná.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ Cena 3200 Kč/pár/10 lekcí + 1 prodloužená

Pondělí 20:15 – 21:45 kurz pro Velmi mírně pokročilé 1 od 4. 10. 2010

Úterý 20:15 – 21:45 kurz pro Velmi mírně pokročilé 2 od 5. 10. 2010

Středa 20:15 – 21:45 kurz pro Začátečníky od 6. 10. 2010

Neděle 20:15 – 21:45 kurz pro Začátečníky od 3. 10. 2010

TANČÍRNA
17:00 – 19:00 Nedělní Tančírna 2 – Taneční Čaje
Zde si při reprodukované hudbě můžete procvičit všechny kroky i variace, které znáte, výborně se pobavit s přáteli.
Určeno pro pokročilejší tanečníky, absolventy tanečních kurzů. Vstupné 120 Kč/osoba. Zvýhodnění permanentky
na 10 vstupů 1000 Kč/osoba, na 5 vstupů 550 Kč. Pro absolventy tanečních v Újezdě nad Lesy, po předložení
legitimace, 100 Kč vstupné na osobu

15:00 – 17:00 Nedělní Tančírna 1 – Taneční Čaje pro dříve narozené
Zde si při reprodukované hudbě můžete procvičit všechny kroky i variace, které znáte, výborně se pobavit
s přáteli. Více zaměřeno na dechovou hudbu a přání tanečníků. Vstupné jednotné 60 Kč/osoba

Tančírna bude otevřena pravidelně, každou neděli do 19. 12. 2010, poté opět od ledna dle rozpisu

Všechny kurzy budou probíhat v Polyfunkčním domě, v sále Level Restaurant, Bar & Café.
Přihlášky naleznete na www.tanecni-ujezd.cz
nebo kontaktujte paní Helenu Wojdylovou na tel. 603 493 667, e-mailu: tanecni-ujezd@seznam.cz

TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO
Taneční kurzy pro dospělé

Taneční Mládež

Taneční kurzy pro ženy

Taneční kurzy pro děti

Tančírna „Nedělní taneční čaje“

Tančírna „Nedělní taneční čaje
pro dříve narozené“

Kurzy s výukou anglického jazyka
pro děti

Kurzy s výukou anglického jazyka
pro dospělé
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Městská část Praha 21 uvádí

KDE: polyfunkční dům restaurace Level
KDY: 10. 6. 2010 od 19:00 hod
CENA: 200,- Kč
PŘEDPRODEJ: Knihkupectví Nad Lesy

a podatelna úřadu
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Obvodní výbor SPCCH v Praze 6
spolupracuje s OV SPCCH Pha 9, jehož je naše ZO součástí, nabízí

VOLNÁ MÍSTA NA REKONDIČNÍM POBYTU PRO KARDIAKY
v termínu 14. – 23.8.2010 ve Zdíkově na Šumavě.

Bližší informace podá vedoucí pobytu pan Ing. Kalika tel. 603 393 247,
nebo Eva Štrasmajrová 777 286 672

Taneční skupina Grip si vás dovoluje pozvat na

Újezdskou
taneční přehlídku

pořádanou za podpory tanečního studia

STYLE

dne 17. 6. 2010 od 18 hodin
ve společenském sále multifunkčního domu LEVEL,

Újezd nad Lesy

Zatančí skupiny Grip, Ambra
a další kolektivy zaměřené na moderní i standardní

tance z Újezda nad Lesy a okolí.
Těšíme se na vás!

Vstupné 30,-

Pro více informací kontaktujte Lenku Murtingerovou na
Lenka.Murtingerova@centrum.cz
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Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické
v Újezdě nad Lesy obnovuje pravidelné konání bohoslužeb.
Bohoslužby se budou z provozních důvodů konat každou třetí sobotu v měsíci
od 16:30 hod. v Újezdském muzeu v Polyfunkčním domě Na Křižovatce.
Srdečně zveme všechny členy ČCE i zájemce o duchovní zamyšlení v duchu
odkazu české reformace.
Bohoslužby se budou konat od soboty 18.září 2010 v 16:30 hod.
Kázat bude paní farářka ze sboru v Praze 3 - Jarov Mgr. Elen Plzáková.

Výbor KS ČCE v Újezdě nad Lesy

Od Strahovského kláštera Malou Stranou
do Vrtbovské zahrady je trasa červnové vycházky,

kterou organizuje ZO Svazu postižených civilizačními chorobami.
Vycházka se uskuteční ve čtvrtek 24. 6. 2010

Doporučujeme jet busem 250, odjezd v 8.05 hod. z Rohožníku.
Sraz v 8.45 u Metra na Černém mostě.

Srdečně zveme všechny zájemce

POZVÁNKA NA BESEDU
Chcete se pobavit, zasmát i poučit, zapomenout na starosti všedního dne?
Přijďte na besedu dne 3.června 2010 v 1500 hod. do zasedací místnosti MÚ. Uvítáme zde
pana Zdeňka Srstku, který se s námi podělí nejen o veselé historky z natáčení,
ale i o své zkušenosti z práce u filmu.

Těšíme se na Vaši hojnou účast. Anna Vlková, Komise pro potřeby seniorů

POZVÁNKA NA VÝLET 19. ČERVNA - SMĚR CHODSKO
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy zve srdečně své členy na výlet
po pamětihodnostech Chodska.
Odjezd 6:30 ze zastávky Blatov – Štangl
První zastávka – pštrosí farma – Horšovský Týn.
Dále Klenčí pod Čechovem – muzeum J. Š. Baara, Kostel sv. Martina – Hrobka rodů
Lamingenů.
Výhledy – pomník J. Š. Baara, Trhanov – zámek postaven rodem Lamingenů (1676-77).
Oběd zajištěn restaurace „U sv. Jána“ Trhanov.
Hrádek – Kozinův pomník – Újezd – pamětní síň Jana Sladkého Koziny.
Dále Domažlice – Mrákov muzeum „ U Bílků“ národopisné kroje – Pocínovice – lidové
stavby – Klatovy.
Cena zájezdu 300,- Kč, doprava, vstupy a oběd v ceně.
Přihlášky přijímá pí Svátková tel.: 281 972 999, pí Novotná tel.: 281 970 108

15



ZVEME VÁS

16

BĚH NADĚJE, běh pro zdraví
V sobotu 5. června 2010 se bude v Klánovicích konat třetí ročník Běhu naděje, jenž navazuje

na velmi úspěšný Běh Terryho Foxe.
Klánovice tradičně patří mezi úspěšné běhy, v loňském roce jsme za účasti 149 běžců vybrali

35 495 Kč, což je druhá nejvyšší částka v republice. Celkem bylo vybráno 660 tisíc Kč.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do života mnoha lidí. Tváří

letošního ročníku Běhu naděje je modelka Aneta Faistová, finalistka České miss 2008, která
navštíví i náš Běh.

Akce bude opět odstartována od klánovické školy. Zápisy začínají od 8.30 hodin, samotné běhy
od 10 hodin. Na své si přijdou běžci, cyklisté, chodci, sportovci na kolečkových bruslích, rodiče s kočárky
i lidé s pejsky. Opět budou připraveny různé trasy. Současně proběhne bohatý doprovodný program
s hudebním doprovodem a loni úspěšným knižním bazarem. Rádi bychom běh spojili s oblíbenými
farmářskými trhy, ale vzhledem k hustému automobilovému provozu nevím, jestli se to podaří.

Za organizační výbor
Jolana Fuchsová

P O Z V Á N K A
na přednášku do Dendrologické zahrady v Průhonicích u Čestlic

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

DATUM upřesníme - prosíme, SLEDUJTE VÝVĚSKY.
Přibližný termín je ve všední den v červnu.

Doprava autobusem. Přihlášky a dotazy na tel. 281 972 219
Už jsme tam před lety obdivovali azalky, rododendrony, tulipány a narcisy.

Na shledanou s Vámi se těší Český svaz zahrádkářů Újezd nad Lesy
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VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
Vás srdečně zve do

Leteckého muzea Kbely
VSTUP ZDARMA!

OTEVÍRACÍ DOBA:
KVĚTEN AŽ ŘÍJEN: denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00 hodin

Letecké muzeum Kbely, jehož počátky spadají do roku 1968, vzniklo na místě vpravdě historickém.
Letiště Praha- Kbely bylo totiž první leteckou základnou vybudovanou po vzniku ČSR v roce 1918.
Početností a kvalitou svých sbírek patří ke špičce evropského a světového leteckého muzejnictví.
Současnosti uchovává více než 300 letadel, z nichž je 140 vystaveno a 10 je letuschopných. Kromě
letounů, vlečných terčů a raketových řízených střel náleží do sbírek muzea také velké množství
leteckých motorů, výzbroje a výstroje a dalších památek vztahujících se k bohaté historii českého
a československého letectví, parašutismu, kosmonautiky a meteorologie.

