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Milí spoluobčané,

v tomto vydání zpravodaje mám opravdu milou povinnost pozvat vás na slavnostní otevření polyfunkčního domu,
které se bude konat dne 24. října 2009. Přesný program celého slavnostního dne najdete uvnitř tohoto vydání.

Několikaleté úsilí je u konce, alespoň co se stavby týče, ale čeká nás ještě jedna poslední bitva a tou je
přestěhování pošty do nového objektu. Děkuji vám všem, kteří jste podepsali a ještě podepíšete petici na podporu
přemístění a protože už vím, že vás podepsalo opravdu mnoho, touto cestou vám děkuji a vážím si každého podpisu,
protože v tomto konkrétní bodě postupujeme jako jeden tým. Nebyla to cesta jednoduchá, ale mám-li mluvit za sebe,
nesmírně mě bavila a jsem přesvědčena o tom, že toto nebyl poslední takto velký a finančně nákladný projekt, který
se nám společně podaří zrealizovat. Nestavěli jsme repliku původního objektu, to v žádném případě, doba je o sto let
jinde a i naše požadavky jsou dnes jiné, ale vracíme se k původnímu záměru srdcem a obsahem budovy. Již jsem
zaslechla, že to či ono bylo v původním sále a tělocvičně jiné. Ano, to je pravda, ale uvědomme si, že tato budova nás
přežije a bude odkazem pro další generace „újezďáků“ a že stejně tak jako před sto lety, byla revoluční původní budova
se sálem, tak je tomu i nyní. Je to moderní objekt, nadčasový stejně jako byl ten původní, jen o století dále. Maximální
rozměry pozemku, na kterém se stavělo, se využily do posledního metru v souladu se zákonem.

Protože se jedná o novu věc, je samozřejmě a zcela přirozeně součástí diskusí a debat. Jeden mýtus bych tu ráda
zmínila. Sál je prý malý, nese se obcí. Není malý, je rozdělen do dvou samostatně funkčních celků - pro velké akce
a v případě většího počtu návštěvníků se promění v jeden velký celek včetně restaurace.V době původního sokolského
sálu, jsme tento prostor využívali všichni na sport i zábavu. V dnešní době máme dvě špičkové tělocvičny, kam chodí
nejen děti v době výuky, ale i sportovci. Není tedy potřeba sportovně vybavený sál tohoto typu. Dnešní sál splňuje
všechny podmínky pro možnost tanečních zábav, diskoték i kulturních akcí. Je co se týče metrů o něco menší, ale se
vším komfortem jak pro hosty, tak pro účinkující.

Na vaši návštěvu se těší samozřejmě i muzeum obce, které dostalo důstojné prostředí a ve kterém proběhne
v den otevření nejenom vernisáž výstavy o Újezdu, ale i dlouho očekávaný křest a autogramiáda knihy o Újezdě, která
je vydávána v tento čas ne náhodou. Právě letos slavíme 700 let výročí vzniku obce a tak prosím pojměte tento
slavnostní den, nejen jako otevření polyfunkčního domu, ale zároveň i jako den oslavy našeho Újezda, který slaví
důstojné jubileum.

Děkuji vám za vaši účast již předem a budu se těšit na osobní setkání s vámi
při této slavnostní příležitosti.

Na závěr mi dovolte, abych prostřednictvím zpravodaje osobně poděkovala
manželům Tomaidesovým za jejich velký kus práce na knize o Újezdu, která je
velmi hezká a zároveň je na ní vidět, s jakou láskou byla připravována.
Děkujeme!

Paní Marii Tomaidesové bych chtěla zároveň od srdce poděkovat za její
mnohaletou práci knihovnice, kdy za dobu, kterou v této profesi pracovala, přivedla
k četbě mnoho generací čtenářů a byla vždy ochotna maximálně vyjít nám všem
vstříc. Za sebe říkám, děkuji Vám paní Tomaidesová, neboť jsem díky Vám od
raného mládí vášnivým čtenářem a dodnes si pamatuji, jak jsem prvně překročila
práh naší knihovny a odnesla si po vyplnění čtenářského průkazu svou první
půjčenou knihu, kterou byl dle vašeho doporučení Robinson Crusoe.