Jak se k nám dostanete??
Metro trasa „B“ - stanice Českomoravská, autobus č. 375

Metro trasa „B“ – stanice Vysočanská, autobus č. 375
Metro trasa „C“ – stanice Letňany, autobusy č. 185, 259, 280, 302, 376

Zastávka „Letecké muzeum“ – zastávka na znamení
Autem – parkoviště pro muzeum je umístěno přes ulici, šikmo proti hlavnímu vchodu

Nemáte ještě plány na léto?
Chtěli byste se naučit něco nového?

Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s.
pro Vás připravila

INTENZIVNÍ KURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA
Léto 2010

Pro začátečníky

Vždy 5 x týdně 4 vyučovací hodiny v nabízených termínech:
12.07. – 16.07.2010, 19.07. – 23.07.2010, 09.08. – 13.08.2010, 06.09. - 10.09.2010

Bližší informace, cenu a přihlášky najdete na www.pevnost.com
tel./fax.: 283 892 700, mobil: 728 586 857, e-mail: pevnost@pevnost.com

ZVEME VÁS
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NZDM Autobus a Terénní program pro děti a mládež
Vás zvou na třetí ročník

BĚCHOVICKÉ HOLIDAY PÁRTY
Akce je finančně podporována MHMP
Kde: Skate park Běchovice, vchod z ulice Českobrodská vedle tělocvičny
Kdy: 29. 6. od 17:00
Vstup: ZDARMA
Program:
• Koncert hardrockové kapely Apollyon a jejich hostů
• Workshop žonglování (skupina Firelowers)
• Soutěž v jízdě na skatech
• DJ
• Fireshow (skupina Firelovers)
• Volba krále nebo královny skatu Konec akce: cca 21:30

CVIČÍME PRO RADOST ( středa 9 – 10 hodin) – dramaticko pohybový kroužek pro rodiče a děti od 2 let.
Cena za lekci – 50 Kč, zvýhodněná cena za 8 lekcí – 350 Kč. Termín – 4. 5. – 22. 6.
Po cvičení s námi můžete zůstat v rámci středečního rodičovského centra. Přezůvky a vhodné oblečení s sebou.

KLUB PRO RODIČE S DĚTMI (středa 10 - 12 hodin) Od května otvíráme rodičovské centrum i v úterý a to již od 9. hod.
Zveme Vás, přijďte si také pohrát, zacvičit si, zazpívat a popovídat.

YAMAHA CLASS - HUDEBNÍ ŠKOLA (čtvrtek) - pod vedením lektorky Dagmar Behenské
*9.00 ROBÁTKA / 4–18 m. *10.00 KRŮČKY / 18 m.–3 r. *11.00 KRŮČKY / 3–4 r.
přihlásit se lze pouze na celé pololetí

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO NEJMENŠÍ (pátek) MALOVÁNKY - děti s rodiči 10 - 11 hodin.
pod vedením lektorky Andrey Janotové, přihlásit se lze pouze na celé pololetí

MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ Naše kurzy masáží jsou určeny všem dětem již od jejich narození. Cílem masáží je prohloubit
vazbu mezi rodiči a dětmi. Děti se učí relaxovat, soustředit se, lépe usínají, spolupracují, jsou odolnější vůči nemocem
i škodlivým vlivům prostředí. Zlepšují zdravotní stav astmatiků a alergiků. Všechny potřebné pomůcky a materiály jsou
součástí kurzu. Doba trvání jedné lekce je přibližně 1,5 hod., cena kurzu je 900 Kč.
Termín kurzu: sobota 12. 6. 2010 a neděle 13. 6. od 10:00 hod.

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA PRO PÁRY
Předporodní kurz pro páry je určen nastávajícím rodičům, kteří se společně chtějí připravit na nastávající období porodu,
období šestinedělí a péči o miminko. Přihlásit se můžete ve III. trimestru těhotenství a to v kterémkoli týdnu.
Pro nastávající tatínky je alespoň toto jedno setkání návodem a radou, jak být pro svou partnerku u porodu co nejužitečnější.
Cena kurzu je 500 Kč za oba rodiče, 250 Kč za jednotlivce
Termín kurzu: sobota 12.6.2010 od 12:30hod.

OSLAVY NAROZENIN
Nabízíme vám prostory našeho RC pro oslavu narozenin vašich dětí. Prostředí je vhodné na různé hry a soutěže, děti mají
dostatek prostoru, vhodných hraček a cvičebních pomůcek na vydovádění.
Bližší info na tel. 733 182 520, nebo e-mail koloběžka@neposeda.org.

Veškeré dotazy a informace Vám zodpovíme na tel č. 733 182 520 vedoucí RC Koloběžka Martina Staňková
www.neposeda.org/kolobezka e-mail: kolobezka@neposeda.org, Rodičovské centrum Koloběžka zřizuje o. s. Neposeda. www.neposeda.org

o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí

Program RC Koloběžka na červen 2010
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na ČERVEN 2010
Čtvrtek 3. 6. 2010, 10.30 DĚTSKÉ DIVADLO – HOUBAŘSKÁ POHÁDKA
„ …… je mou velkou chloubou, že jsem jedlou houbou“ – pohádka plná písniček a houbiček v podání divadla Koloběžka.
Vstupné: 45,- Kč dítě, 50,- Kč dospělý

Čtvrtek 3. 6. 2010, 19.30 KINO – OKO NAD PRAHOU
ČR / 2009 / 78 min / dokument / přístupný / Olga Špátová. Účinkují: Jan Kaplický, Václav Havel, Václav Klaus, Eva Jiřičná, Pavel Bém, Pavel Bobek,
Milan Knížek.Osobní i politický životopis Chobotnice neboli projektu pražské Národní knihovny, ale také životopis zejména posledních let života autora
tohoto návrhu Jana Kaplického, který si ve svém deníku v roce 1998 mimo jiné poznamenal: vyhrát soutěž a mít jednu lásku.

Neděle 6. 6. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 250,- Kč.
Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Úterý 8. 6. 2010, 17.00 a 20.00 KINO - ŽENY V POKUŠENÍ
ČR / 2009 / 118 min / komedie / přístupný / Jiří Vejdělek.
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach. Čtyřicátnice Helena, uznávaná
odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný
manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života.

Středa 9. 6. 2010, 18.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY – MY COLOURS
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy obrazů klánovické malířky a výtvarnice Vanesy Wallet Hardi pod názvem „My colours“.
Na vernisáži budou prezentovány i autorské šperky a ukázka netradiční „recyklované módy“, která je k vidění a zakoupení v ateliéru
ARTBOX (www.artbox-klanovice.cz). To vše za doprovodu hudby skupiny Trio Romano. Výstava potrvá do konce měsíce a je prodejní.

Středa 9. 6. 2010, 19.30 KONCERT – PARNE ČILÁGI
Čeká vás jedinečné vystoupení deseti žen, kterým nechybí energie, vášeň a temperament při podání nádherných romských písní. Doprovázet
celý soubor bude již sehrané duo, Zoran Dukic - percusman z kapely Sarma Band a Gyulla Banga, piano a guitarman a zároveň hlavní pachatel
celého projektu (pozn. bratr Radka Banga ze skupiny Gypsy cz). Moc se na vás těšíme, čekají vás nové písně a hlavně úžasná atmosféra.
Nesmíte chybět !! Vstupné: 100,- Kč

Čtvrtek 10. 6. 2010, 19.30 KINO – MAMUT
Švédsko, Německo, Dánsko / 2009 / 121 min /drama // titulky / od 12 let /Lukas MOODYSSON
Hrají: Gael García Bernal, Michelle Williams, Marife Necesito, Sophie Nyweide. Příběh úspěšného newyorského páru – Leo a Ellen a jejich
dcery Jackie. Během pracovní cesty do Thajska Leo bezděčně spustí řetězec událostí, které budou mít dramatický dopad na všechny.
Nominace na Zlatého medvěda v Berlíně, cena na MFF KV.

Úterý 15. 6. 2010, 19.30 KINO - VŠICHNI JSOU V POHODĚ
USA / 2009 / 99 min / komedie / titulky / přístupný / Kirk Jones. Hrají: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell,
Katherine Moennig.Frank Goode , jako čerstvý důchodce si začíná uvědomovat, že se svými čtyřmi dětmi nestrávil do této chvíle tolik času,
kolik by býval chtěl, a usoudí, že je načase to napravit. Vypraví za svým dětmi do New Yorku, Chicaga, Denveru, Las Vegas. Zanedlouho je
ale Frankovi jasné, že jeho děti nejsou až tak šťastné či úspěšné, jak mu jeho manželka vždy tvrdila.

Středa 16. 6. 2010, 19.00 EXPEDICE ANGOLA 2009 – TRADICE, VÁLKA A NADĚJE…..
Angolou jsme cestovali s bývalými jihoafrickými vojáky, kteří zde bojovali v době studené války proti kubánským vojákům. Angola je zemí
starých afrických tradic, zemí zničenou 27letou válkou pro turisty stále nedostupnou, ale dávající naději otevřené země všem….
Těšíme se na setkání s vámi při povídání a promítaní fotografií z expedice. Majka a Olda Mikušovi

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Čtvrtek 17. 6. 2010, 19.30 KINO – ŠKOLA ŽIVOTA
USA / 2010 / 101min / darma / od 12 let / Lone Scherfig. Hrají: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred Molina, Dominic Cooper
Maloměšťácký život Jenny se zásadně změní když potká světáckého třicátníka Davida a dosavadní tradiční vzdělávání Jenny je nahrazeno
Davidovou vlastní výukou.Ve chvíli, kdy je sen rodičů dostat jejich dceru na Oxford na dosah, se Jenny rozhoduje, že svůj život po boku Davida
od základu změní. Je to ale ta správná volba?