Milá paní Tomaidesová přeji Vám, abyste si krásně užívala další etapu Vašeho
života a abychom my, Vaši čtenáři, zůstali ve Vašem srdci, protože Vy v těch
našich budete už navždy duší naší knihovny.

Vaše
Andrea Vlásenková

starostka Městské části Praha 21
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Informace z 54. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 2. září
2009
SCHVALUJE
- udělení peněžitého daru p. Marii

Tomaidesové dle přílohy , která je
nedílnou součástí originálu us-
nesení za zpracování knihy „Stříp-
ky z újezdské historie“

- dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
č. PP21/06 a dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č.TP21/06 s firmou
VITA software,s.r.o. a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatků

- vnitřní směrnici „Kontrola pří-
spěvků poskytnutých příspěv-
kovým organizacím zřízených
Městkou částí Praha 21“ s účin-
ností od 3. 9. 2009 a zároveň po-
věřuje tajemníka p. Saitze pod-
pisem směrnice

- program jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 konaného dne 21. 9.
2009 dle předloženého návrhu,
který je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň souhlasí s do-
plněním programu o body z dal-
ších jednání Rady MČ Praha 21
do doby konání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- poskytnutí finančního neinvestič-
ního příspěvku ve výši 14.000,- Kč
Místní organizaci Českého ry-
bářského svazu Újezd nad Lesy
na zakoupení čerpadla na pro-
vzdušnění hladiny rybníka v ka-
pitole 06 - Kultura, sport a cest.
ruch z položky údržba dětských
hřišť v téže kapitole 06

- poskytnutí neinvestičního finanč-
ního příspěvku ve výši 5.500,- Kč
pro občanské sdružení „Maminy
z újezdské roviny“ na akci
„1. újezdské kolodění“ v kapitole
06-Kultura, sport a cest. ruch z po-
ložky údržba dětských hřišť v téže
kapitole 06

- rozpočtové opatření č. 55 – pře-
vedení finančních prostředků
ve výši 2000,-Kč na věcné dary
pro děti v dětských domovech
ze správního obvodu MČ Praha 21

- rozpočtové opatření č. 56 – pře-
vedení finančních prostředků
na nákup hmotného dlouhodo-
bého majetku (sekačka na trávu)

- rozpočtové opatření č. 57 – pře-
vedení finančních prostředků
ve výši 10 000,- Kč na položku
opravy a udržování

- rozpočtové opatření č. 58 – pře-
vedení finančních prostředků
ve výši 12 500,- Kč do oddílu po-
hřebnictví na položku poskytnutí
neinvestičního příspěvku a ná-
hrady

- rozpočtové opatření č. 59 – pře-
vedení finančních prostředků
ve výši 209 000,- Kč na položku
ostatní osobní výdaje.

- rozpočtové opatření č. 60 – pře-
vod finančních prostředků mezi
jednotlivými výdajovými položka-
mi z neinvestiční účelové dotace
ze státního rozpočtu na financo-
vání výdajů na volby do EP

- rozpočtové opatření č. 61 –
převod finančních prostředků
z položky platy zaměstnanců
na položku náhrady mezd
v době nemoci.

- rozpočtové opatření č. 62 –
převod finančních prostředků
v rámci položky pojištění mezi
jednotlivými typy pojištění a pře-
vod z položky el. energie na po-
jištění havarní a pojištění moto-
rových vozidel.