Neděle 20. 6. 2010, 14,00 - 17,00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
FIMO - Kurs tvorby z polymerové hmoty Fimo. Naučíte se základy míchání barev a vyrobíte si váleček s motivem kytičky a z něj pak korálky,
náušnice přívěsky. Kytičky jsou jednou z nejoblíbenějších technik v oblasti Fima. V ceně je potřebná hmota a další materiál. Vlastní strojek
na nudle výhodou. Přineste si pevnou krabičku na odnesení neupečených výrobků. Max. 8 účastníků. Cena kursu 330,- Kč, lektorka Andrea
Janotová. Přihlášky na tel. 720569245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Neděle 20. 6. 2010, 16.00 KINO - ALENKA V ŘÍŠÍ DIVŮ
USA / 2009 / fantasy / 108 min /dabing / přístupný / Tim Buton. Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway
Když se devatenáctiletá Alenka vydá se za Bílým králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce, čeká ji
zážitek, na který hned tak nezapomene. Vstupné: 65,-Kč

Čtvrtek 24. 6. 2010, 19.30 KINO - MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY
USA, VB / 2009 /komedie / 94 min / titulky / od 12 let / Grant Heslov. Hrají:George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey,
Stephen Lang. Nejbizarnější komedie roku o tajném vojenském projektu americké armády, který měl za úkol objevit u vojáků jejich více či
méně skryté paranormální schopnosti.

Úterý 29. 6. 2010, 19.30 KINO - MAMAS A PAPAS
CR / 2010 / drama / 110 min / od 12 let / Alice Nelis. Hrají:Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková, Natalia Volkova,
Martha Issová, Václav Jiráček. Mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší
otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.

Středa 30. 6. 2010, 17.00 a 19.30 KINO - KUKY SE VRACÍ
ČR / 2010 / 95 min / přístupný / Jan Svěrák. Hrají:Oldřich Kaiser, Kristýna Nováková, Ondřej Svěrák, Filip Čapka
Dobrodružný i poetický, rodinný příběh v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie.

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

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.
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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
www.mlkpraha21.knihovna.info

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

PRO DĚTI
autor dílo

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

Arredondo
Brezina
Crummenerl
Francková
Gohl
Horáková, Eva
Horowitz
Kalwitzki
Léblová, Jarmila
Lindgren,Astrid
Navrátilová
Němeček
Reider, Katja
Shone, Rob
Schröder
Schulz,Charles
Valiente

Hledej dinosaury
Úkryt hraběte
Doby ledové
Tajná láska
Kůň mých snů
Zvířátka
Síla Pětice
Moji zvířecí kamarádi
Krákorčina abeceda
Děti z Bullerbynu
Pozor na to!
Smějeme se se čtyřlístkem
Dobrodružství
Mýty a legendy v komiksech
Mirella a tajemství
Svět podle
Tanec srdcem a duší
Hledej strašidla
Obrázkový svět

Adams, Poppy
Aguilar, Luz
Aldort, Naomi
Arnold, Nick
Barreau
Bennett, Alan
Berry, Steve
Blas de Roblés
Brdečková
Brezina
Clarke
Connolly, John
Cooper, Glenn
Cornwell
Coulter
Francová
Franklin, Ariana
Gladstone
Hmilton
Hodgkinson
Christie
Jakoubková
Janáč, Marek
Janáč, Marek
Jelínek
Kammerer
Keicher,Ursula
Klíma, Ivan
Kopřiva, Pavel
Kučera
Kuťák, Jaroslav
Ledvinová
Matesis, Pavlos
Motl, Stanislav
Nopová
Novák
Nowak
Óe, Kenzaburó
Olbracht, Ivan
Pratchett, Terry, Erik
Primusová
Procházka
Prokšová, Jitka
Puzo, Mario
Reiner, Martin
Sebold, Alice
Smetana
Smith, Wilbur
Soukupová
Steel, Danielle
Stiefvater
Šanc, Miroslav
Übelacker
Viewegh, Michal
Viktor Arnar
Vondruška
Walló, Olga
Zusak, Markus
Žamboch

Chování nočních motýlů
Odhalte svůj osud
Vychováváme děti a rosteme s nimi.
Děsivá věda: Návod k použití lidského těla.
Najdeš mě nak konci
Neobyčejný čtenář 
Třetí tajemství
Tam, kde jsou tygři
Alhambra
Nestvůra z Dračího jezera
Merde Impossible
Milenci
Tajemství sedmého syna
Hořící země
Kdo je Charlotte?
Jsem blbá, trapná, nesportovní! Prostě jenom ženská!
Vykladačka smrti
12
Smrtící tanec
Líný rodič
Hodiny
Všude manžel o
Divnopis I.
Divnopis II.
Vyvrhelové
První tři roky života
Přehledný průvodce
Moje šílené století
Respektovat a být respektován
Odhalená tvář
Poslední odpal
Noční jízda
Starý dnů
Kam zmizel zlatý poklad republiky
Riskantní prázdniny
Tomio Okamura- český sen
Smrt sklízí na Krymu
Soukromá záležitost
Čtení z Bible kralické
Faust
Sto
První kroky s internetem
Cestou ven se neohlížej
Sedm katů z Mnichova
Tři tatínci a maminka
Pevné pouto
Jánošíci s těžkou hlavou
Kopí osudu
Zmizet
Borec
Mrazení
Internet pro seniory
Souhvězdí a znamení
Povídky o mužích
Dům beze stop
Letopisy královské komory
Jak nebýt v New Yorku
Zlodějka knih
Vincent Vega
Rukopis
Tos přehnal, miláčku.
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UŽIJTE SI POHODU VE WELLNESS HOTELU
Už víte, kam pojedete letos na dovolenou? Mám pro vás jeden tip. Protože s létáním to vypadá bledě - nikdo neví,

kdy si islandská sopka usmyslí, že vychrlí další popel - spolehněte se raději na auto. Tím pohodlně dojedete do ra-
kouských Alp. A víte co? Nechte letos doma zásoby těstovin a upečenou sekanou od babičky. Vyberte si wellness
hotel, kde vám uvaří báječná jídla, naservírují kávu a koláč na terasu k bazénu a dají odpočinout tělu i duši. Stojí to za to.
Odpočinete si, jako nikde jinde. 

Wellness hotely zažívají obrovský boom. Turisté jsou čím dál náročnější a konkurence větší. Kdo chce uspět, musí
se snažit. Hoteliéři nabízejí dokonalé služby, rozlehlá wellness centra s bazény, mnoha saunami, tichými luxusními od-
počívárnami a vybranou kuchyni. Ve čtyřhvězdičkových hotelech máte vše v ceně. Připlácíte jen například za speciální
masáže nebo služby kosmetiček, pedikérek, masérek, osobních trenérů, zkrátka specialistů, kteří se věnují jen vám.
Ceny za noc v podobných zařízeních začínají zhruba na úrovni 70 až 80 euro, obvykle se ale pohybují okolo stovky
euro. Za tuto cenu si kupujete dny bez starostí. Ráno si vyberete z bohatého snídaňového bufetu, ve kterém nechybí
místní pečivo, uzeniny, sýry, mnoho druhů musli a vloček nebo na přání připravená vejce a mnoho dalšího. V poledne
pro vás zpravidla přichystají lehký oběd v podobě polévky, moučníku, případně jednoho, někdy i několika hotových
jídel. Opět formou bufetu. K večeři se chodí ve slavnostním. A je proč. Obvykle se skládá ze čtyř až pěti chodů včetně
rozmanitého salátového bufetu. Jestli máte rádi víno, je z čeho vybírat – nabízejí se nejlepší rakouská i zahraniční vína.
Musíte ale počítat s cenou zhruba od 20 do 30 euro
za láhev. Když vás zastihne špatné počasí nebo se vám
prostě jen nechce ven, nudit se v hotelu určitě nebudete.
Celý den můžete totiž strávit u bazénu – venkovního
nebo vnitřního krytého, ve vířivce, v posilovně nebo třeba
v některé ze saun. Hotely mívají ne jednu, ale třeba šest
typů – klasickou finskou, bylinkovou, parní, tepidarium
(spíše než sauna „ohřívárna“ s nižší teplotou), biosaunu
nebo infrasaunu. A nemusíte si dělat žádné starosti s pře-
vlékáním. Už v pokoji si obléknete plavky a připravený
hotelový župan, ve kterém se můžete pohybovat
po celém hotelu. U saun a bazénů bývají i malé občer-
stvovací stanice – stojany s místní vodou, ovocnými šťá-
vami nebo čaji, které si sami uvaříte podle chuti. 