- rozpočtové opatření č. 63 – pře-
vod finančních prostředků ve výši
30 000,-Kč z položky drobný hmot-
ný majetek na položku nákup ma-
teriálu v oddílu péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň

- rozpočtové opatření č. 64 – pře-
vod finančních prostředků ve výši
50 000,-Kč na slavnosti obce

- zřizovací listiny příspěvkových or-
ganizací l. MŠ Čentická 2222,
Praha 9, MŠ Sedmikráska, Lišic-
ká 1502, Praha 9, MŠ Rohožník,
Žárovická 1653, Praha 9, MŠ Slu-
níčko, Polesná 1690, Praha 9
a Masarykova ZŠ, Polesná 1690,
Praha 9 s účinností od 1. 10. 2009
a dále ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- nájemní smlouvu na pronájem ko-
merčních prostor v polyfunkčním
domě za účelem provozování re-
staurace včetně salónku s barem
s Václavem Dušákem a Ing. Lu-

kášem Martínkem po zapracová-
ní připomínek vzešlých z jednání
Rady MČ Praha 21 a dále pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

SOUHLASÍ
- se zápisem z jednání škodní ko-

mise ze dne 25. 8. 2009 dle přílo-
hy, která je nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení

- s rozpočtovým opatřením č. 51,
týkající se přijetí neinvestiční úče-
lové dotace ze státního rozpočtu
na spolufinancování provozu po-
skytování sociálních služeb (zá-
loha 1) a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 52,
týkající se přijetí neinvestiční úče-
lové dotace ze státního rozpočtu
na spolufinancování provozu po-
skytování sociálních služeb (zá-
loha 2) a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 53 -
kupní smlouva č. 36/09 o převodu
vlastnictví staveb místních komu-
nikací ve výši 10 000,- Kč , které
vybudoval IPB Real a.s. v Újezdě
nad Lesy a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 54 –
darovací smlouva č. 37/09 – vy-
užití sponzorského daru ve výši
15 000,- Kč od firmy IPB Real a.s.
na podporu kulturní akce MČ
Praha 21 a to svatováclavské
posvícení a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

NESOUHLASÍ
- se snížením ceny za odprodej

části pozemků č. parc. 1393/189
a 1393/5 o výměře celkem cca
84 m² v k. ú. Újezd nad Lesy
na 1.200,- Kč/m² a trvá na pů-
vodní výši ceny 3.400,- Kč/m²
a dále ukládá ÚMČ Praha 21
/OMI/ informovat žadatele v in-
tencích jednání rady
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Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy)
mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady:

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

Martina Nejtková, OŽPD
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Z ÚŘADU

26.10. – po

1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušicská 1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

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

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení: - dne 19. 10. 09 od 12,30 do 15,00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označe-
ném 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 NA ROSTLINNÝ ODPAD
V sobotu dne 31. října 2009 budou přistaveny od 8:00 – do 14:00 hod velkoobjemové

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

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

CO TEDY DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NA ROSTLINNÝ ODPAD PATŘÍ?
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné
igelitové pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta.
Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen kontroly.
Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám.

ŠTĚPKOVÁNÍ
Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování větví.
Větve shromažďujte poblíž kontejnerů na rostlinný odpad do 12:00 hodin.
Firma bude postupně projíždět jednotlivá stanoviště a větve seštěpkovávat.
Po 12:00 hodině větve házejte do kontejnerů.

JAKÉ VĚTVE NELZE SEŠTĚPKOVAT:
drobné větve svázané v otýpce, proutky, pařezy, drobné větve z keřů, stonky od růží, suché stonky od kytek atd.
Toto prosím házejte do kontejneru!!! Štěpkovač je velký a drobné větve ohrožují bezpečnost obsluhy.

Martina Nejtková, OŽPD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
ŘÍJEN 3. října Dědická x Ranská

Netušilská x Brzická
Toušická

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

V měsíci listopadu (ve dnech 20. a 21.) bude probíhat pravidelný předvánoční úklid, podrobnosti o akci
najdete v příštím čísle zpravodaje.

Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU
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VÝDEJ PAPÍROVÝCH PYTLŮ NA LISTÍ
Stejně jako v loňském roce máte možnost vyzvednout si pytle na listí z kaštanů napadené klíněnkou jírovcovou.
Pytle se vydávají od 2. října 2009 na Odboru životního prostředí (najdete nás u hlavního vchodu v přízemí
naproti podatelně) Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická ul. čp. 260.

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

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

Tyto pytle naplněné listím z kaštanů napadených klíněnou jírovcovou můžete:

1. Odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy, na adrese Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice,
tel: 281 92 49 59,

provozní doba: PO – PÁ 8:30 – 17:00
SO 8:30 – 15:00

2. přistavit ke své popelnici v den vývozu vašeho směsného odpadu (max. 2 pytle v den svozu)
a firma Pražské služby pytle odveze. Svoz bude probíhat od 26. října 2009 do 4. prosince 2009.

Martina Nejtková, OŽPD

SBĚRNÉ DVORY
Adresa: Městská část Praha 20

Chvalkovická 3
Praha 9 – Horní Počernice
tel: 281 924 959

Městská část Praha 22
Bečovská 939
Praha 22 – Uhříněves
tel: 731 122 905

MČ Praha 15
Za Zastávkou 3
Dolní Měcholupy
tel: 733 164 810

Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod
(v letním období do 18:00 hod)
So 8:30 – 15:00 hod

OBČANÉ MOHOU ODEVZDÁVAT ZDARMA NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:
- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.)
- elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.)
- kovový odpad
- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
- stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³ zdarma)
- papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

ZA ÚHRADU
- pneumatiky 25 Kč za kus

Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU
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KOMPOSTÁRNA BIOLOGICKÉHO ODPADU V PRAZE

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

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

Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi, sub-
stráty, apod.

PROVOZNÍ DOBA:
v době letního času: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin

v době zimního času: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin
sobota od 7:00 do 15:00 hodin

Provozovatelem kompostárny je firma JENA – firma služeb, více informací na www.jena.cz.
Telefon 274 772 694, 604 221 708, e-mail: kompostarna.malesice@jena.cz

Martina Nejtková, OŽPD

6

Z ÚŘADU
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BLAHOPŘÁNÍ KE SVATBĚ
Dne 16. října bude tomu 55 let, kdy jsme si s manželkou
Bohumilou řekli na Staroměstské radnici své

ANO.
Při této příležitosti bych jí chtěl poděkovat za její lásku,
starostlivost, péči o rodinu a vůbec za všechno, co
jejím přičiněním zpříjemňovalo náš společný život
a vytvářelo teplo domova.

František Kroupa

PODĚKOVÁNÍ
V rámci měsíčních debatních čtvrtků, které organizujeme společně se SPCCH

jsme uskutečnili prohlídku nově vybudovaného WELLNESS centra na Blatově.
Mile nás překvapila velmi početná účast zájemců. A dobře učinili všichni, kteří

přišli. Ředitelka střediska pí Mgr. Košutová nás jednak seznámila s možnostmi vy-
užití všech služeb a posléze nás provedla prostorami celého objektu, včetně solné
jeskyně, solária, bazénu a ostatních. Závěrem jsme všichni byli pohoštěni ve velmi
příjemném prostředí CAFÉ – BARU výbornou kávou a zákuskem. Bylo to
pro všechny krásně a účelně strávené odpoledne. Za vše paní Košutové srdečně
děkujeme a jistě se rádi do WELLNESSU vrátíme, abychom využili k posílení zdraví
nabízené služby.

Za sdružení důchodců V. Novotná

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ROZLOUČENÍ
V měsíci září jsme se rozloučili s naším dlouholetým členem, přítelem Pepou

Hrdým. Navždy si ho budeme pamatovat jako veselého, milého člena výboru ochot-

ného kdykoli pomoci. Bude nám velice chybět.

Čest jeho památce

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, kamarádům a známým, kteří se přišli rozloučit s naším

manželem a otcem Josefem Hrdým. Rovněž děkujeme za květiny, slova útěchy

a písemné projevy soustrasti v naší těžké chvíli.

Marie a Jiří Hrdých, manželka a syn
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Jáma Karel je definitivní minulostí.
Uplynuly právě tři roky od doby, kdy
se podařilo po mnoha letech do-
hodnout s jejím majitelem. Úřad
městské části Praha 21 odkoupil
pozemek a vize starostky Andrey
Vlásenkové se začala naplňovat.
Dnes tu stojí nový polyfunkční dům.
24. října má svoji premiéru. Otevře
se obyvatelům Újezda nad Lesy
a všem návštěvníkům.