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
Ve výstavní místnosti Újezdského muzea proběhne

v červnu poslední výstava v předprázdninovém období.
Bude to prezentace vítězných prací již 3. ročníku

Bienále výtvarné tvorby dětí a mládeže od 3 do 15 let
v jednotlivých kategoriích. Letošní námět je „Vyrábíme 
ze starého papíru“. Za předsedkyni poroty se nám
podařilo získat známou pražskou výtvarnici 
paní Inku Delevovou. Kurátorkami této náročné výstavy
jsou Ing. Eva Danielová a Mgr. Alena Svatošová.

Vernisáž výstavy, která se koná v rámci oslav
Dne dětí zahájíme ve čtvrtek 3. června v 17 hodin
v prostorách muzea. Výstava bude ukončena
ve středu 30. června. Potom bude muzeum uza-
vřeno až do poloviny srpna.

Po celý květen probíhala výstava věnovaná 60. výročí
vzniku PTP, Pomocných technických praporů, zřízených
pro politicky nespolehlivé lidi ve věku od 18 do 60 let. Bylo
milé, když při besedě s výpravou Klubu důchodců z Úval,
si někteří posluchači vzpomněli na spoluobčany, které
znali buď jako své kamarády nebo i otce kamarádů.

Těší nás, že i nadále jsou všechny zápisy v „Knize
návštěvníků“ pochvalné, často až nadšené. Přesto v roz-
hovorech zazní někdy povzdechnutí, že naše stálá ex-
pozice zachycuje jen období od konce 19. století.
Bohužel my jsme limitováni prostorem, tzn. Dvě místnosti
o cca 100 m2. Proto jsme naše komorní muzeum nazvali
„Proměny pražské periferie“. Nadto od třicetileté války
ony tři obce tvořící dnešní Újezd nad Lesy, zanikly. Oby-
vatelé jednak byli během střetů švédských a rakouských
armád zabiti nebo zemřeli během hladomorů a zbytek
uprchl do ciziny před násilnou rekatolizací.

Pokusíme se v příštích letech alespoň v příležito-
stných výstavách prezentovat některé staro i středo-
věké památky dnes uložené v Národním i Městském
muzeu alespoň v kopiích či fotografiích. Kompletně
zpracované poznatky o flóře, fauně i houbách v našich
lesích budeme moci prezentovat mnohdy i v reálu.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

POZVÁNKA NA DOVOLENOU
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LIDÉ BY SI MĚLI LÉPE CHRÁNIT MAJETEK
Nepříjemné překvapení zažil v dubnu chatař v ulici Kácovská v Újezdě nad Lesy. Po příjezdu ke své chatě

zjistil, že se do ní někdo vloupal. Přivolaní městští strážníci dorazili na místo jako první, zajistili okolí a možné
stopy až do příjezdu Policie ČR. Stejně tak pomohli strážníci v březnu i majiteli vykradeného auta v ulici Vota-
vova v Klánovicích. U vozidla zjistili poškozené zámky a dveře. Pořídili potřebnou fotodokumentaci a předali
celou záležitost k vyšetření republikové policii.

„Role pražské městské policie při ochraně bezpečí obyvatel je nezastupitelná, a to především díky tomu, že
strážníci nejen zasahují v situacích, kdy lidé potřebují jejich pomoc, ale že se těmto situacím snaží předejít účin-
nou prevencí. Ta ale začíná právě u lidí samotných,“ upozornil první náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož
kompetence bezpečnost v hlavním městě spadá. Městská policie vede řadu preventivních programů zaměřených
na všechny věkové kategorie tak, aby programy odpovídaly potřebám dané skupiny a postihly nejzávažnější ne-
bezpečí, která této skupině lidí hrozí. Proto například strážníci vedou tzv. Senior akademie, tedy školicí programy
pro seniory zaměřené na ochranu jejich majetku i zdraví. V nich strážníci varují hlavně před přílišnou důvěři-
vostí. Důvěřivost a lehkomyslnost jsou ale chyby, před kterými by se měli mít na pozoru všichni. Strážníci proto
při svých přednáškách znovu upozorňují na zdánlivé samozřejmosti, tedy rozmyslet si, koho pustíme do bytu,
nepouštět někoho do domu jen proto, že se tváří, jako by někoho z jeho obyvatelů znal, nespouštět z dohledu
svá zavazadla přicestování po městě. 

POZVÁNKA NA DOVOLENOU
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Také o děti tu bývá skvěle postaráno – v hotelech bývají  dětské koutky a kluby, kde je můžete na čas svěřit profe-
sionálním chůvám. Hotely označené jako dětské (místo hvězdiček mívají smajlíky) se na děti specializují – vytváří
pro ně celodenní programy, takže ony zapomenou na čas na vás a vy na to, že je být čtyřiadvacet hodin ve střehu.
Zkrátka vám tu umožní opravdu nerušené odpočívat. Rodinná pohoda a vstřícnost jsou v takových hotelech samoz-
řejmostí, připravte se na to, že vás třeba u večeře budou obsluhovat sami majitelé a personál pozdraví a přidá úsměv,
i když vás potká v městě v cukrárně po své „pracovní době“. Většina přání je předem splněna. Nechce se vám přeci
jen vyměnit přeplněné pláže a stroze vybavené bungalovy za luxus wellness hotelu, kde o vás budou pečovat jako o krá-
lovskou rodinu? Pokud ano, tady je pár tipů, kde si užijete všechno výše popsané a ještě mnohem víc, budete-li chtít. 

HOTEL BISMARCK****, Bad Hofgestein, Rakousko 
od 70 euro/noc/, polopenze a polední bufet, 1500 m2

wellness areálu včetně bazénů a saun v ceně 
přednosti: termální voda, velký wellness svět, 2 kryté
bazény, venkovní bazén 
TIEFLEHNER HOF****, Pitztal, Rakousko
od 79 euro/noc, polopenze a polední bufet, bazén,
sauny v ceně 
přednosti: poloha kousek od ledovce Pitztal, velmi pří-
jemné sauny, majitel je velký znalec a pěstitel vína, má
vinný sklep nabitý těmi rakouskými nejlepšími víny     
UBERGOSSENE ALM****, Dienten, Rakousko  
od 105 euro/osoba, polopenze, polední bufet, rozsáhlé
wellnes v ceně
přednosti: venkovní bazén s vyhřívanou vodou a vy-
hřívané přírodní jezírko, výborná kuchyně  
MAVIDA**** Zel lam See, Rakousko
od 125 euro/noc polopenze , odpolední bufet, moderní
wellnes v ceně   
přednosti: jestli máte rádi moderní tvary a design,
jeďte sem a nezapomeňte vyzkoušet blue box – mo-
drou kabinu, ve které ležíte na vibrujících polystyreno-

vých lehátkách, prý se tu dostanete do jiné úrovně vě-
domí. Těžko říct, ale báječně si tu odpočinete určitě
HOTEL THERESA, Zell am Ziller, Rakousko
od 126 euro osoba/noc, děti do 11 let v pokoji s rodiči
rámci letního balíčku zdarma, polopenze s odpoledním
bohatým wellness bufetem (koláče, polévka, teplá jídla)  
přednosti: skvělá kuchyně, nápoje celý den zdarma,
neuvěřitelná rodinná pohoda, skvělé wellness s velkou
venkovní vířivkou se slanou vodou   
ALPENROSE: ****SUPERIOR, Maurach, Rakousko 
od 133 euro/noc polopenze a polední bufet, 3000 m2

wellness světa v ceně
přednosti: vybavením i úrovní služeb je to víc než čtyř-
hvězdičkový hotel, má jeden z největších a nejhezčích ho-
telových wellness areálů v Rakousku, mimo jiné propojený
vnitřní a venkovní bazén, několik saun, romantické odpo-
čívárny a tělocvičnu, která vypadá jako útulný pokoj
na horské chatě, v létě tu můžete ležet u jezírka a dívat se
na hory, večer si v zahradě dopřejte romantickou finskou
saunu, dojdete k ní podzemní chodbou přímo z hotelu.

Příjemnou dovolenou vám přeje
Klára Mandausová 

KTERÉ HOTELY STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT?



SKŘÍTKOVÁNÍ NA JARNÍ ŠKOLCE V PŘÍRODĚ MŠ SLUNÍČKO
VE VŘESNÍKU

Vřesník – malinkatá vesnička v kraji Vysočina u vodní nádrže Želiv, poblíž města Humpolec v okrese Pelhři-
mov. To je místo, které nás okouzlilo, když jsme poprvé loni v dubnu spolu s našimi dětmi vesničku navštívili.

Okouzlilo nás natolik, že jsme si ihned zamluvili další termín na podzim a teď v měsíci březnu jsme vyjeli
s dětmi znovu.