Původní vlastník tu chtěl postavit
hotel Karel. „Ale majitelům se ne-
podařilo svůj podnikatelský záměr
uskutečnit. Jen vyhloubili základy,
které nakonec osiřely. Mnoho let
v centru obce zela pouze nelichoti-
vá jáma, která dělala naší městské
části ostudu,“ říká starostka.

Andrea Vlásenková měla o využi-
tí plochy od začátku jasno. „Chtěla
jsem vrátit místu jeho původní funk-
ci. Stávala tu sokolovna se spole-
čenským sálem. Řekla jsem si, že
chci vrátit Újezdu takové „potkáva-
cí“ kulturní a společenské prostory
a ještě něco navíc. A tak jsem začala
shánět peníze,“ uvádí.

VĚDĚLI JSME, CO CHCEME

Když městská část pozemek kou-
pila, nastala fáze přípravy. Bylo nut-
né zpracovat projektovou dokumen-
taci a zajistit potřebné finanční pro-
středky. „Toto byl úkol nelehký, ale
podařil se. Osobně jsem celou stav-
bu koordinovala a zajišťovala přísun
peněz,“ doplňuje Andrea Vlásenková.

Projektovou dokumentaci zpra-
covala projektová kancelář RHM,
která je smluvním partnerem měst-
ské části již několik let. Projektova-
la například i multifunkční sportoviště
a další stavby. „Myslím si, že se své-
ho úkolu zhostila velmi dobře,“ chvá-
lí starostka.

„Dopředu jsme věděli, co chceme.
Tedy polyfunkční dům v centru, je-
hož některé prostory budou sloužit
původním účelům. Chtěli jsme, aby
byl v objektu společenský sál se zá-
zemím a restaurace. Protože jsme
začali se stavbou skoro sto let od vý-
stavby původní budovy, měli jsme
ale požadavky pochopitelně i jiné

a větší. Především nám šlo o to při-
blížit některé služby obyvatelům.
Věděli jsme, že v centru chybí lékár-
na a pošta. Téma stěhování pošty
ze Staroújezdské ulice se diskutuje
už několik let a na tom, že je nutné
poštu přestěhovat se shodne snad
každý obyvatel Újezda. Dále jsme
chtěli dát prostor újezdskému mu-
zeu, které zatím sídlilo v nevyhovu-
jících prostorách v základní škole.
To vše projekt obsahoval a obsahu-
je,“ vysvětluje Andrea Vlásenková.

DO GARÁŽÍ VÝTAHEM
Co v budově najdete? V prvním

patře je restaurace, salonek a spo-
lečenský sál. Vše je funkčně pro-
pojeno tak, aby se prostory daly
používat odděleně i jako celek.
V přízemí se nachází muzeum
a prostory pro poštu. „S poštou bo-
hužel stále jednáme, protože
od původní dohody začala ustu-
povat a stěhovat se zatím nechce.
Věřím ale, že se nakonec dohod-
neme a to i díky podpůrné akci –

ÚJEZD MÁ NOVOU DOMINANTU, POLYFUNKČNÍ DŮM

Stejné místo v roce 1936 - baráčníci před restaurací U Háje

Polyfunkční dům v roce 2009
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petici za přestěhování pošty, kterou
už podepsalo opravdu hodně ob-
čanů. Za to jim velmi děkuji,“ říká
starostka. Dodává, že kvůli poště se
dokonce muselo ustoupit od záměru
zřídit v domě lékárnu. Pošta si totiž
v průběhu výstavby řekla o větší
prostor, než s jakým počítal původní
projekt. A to mimo jiné kvůli zvýšení
množství balíků v souvislosti s ná-
růstem nakupování po internetu.