Krásná příroda, klid, lesy, vybavené hřiště, koně, kteří bydlí přímo v areálu školky a hlavně neskutečná po-
hostinnost místních lidí, v čele s vedoucí Jaruškou, paními učitelkami, kuchařkami a všemi, kteří se tady o naše
děti s láskou a péčí starají, nás nadchla natolik, že jsme se rozhodli toto místo navštěvovat pravidelně, aby co
nejvíce dětí mělo možnost s námi zažít něco, co je v dnešní době někdy tak trochu skoro jako v pohádce.
Je úžasné zjistit, že jsou ještě místa na světě, kde je život plný radosti, lásky a porozumění, tolerance a že
existují lidé, jimž je práce koníčkem a dělají ji s láskou a porozuměním. 

A zde je hlavně místo fantazie, pohádkových a nadpřirozených bytostí, místo plné skřítků, víl a různých po-
divuhodných bytostí, kde děti zapomenou na svoje starosti, smutky a nadchnou se pro skřítkovský svět, který
je plný nádherných příběhů a zážitků,
což je v dnešním světě počítačů, te-
levize a jiných technických vymože-
ností pro děti velmi okouzlující
a umožňuje jim zažít něco, co jim při-
nese nezapomenutelné zážitky.

I přes to, že jsme zde zažili letos asi
poslední sněhovou nadílku, se občas
ukázalo sluníčko a polechtalo nás jar-
ními paprsky. U školky bydlel náš ka-
marád, skřítek Ořešáček, který nám
nechával občas v kmeni svého oře-
chu dobroty a dárečky, někdy za to
chtěl splnění nějakého úkolu, což pro
nás byla velká legrace. V rybníce žije
vodníček Přehradníček, v kouzelném
lese náš velký kamarád skřítek Styd-
línek, Pramínková víla a také pozor –
čarodějnice, s kterou jsme se také po-
tkali, když jsme ji zastihli doma ve své

ZE ŠKOLY
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Základní rady a informace důležité k ochraně vašeho osobního bezpečí a majetku:
• důsledně zamykejte vstupní dveře do domu, bytu
• na vstupní dveře do domu a bytu nechejte namontovat bezpečnostní zámky
• zazvoní-li někdo u vašeho bytu, nikdy neotvírejte dveře, aniž se přesvědčíte, kdo za nimi stojí  
• používejte bezpečnostní řetízek
• do bytu dovolte vstoupit pouze osobám, které znáte
• cizí osoby do bytu nikdy nepouštějte
• nedůvěřujte cizím lidem, jejich prosbám ani nabídkám
• klíče od bytu, peníze, osobní či jiné doklady a další cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu
• nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti
• cenné věci uschovejte dle možnosti v bezpečnostních schránkách
• o cennostech, které vlastníte, si pořiďte fotodokumentaci a evidenci
• pořiďte si cenově dostupné elektronické spínací zařízení (samo v určitou dobu rozsvítí světla, zapne rozhlas,

TV, apod.) pro případ, že musíte například odcestovat
• v době Vaší nepřítomnosti svěřte klíče od bytu pouze osobě, které důvěřujete
• nechlubte se svými majetkovými poměry 



ZE ŠKOLY

chaloupce, jak si chystala dříví. Měla velký nos a někteří jsme se jí dokonce i báli! Ale byla hodná a nabídla
nám perníky. 

Taky jsme viděli malá telátka, jezdili na koníčcích, krmili je, soutěžili, uspořádali jsme pyžamovou párty a šest
dní uteklo, jako voda.

Věříme, že každý z nás bude mít tento svět ukrytý ve svém srdíčku a bude na něj celý život vzpomínat, jako
na krásný zážitek.

Všechny děti byly moc statečné a domů si odvezly také čepičky, které nám náš kamarád skřítek dal, až nám
bude smutno, abychom si je nasadili, a budeme vědět, že tam někde ve Vřesníku máme kamaráda, který
na nás myslí a je s námi v našem srdíčku.

Už se moc těšíme, že sem znovu vyrazíme, někteří zase příští rok znovu a také děti, které s námi ještě ne-
byly, aby poznaly toto kouzelné místo a nové kamarády z pohádkové říše.

Za kolektiv MŠ Sluníčko                                                                         
Jarka Havlíčková – vedoucí učitelka

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Je to pár týdnů, kdy mi na zahradě naší školky jedna malá holčička natrhala první jarní kytičku sedmikrásek.

Hned mi to připomnělo, že vám musím napsat, co dělá a jak se má ta naše Sedmikráska, co se u nás děje. Slu-
níčko nás samozřejmě vylákalo ven na zahradu a také do ulic. Pořádně jsme protáhli svaly na brigádě, tatínkové
sekali a řezali, maminky hrabaly trávu a listí a děti střídavě horlivě pomáhaly a stejně horlivě ujídaly dobroty,
které maminky připravily. Počasí se nám vyvedlo a zahrada je jako nová. Potom nám přivezli veliké hromady no-
vého písku do pískovišť a z dětí byli okamžitě malí zrzaví krtečci..

A byl tu tajemný den čarodějnic. Ohně jsme sice nepálili, zato jsme se v kostýmech proletěli na košťatech
po Újezdě. Zeptejte se dětí, jak řidiči kulili oči, to víte, tolik ježibab a čarodějů pohromadě ještě neviděli.

Sotva se děti vyspaly z čarodějného řádění, bylo tu pondělí a my jsme obrátili oči ke hvězdám. Vzali jsme ba-
tůžky a vyrazili na dobrodružnou výpravu do pražského planetária. Proč dobrodružnou? To byste nevěřili, kolik
dětí jelo poprvé tramvají a co všechno vidíte z oken (třeba Jana Žižku na koni, televizní vysílač nebo lodě
na Vltavě). V planetáriu děti cestovaly se skřítkem po světě i po obloze, poznávaly světadíly i souhvězdí. Hned
jsme si slíbili, že při nočním spaní ve stanech na zahradě zkusíme nějaká ta souhvězdí na nočním nebi najít.

Když už jsme byli pěkně cestovatelsky naladění, vyrazili jsme také na výlet. Kam? No přece do pohádky. Paní
kuchařky nám nabalily do uzlíků buchty (tedy v našem případě zdravou svačinu), přidaly nějakou tu sladkost
a začarovaná jablíčka a hurá na zámek Loučeň! Děti sice s sebou měly kouzelné pláště (vlastně pláštěnky), ale
vůbec je nepotřebovaly, zvládly všechno i bez kouzel. Na zámku si směly sednout do „královských“ křesel
i na skoro opravdový trůn, směly na všechno sahat, všechno si vyzkoušet. A že byly moc hodné, potkaly i Bílou
paní. Nejbáječnější zážitky ale měly z labyrintů v zámecké zahradě. To, že jsme se nakonec všichni vymotali byl
skoro zázrak. Naštěstí jsme měli kormidelníka, který z vysoké pozorovací věže nakonec musel navigovat zna-
vené a zbloudilé námořníky na cestě z bludiště. Teď už děti vědí, jak je dobře, že si ve školce stále opakujeme
kde je vlevo a kde vpravo..

Martina Kubová
MŠ Sedmikráska

SPORT

ŠEST ZLATÝCH A CELKOVÉ STŘÍBRO Z MÁJOVÉHO POHÁRU
PRO ÚJEZDSKÉ TAEKWONDO

V sobotu 8. května vyrazil Kangsim na tradiční Májový pohár. V počtu dvaceti čtyř závodníků jsme očekávali
medailové umístění a naše očekávání se naplnilo, když jsme byli vyhlášeni, jako druhý nejlepší tým turnaje. To vše
zásluhou dvaceti medailistů, z nichž šest odjíždělo domů se zlatou medailí, osm se stříbrnou a šest s bronzovou. 

Zlato: Adélka Červená, Maroš Novák, Sára Semerádová, Lukáš Sládek, Pavel Pospíšek a Filip Graman 
Stříbro: Richard Stočes, Jan Hruška, Petr Vobecký, Adam Barták, Dominik Šebesta, Filip Jaroš, Tomáš Bláha,

Dominik Urich, 
Bronz: Kryštof Pikner, Jakub Hynek, Martin Hocek, Kačka Weichetová, Jan Poláček, Daniel Peltek
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Velkým překvapením byl úspěch Adélky Červené, která při
své závodní premiéře předvedla nevídanou bojovnost a nasa-
zení. První soupeřku porazila vysoko 28:4 a ve finále se také
ničeho nezalekla a s přehledem si vysloužila pohár za první
místo. Jako velká bojovnice se tak začlenila do závodního týmu.
Staronovou sílu ukázala i Sára Semerádová, která po několika
méně úspěšných turnajích ukázala, že nic nevzdává a se všemi
soupeřkami si hravě poradila. Další zlato získal Lukáš Sládek
ve finále proti spolubojovníkovi z Kangsimu Adamu Bartíkovi.
Zápas byl velmi vyrovnaný a Lukáš ho rozhodl až v náhlé smrti
svou drtivou silou. Žádným překvapením nebylo vítězství na-
šich zkušených borců Maroše Nováka a Pavla Pospíška.  Še-
stou zlatou medaili získal Filip Graman, který čekal na své
finále až do úplného konce turnaje. Ani to ho nijak nevyvedlo
z míry a svého soupeře překonal. 

Velkou pochvalu si zaslouží i další začátečníci v řadách našich
závodníků Kačka Weichetová a Filip Müller, kterým se sice ne-
podařilo porazit zkušenější soupeře, ale tím že nic nevzdali a bo-
jovali až do konce, ukázali odvahu, vytrvalost a bojového ducha.
Vlastnosti tolik potřebné pro dobrého bojovníka. Takže i v nich
nám roste do týmu velká posila. 

Nesmíme zapomenout pochválit i ty závodníky, kterým se
sice tolik nevedlo, ale bylo u nich vidět velké zlepšení. Jedním
z nich je určitě Ondra Pfrogner, který svůj projev na tatami
zcela změnil a nebýt nepříjemného zásahu soupeře, s největší pravděpodobností by vyhrál. Velký pokrok byl
vidět i u Filipa Jaroše a Jana Poláčka. Filip se probojoval až do finále a Honza prohrál v dramatickém zápase o je-
diný bod, i přes to, že se mu podařilo stáhnout osmibodové vedení protivníka a chvíli dokonce vést. Výborně bo-

joval také Richard Stočes, který se
do finále musel probít přes dva zápasy
a nakonec získal krásné druhé místo. 
Zbývá už jen pogratulovat celému

týmu a poděkovat. V první řadě trené-
rům Markovi Doxanskému a Pavlu
Černému, jejichž tvrdá příprava má na
tomto skvělém výsledku jistě největší
zásluhy. V druhé řadě Jakubovi Šťa-
stnému, který se ve svém nabitém pro-
gramu před odjezdem na mistrovství
Evropy ujal role kouče. A v neposlední
řadě musíme také poděkovat všem ro-
dičům, kteří pomohli s dopravou,
především pak panu Štachovi, který
navíc zajistil foto a video dokumentaci.

Zuzana Lincová

SPORT
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ÚJEZDSKÉ  SOVY  POPÁTÉ  NA  STAR TU
O tom, že běh láká stále více příznivců ve všech věkových kate-

goriích, se v neděli 16. 5. 2010 přesvědčili v Újezdě na Blatově jak
závodníci, tak diváci přihlížející již 5. ročníku Běhu o pohár starosty
aneb běhu o újezdskou sovu.

I přes chladné a větrné počasí tu od devíti hodin běhali na zcela
rovinatých tratích vedoucích po lesních cestách a pěšinách postupně
žáci a žákyně, po nich malí broučci a berušky a dále dorost a junioři.
Po poledni pak do terénu vyrazili ženy a muži.

Organizace závodu prověřená předchozími čtyřmi ročníky klapala
jako hodinky a tak cílem úspěšně proběhlo všech 276 závodníků,



a tím se téměř do puntíku naplnila předpověď pořada-
telů, kteří očekávali 300 účastníků.Tato hranice by jistě
padla, kdyby ke všem startujícím sovám a sovičkám
bylo o něco shovívavější počasí.

Dětské kategorie byly tradičně stejně jako v před-
chozích letech nabity nejvíce  a v závěru nejednoho
rozběhu byly svedeny dramatické souboje o jejichž
úspěšnosti rozhodla zkušenost a ostřílenost sovích
dravců.

Zelené dresy domácího oddílu zářily na tratích a je-
jich majitelé nasbírali i letos velkou řádku medailí.Pocit
vítězství při přebírání cen umocnila přítomnost olym-
pijského vítěze a mistra světa, desetibojaře Romana
Šebrleho.Kdo ví, zda-li některý z letošních vítězů ne-
sáhne po letech po kovu stejně cenném.Zklamáni ne-

byli ani ti, kteří na stupně vítězů nedosáhli. Roman
Šebrle  s úsměvem rozdával ceny a medaile v podobě
malé keramické sovičky všem závodníkům.Za jejich pří-
pravu stejně jako v minulých ročnících patří velký díl
dětem z prvního stupně Masarykovy ZŠ,kteří při jejich
tvoření a barvení strávily mnoho času. Originalitu každé
sovičky obdivovali nejen všichni závodníci.
Všichni vítězové obdrželi kromě medailí hodnotné věcné

ceny a rovněž sovy perníkové, které upekla jedna
z maminek. Drobné ceny pak čekaly na všechny úča-
stníky závodu.

ŠSK Újezd nad Lesy ,oddíl lehké atletiky,touto
formu děkuje paní starostce Andree Vlásenkové, Měst-
ské části Praha 21 a všem sponzorům za spolupráci
při přípravě tohoto závodu.

5.ročník závodu je už minulostí, na startu jsou sovy
s pořadovým číslem 6, a tak ji přejme ať jich za rok vy-
letí co nejvíce.

Radka Kohoutová
ŠSK Újezd nad Lesy
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Červen je prvním letním měsí-
cem. Na zahradách začíná sklizeň
šťavnatých třešní a jahod.

S létem nám přibývá v zahradách
práce na údržbě květin, dřevin
a trávníků.

Pozorujeme, jestli se nám ne-
rozmnožily na rostlinách v zahradě
choroby a škůdci. Zaštipujeme ji-
řinky, chryzantemy a fuchsie, aby-
chom podpořili jejich rozkošatění. 

Trávníky udržujeme tak, jak se
nám to líbí. Můžeme odstraňovat
všechny sedmikrásky,  pampelišky
a ostatní plevelné rostlinky, nebo ne-
chat trávník jak se mu zlíbí. Sekání ale
nevynecháváme v žádném případě.

Jednou půvabnou popínavou dře-
vinou je plamének-klematis. Každé
zahrádce udělá i mimo krásných
květů dobrou službu. Hodí se dobře
k zakrytí nehezkých stěn domů, plo-

tů, altánů a pergol. Plamenků je
mnoho druhů, botanické mají men-
ší květy asi o průměru 5 cm ale zato

TĚŠTE SE NA KRÁSNÉ KVĚTY I OVOCE

ČERVNOVÁ ZAHRÁDKA



velké množství. Stanoviště chtějí
slunné nebo polostín. Kvetou
od června do srpna podle druhů, ře-
žeme je ihned po odkvětu. Velko-
květé ušlechtilé plamenky potřebují
chráněné slunné stanoviště až po-
lostín s výživnou propustnou půdou.
Tyto popínavky kvetou  v létě řeže-
me brzy na jeře před rašením asi
30 cm od země. Všechny klematisy
se lehce rozmnožují řízky v červnu
napíchané v kořenáči s kompostem.
V příštím roce můžeme mít nové sa-
zenice. Mají rády spodní část rostliny
chráněnou před sluncem, je možné
k nim nasázet nějakou nízkou po-
kryvnou květinu.

Každoroční otázkou je, kdy řezat
okrasné dřeviny. Dřeviny na za-
hradě necháváme růst jak se jim za-
chce, nebo je tvarujeme tak, aby
prospívaly a byly krásné pro oko.
Stárnoucí větve musíme odstřihnout
a odkvetlé květy odstranit, na to jsou
určitá pravidla. Na jaře kvetoucí
keře řežeme ihned po odkvětu, je to
třeba šeřík, zlatice - zlatý déšť, pě-
nišník-rododendron, kterému vyla-

mujeme opatrně odkvetlé květy.
Keře kvetoucí v létě a na podzim ře-
žeme časně z jara, aby ještě stačily
letos nasadit na květ. Týká se to
mochny, hortenzie, pámelníku,…
Na starém dřevě kvete vistárie
a kdoulovec, silně jim zkracujeme
dlouhé větve. Vistárii zkrátíme za-
čátkem června mladé zelené výhony.
Aby nám v příštím roce nasadila
hodně na květ. Stálezelené dřeviny
upravujeme v předjaří, koncem léta
nebo i v zimě. Při vysazování okras-
ných dřevin si na počátku  musíme
zjistit jaká je konečná velikost a podle
toho  je na zahrádce umístit.

Jednou z krásných a někdy silně
vonících květin je lilie, v dávných
dobách byla  královským symbolem,
bílé symbolem čistoty. Lilií je mno-
ho druhů, dříve se pěstovaly jen
ve středomoří a východní Asii. Ame-
rické firmy vypěstovaly druhy, které
se dají pěstovat i v přenosných
nádobách jaké můžeme vidět v Lid-

lu. Lilie jsou květiny nenáročné ale
chtějí určitou péči. Vysázené v za-
hradě vydrží na jednom místě
až 5 let, někdy i více. Tyto květiny
mají cibule, která každým rokem vy-
tvoří cibuli další. Sázíme je do země
v září asi 15 cm hluboko. Druh bě-
lostný silně vonící sázíme v srpnu
až září jen 3 cm hluboko.

Něco málo o oblíbeném    chut-
ném ovoci meruňce. Meruňka je ná-
ročná na teplo a sluneční svit, tyto
podmínky málokteré jaro splní. Když
počasí vyjde, máme úrodu a mů-
žeme si přímo ze stromu utrhnout tu
nejvyzrálejší meruňku je to ta pra-
vá pochoutka. Díky pěstitelům jsou
již odrůdy, které se mohou pěstovat
i v oblastech pro meruňky méně
příznivých. Toto báječné ovoce má
všestranné využití, čerstvé je nej-
lepší a nejzdravější. Ale i kompoty
meruněk, džemy a usušené jsou vy-
hledávané.

Za výbor ČZS Újezd nad Lesy
Zdeňka  Nohejlová
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Vzpomínám si, že
za mého nejmladšího
újezdského mládí se části
lesa mezi bývalou Hoff-
mannovou restaurací
„Venden“ (dnes prodejna

„second hand“ ) a železniční tratí říkalo Vidrholec. Proč
právě tomu místu, nevím. Stávaly tam ještě v sedmde-
sátých letech minulého století tři mohutné staleté duby,
později pro ohrožení silnice poražené,  a  pod tímto ná-
zvem je dodnes jeden z lesních dílců, i když už ne
přímo tento,  zanesen na mapě zdejšího polesí. 

Tehdy byl tento výraz chápán spíše jako místo s ne-
pohodou kde vládne, chlad a vítr („je tu zima...., fičí to
tu jako na Vidrholci“). To jsem ještě nevěděl, že před
pár staletími mělo význam zcela odlišný, vzbuzující
strach a hrůzu a vztahovalo se na celé tehdejší lesoví.
To je ostatně pod svým starobylým jménem známo do-
dnes, jak o tom svědčí kniha „Liška na dálnici“ známé
autorky kriminálních příběhů, Evy Kačírkové. 

Jako studentík jsem se pak brzo dočetl, že hvozdy
rozkládající se na východ od Prahy, od Běchovic smě-
rem k Českému Brodu a nazývané Fidrholec, nebo Vi-
drholec, byly vyhlášeným působištěm a úkrytem
loupežníků a vrahů. Ze 16. století se dochoval přípis
komorního soudu, který ukládal majiteli blízkých Kolo-
děj, aby v okolí zemské silnice pokácel stromy a vyse-
kal křoviny tak, aby se zde „mordové a škody
poddaným Jeho Milosti krále i jiným lidem nedály“. 

Ve středověku platilo bezpečnostní opatření, podle
kterého měly být vymýceny obě strany každé význam-
nější obchodní cesty. Zpočátku to mělo být do vzdále-

nosti „kam možno dohodit kamenem velkým tak, aby
se dal do dlaně sevříti“, později se uváděla vzdálenost
„jednoho provazce“, což bylo asi 32 metrů. Ne každý
majitel panství to ale dodržoval. Ve středověku se uvá-
děly v Čechách jako hlavní či dálkové „silnice zemské“
neboli „silné cesty, po kterých formané jedú“. Měly být
tak široké, „aby  jeden vuoz muož druhého pominúti“.
Kromě nich existoval také „cesty súsedské“, které se
neudržovaly vůbec.

O pověstném Vidrholci napsal v roce 1634 pan
Pavel Stránský ze Zhoře  ve svém  díle „O státě čes-
kém: „Jest tu také les, jímž musí projeti ti, kdož se ubí-
rají z Prahy do Brodu, jménem  Fidrholec, lupičstvím
do té míry zle proslulý, že pro označení místa ohrožo-
vaného zloději požíváme příslovečného obratu: jest tu
co na Fidrholci.“

S lapky a vrahy se soudci nikterak nepárali. Platilo
pravidlo oko za oko, zub za zub. Avšak ani nelítostná
mučení a  popravy nezastavily rozmáhající se krimina-
litu. Za panování Rudolfa II. se do Prahy i jiných míst
v zemi, stahovaly různé pochybné existence z ciziny
a doplňovaly oslabené hordy. Zejména neblaze prosluli
bandy vlašských, tj. italských, loupežníků a násilníků
(ta zem má zřejmě staletou zločinnou tradici již si za-
chovala v podobě gangsterů a mafií dodnes). Ti použí-
vali ostré dýky a ruční palné zbraně s krátkou hlavní,
zvané „banditky“, z čehož později vzniklo označení
„bambitka“ a čeština tak dala okolnímu světu nový výraz. 

Staletí uplynula, ale k lepšímu se toho příliš ne-
změnilo.V dnešní době, díky benevolenci některých
našich zastupitelských úřadů, a v poslední době
i shengenské smlouvě, k nám pronikají zejména z vý-

ČTENÍ PRO RADOST

LOUPEŽNÍCI NA VIDRHOLCI

SUDOKU

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

Pravidla SUDOKU
Vaším úkolem je umístit do tabulky číslice od 1 do 9 tak, 
aby byly splněny následující podmínky:
* žádná číslice se nesmí v jedné řádce opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí ve čtverci 3×3 opakovat dvakrát

SUDOKU LEHKÉ

5 1 4 3 9

8 5 9 2 4 3

9 2 3 6 4 8 1 5

1 4 8 6 7 3 2

6 7 2 5 1 4

4 3 2 5 8

5 9 8

8 6 1 9 2 5

3 7 8 6 1



chodu mafie a houfy kapsářů, zlodějů a vrahů. Jenže
už neřádí jen na Vidrholci a jiných lesích, ale přímo
mezi námi. K nim se radostně druží i naše galérka
a houfy bezdomovců, kradoucí nejen náš osobní ma-
jetek, ale i barevné kovy od dveřních mosazných klik
přes měděné urny ze hřbitovů po kabely zabezpečo-
vacích zařízení železnice.  K tomu jim vydatně pomá-
hají ničeho se neštítící majitelé sběren.

A tresty? Žádné, vždyť nikdy není nikdo přistižen,
a i kdyby, nic se zloději nestane, protože pětimetrový
měděný okap, dvacet metrů kabelu, či pár mosazných

schránek uren nemá větší cenu než 5 000,- Kč, takže
jde jen o přestupek a tedy jen o pokutu, která je stejně
nedobytná. O náhradě škody postižené straně, nebo
o přihlédnutí k amorálnosti  činu ani nemluvě. 

Takže se ptám, jak se liší naše doba od středověku a
hned si odpovídám: značně! Zločinů a zločinců je víc,  je-
jich krutost a bezohlednost je
stejná, ba horší, jejich postihy jsou
k smíchu a sebeobrana je prak-
ticky nedovolená a téměř trestná. 

Luděk Ťopka
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TŘÍBAREVNÝ KOLÁČTŘÍBAREVNÝ KOLÁČ
POTŘEBNÉ PŘÍSADY

POSTUP PŘÍPRAVY

Tmavé těsto:
všechny suroviny dáme do mísy, ručně
vypracujeme těsto a rukama navlhčenýma
studenou vodou urovnáme na vysoký
plech 30 x 40 cm, vyložený pečícím
papírem.
Tvarohy s cukrem a žloutky krátce
sešleháme a nalijeme na těsto. 
Všechny suroviny na třetí vrstvu dáme
do mísy a krátce sešleháme. 
Nalijeme na tvaroh a pečeme na 180°C
30 minut.

Dobrou chuť. 

Martina Nejtková, redakce

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

Tmavé těsto: 
30 dkg polohrubé mouky, 
10 dkg másla (rozpustit), 
10 dkg cukru krupice, 
5 lžic studené vody, 
1 vejce, 
3 lžíce kakaa, 
1/2 prášku do pečiva. 

Druhá vrstva: 
50 dkg tvarohu ve vaničce, 
13 dkg moučkového cukru, 
2 žloutky.

Třetí vrstva: 
20 dkg cukru krupice, 
25 dkg polohrubé mouky, 
1/2 prášku do pečiva, 
1/2 skleničky oleje, 
6 lžic studené vody, 
3 vejce 
a 2 zbylé bílky.

VÝSLEDKY 
SUDOKU

5 1 4 7 3 2 6 8 9
7 6 8 5 1 9 2 4 3
9 2 3 6 4 8 1 5 7
1 9 5 4 8 6 7 3 2
6 8 7 2 9 3 5 1 4
4 3 2 1 5 7 8 9 6
2 5 1 9 6 4 3 7 8
8 4 6 3 7 1 9 2 5
3 7 9 8 2 5 4 6 1

ČTENÍ PRO RADOST
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PLACENÁ INZERCE

E l e k t r o n i k  s e r v i s :  P e t r  Č a d i l
opravy  -  zapojen í  -  nastavení  -  prodej

Barákova 1795
250 82 Úvaly 
volejte: 606 550 808 
petr.cadil@volny.cz 
www.cadil.cz

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

LEVNÉ SKLADY - NAJDEŠ TADY 
Menší skladové prostory nedaleko Úval

u Prahy cca 100 - 600 m2, nezatepl.,
a větší odstavné plochy - LEVNĚ pronajmeme.

Tel.: 608 773 259 

Nová služba - MANIKÚRA,
PEDIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ

komplexní péče o ruce a nohy až k Vám domů

L. Mrvíková, tel: 774 830 116, 
více na www.lmbeauty.cz

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

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

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

Hledám paní na úklid
rodinného domku 
1x týdně 4-5 hodin
Tel.: 602 768 460

Truhlářství AUKOD
Vladimír Chomát Tel.: 603 734 657

Solidní jednání, slušné ceny
• Kvalitní dřevěné schody výroba a montáž
• Zimní zahrady včetně sklenářských prací 

dle požadavku odběratele
• Balkónové balustrády
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AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

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

„Volný” prodej květin bez nutnosti vázat
složitou kytici a potřebné doplňky k aranžování
vás mohou inspirovat k vlastní tvorbě. Rády
vám nabídneme vedle hotového aranžmá
zkušenosti, rady a materiály pro vlastní tvorbu.

Těšíme se na vás
M + L Šebíkovy, Staroújezdská 45

Od září pořádáme zážitkové KURZY VAZBY KVĚTINKURZY VAZBY KVĚTIN
a pod vedením A. Janotové KURZY VÝTVARNÝCH    KURZY VÝTVARNÝCH    

TECHNIK.TECHNIK.
Předběžné přihlášky na tel.: 776 090 856

KONTAKTY: prodejna Staroújezdská 45  •  tel.: 776 090 856  •  e-mail: m.sebikova@centrum.cz

a nejen to
dále nabízíme
KVĚTINY, DÁRKY

PŘIJĎTE SE K NÁM INSPIROVAT!pomoc při drobných úkonech v domácnosti
do kterých se vašemu manželovi nechce,
nebo na ně nemá čas:
• Zhotovení pergol a drobných zahradních

staveb (mřížky pro popínavé rostliny, truhlíky
méně běžných velikostí) 

• Montáž zakoupeného nábytku 
• Instalace poliček 
• Namazání a dotažení pantů dveří 
• Pověšení obrázků 
• Úprava plotu 
• Výměna zámků 
• Seřízení oken a dveří

Vážení zákazníci, 

placená
inzerce & reklama

Opravy, údržba - hodinový manžel
Potřebujete: 
- kompletní elektroinstalaci, vyměnit, instalovat nebo přemístit el.

zásuvky, vypínače,
- připojit osvětlovací tělesa v interiéru i exteriéru, zahradní svítidla

včetně vedení,
- vyměnit přívodní kabely k domácím spotřebičům,
- sestavit zakoupený nábytek,
- připevnit poličky, garnýže, pověsit obrazy,
- drobné stavební práce, sádrování děr a tmelení trhlin ve stěnách

i stropech.
Nebo jiné drobné i větší opravy v domácnosti? 
Stačí jen zavolat a domluvit se.
mobil: 737 800 126              e-mail: ibirke@seznam.cz

Neposeda o. s. 
pořádá PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v Běchovicích:

• 16. – 20. 8. 2010 – Rytíři a hradní paní 
cena 1500 Kč

• 23. – 27. 8. 2010 – Let´s play in English!
cena 2500 Kč

• 26. – 30. 7. 2010 – Kolečko – prázdninový
„camp“ pro nejmenší cena 1250 Kč
Program, přihlášky a podrobné informace najdete na
www.neposeda.org/tabory. 
Vaše dotazy ráda zodpoví 
Alice Pechová (vzdelavani@neposeda.org, tel.č.: 733 685 911).
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KC trans, s.r.o. TELEFON: 724 519 862
Škvorecká 33, Úvaly  AREÁL proti Stavebninám KRUTSKÝ

OTEVŘENO: Po – Pá   7,30 – 16         So   8 – 12

Ceník zásypových hmot pro rok 2010
bez DPH s DPH 20% cena za 1l

písek říční 1 m3 400,- Kč 480,- Kč 245,- Kč

písek kopaný 1 m3 400,- Kč 480,- Kč 245,- Kč

písek zásypový 1 m3 300,- Kč 360,- Kč 187,- Kč

štěrk 4-8 1 m3 600,- Kč 720,- Kč 399,- Kč

štěrk 16-22 1 m3 600,- Kč 720,- Kč 399,- Kč

štěrk 32-63 (makadam) 1 m3 580,- Kč 696,- Kč 379,- Kč

kamenivo 0-4-8-16 1m3 350,- Kč 420,- Kč 220,- Kč

(netříděné)

kačírek 8-16 1m3 440,- Kč 528,- Kč 289,- Kč

kačírek 11-22 (praný) 1m3 580,- Kč 696,- Kč 379,- Kč

kačírek 22-32 1m3 440,- Kč 528,- Kč 289,- Kč

zahradní kůra (tříděná) 1m3 750,- Kč 900,- Kč

zemina tříděná 1m3 500,- Kč 600,- Kč

zemina netříděná 1m3 350,- Kč 420,- Kč

recyklát 32-63 1m3 250,- Kč 300,- Kč 190,- Kč

recyklát asfaltový 1m3 300,- Kč 360,- Kč 187,- Kč

DOPRAVA:

Vozidlem AVIA 3m3

DAF 10m3

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

Ceny jsou platné od 1. 3. 2010

ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

ODVLHČOVÁNÍ ZDIVA

603 505 987 – 281 981 684

M
AL

Á FIRMA S VELKOU PRAXÍ

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

LACINA - KOUBSKÝ
sdružení elektro
nabízíme tyto práce:

rodinné domy • bytové jednotky • průmyslová 
instalace • revize • bytová jádra

TEL.: 603 413 202

Žehlení a mandlování prádla 
OTEVŘENA NOVÁ PROVOZOVNA
Helena Růžičková, Starokolínská 95 
Objednávky na mob.: 608 646 088
e-mail: vyzehlenepradlo@email.cz

Máte vlnité vlasy a chcete je mít rovné?

Máte poničené vlasy a chcete je mít zdravé?

Kadeřnictví FONTÁNA nabízí revoluční metodu

v narovnávání a regeneraci vlasů „Brazilským

keratinem” v délce trvání 3-5 měsíců !!!

Otevírací doba: po - pá 8-20.00 hod

so 8-13.00 hod.

Pro bližší informace volejte prosím na tel.č:  

602 802 862
„náměstíčko na Blatově”, (u Penny), Praha 9 Újezd nad Lesy 

OPRAVA SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
televize, videa, DVD...

Tel.: 605 436 119          
Milan Vykouřil

Po celý týden - přijedu

Autoškola - Újezd n/L
Zahájení i ukončení jízdy v místě bydliště

Kondiční jízdy
Možnost platby na splátky
607 928 382, 281 971 520

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

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

nutná flexibilita 

Tel 602 265 825 

Hledám paní k vedení kroužků 

keramiky. Nejlépe učitelku. 

Informace na 608 214 416.

MÁTE DOMA HROMADY PRÁDLA 
a nemáte na to čas nebo náladu? 

Ráda vyžehlím za Vás. 
Pí Mošnerová 739 073 855 
Praha 9, Újezd nad Lesy. 
Po domluvě i s dopravou.       

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

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

602 260 264

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
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

rekonstrukce a zateplení fasád 
sádrokarton • instalatérské práce 

bytová jádra
M. Folauf - 606 493 391

OBKLADY - DLAŽBY

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169

HLEDÁM PRONÁJEM

menších skladových prostor či garáže

v dosahu ul. Rohožnická

Tel.: 723 791 743

KRANIO-SAKRÁLNÍ TERAPIE
Vendulka van Zutphenová 
- velmi jemná metoda ovlivňující

psychický i fyzický stav člověka
- vhodná při bolestech hlavy, nespavosti,

depresích, stresu, chronické únavě, jako
příprava na porod ...

více na www.kranialka.cz
Račiněveská 2444/D
Praha 9 – Újezd nad Lesy 
Tel.: 602 266 054

Hledám paní na pravidelný 

úklid domácnosti. 

Tel 602 265 825 



PŘIHLAŠTE SE NA LETNÍ KURZY ANGLIČTINY  
VÍCE NA WWW.DELTASCHOOL.CZ

Studenti jsou zařazováni do kurzů podle jejich aktuální úrovně pokročilosti. Píšeme rozřazovací testy.

Všechny kursy vedou zkušení lektoři s pedagogickým vzděláním, 
vyšší úrovně pokročilosti vyučují rodilí mluvčí.

Zápisy na školní rok budou ve dnech 8. 9.-10. 9. v ZŠ Klánovice, 
nebo se můžete přihlásit již nyní na www.deltaschool.cz.

Informace: tel: 733 392 675; e-mail: zdudkova@volny.cz; www.deltaschool.cz

Delta 
School

Prague
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since  1990

ANGLIČTINA a FRANCOUZŠTINA 
v ZŠ Klánovice

Standardně nabízíme:
• Všechny úrovně pokročilosti, britské

učebnice - odpolední a večerní kurzy
• Zajištěna návaznost kurzů až po přípravu ke

zkouškám FCE a CAE uznávaných ve
státech Evropské unie

• Dopolední angličtina s hlídáním dětí
• Angličtina pro 2. stupeň základní školy
• Anglická konverzace s rodilou mluvčí

• Přípravné kurzy pro maturanty
• Francouzština pro dospělé ve 3 úrovních

pokročilosti
• Individuální lekce a výuka ve firmách

Novinky pro školní rok 2010/2011:
• Angličtina pro 1. stupeň základní školy
• Obchodní angličtina pro pokročilé
• Ještě více anglické konverzace
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