V podzemí jsou velké prostory pro
garáže. Ty jsou v současné době
nutnou součástí podobných sta-
veb, u kterých je třeba zajistit par-
kování v objektu nebo na vlastním
pozemku. Parkování tu bude díky
výtahu pohodlné, a to i pro vozíč-
káře. Návštěvník zaparkuje v pod-
zemí a výtahem se dostane do pří-
slušného patra.

V době otevření bude v provozu
restaurace a kavárna a ve spodním
patře muzeum. „Na poštu si ještě
chvíli počkáme, ale já věřím, že to
dokážeme,“ doufá starostka.

Polyfunkční dům, který stavěla
společnost Betonstav, přišel na 100
milionů korun. Peníze sháněla
starostka Andrea Vlásenková
z více zdrojů. Největší podíl na po-
skytnutých dotacích pochází

od Magistrátu hlavního města
Prahy. Nemalou měrou přispěl
i státní rozpočet České republiky.
„Oběma patří dík,“ uzavírá Andrea
Vlásenková.

Klára Mandausová

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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2. ÚJEZDSKÉ POSVÍCENÍ PROVÁZELO SLUNEČNÉ POČASÍ

V sobotu dne 19. září 2009 se konalo v Újezdě nad Lesy
„2. Újezdské posvícení“. Akce začala od devíti hodin ráno hud-
bou ženské dechové kapely Járinky. Každý návštěvník, který se
zúčastnil posvícení, dostal posvícenský koláček.

V půl desáté k návštěvníkům promluvily starostka MČ Pra-
ha 21 paní Andrea Vlásenková a místostarostka paní MUDr. Zu-

zana Dastychová.
Obě představitel-
ky MČ Praha 21
přivítaly návštěv-
níky druhého
újezdského po-
svícení a popřály všem příjemnou zábavu. Paní starostka Andrea
Vlásenková dále informovala spoluobčany, že mohou využít tento
den také k podepsání petice za přemístění pošty, která je k dispo-
zici u vchodu sportoviště a paní místostarostka paní MUDr. Zuza-
na Dastychová upozornila přítomné, že po desáté hodině na po-
čest posvícení zakrouží nad hlavami dvě sportovní letadla piloto-
vaná radním ing. Vladislavem Marečkem a jeho kolegou.

Celý den posvícení doprovázela hudební produkce - coutry
skupiny Semenáči, od dvou hodin Karel Kahovec a po čtvrté ho-
dině začala hrát rocková skupina Message. V průběhu dne mohli
přítomní sledovat vystoupení historického šermu, zpěv gotických
písní a ukázku historického tance skupiny Salome.
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Pro děti byla připravena v místním divadle dvě představení.
Dopoledne se hrála pohádka Malované písničky a odpoledne Bu-
dulínek a mandelinka. Dále byly pro děti připravené různé atrakce
např. houpačky, kolotoč, vláček, skákací hrad atd. Kdo chtěl udělat
radost dětem, přítelkyni či manželce mohl zkusit vystřelit na střel-
nici růžičku nebo hračku. K posvícení také nemohla chybět cukrová

vata, pendreky, lí-
zátka, turecký med
a krásné domácí
ručně dělané per-
níky, které by určitě
udělaly radost kaž-
dému obdarovanému.

Stánky s občerstvením nabízely mnoho jídla a pití. Občer-
stvení bylo různorodé, grilované klobásy, šunka od kosti, guláš,
dršťková polévka, uzená krkovice, koláče a tradiční trdelník.V mě-
síci září samozřejmě nesměl chybět burčák z Moravy. Dále bylo
v nabídce např. kvasnicové pivo, vínko a točená limonáda.

Újezdského posvícení se také zúčastnili návštěvníci z řad pe-
kelných. Újezd nad Lesy přijeli navštívit dva čerti z pekla. Čerti na-
bízeli výrobky z dílny kovářské. Kdo měl pocit, že mu v životě chy-
bělo trochu štěstíčka, mohl si koupit tzv. Čertovský dukát, který
má přinést štěstí.

Od rána k příjemnému programu svítilo sluníčko, které nás
provázelo celý den, akce se velmi vydařila, což bylo vidět i na vel-
kém počtu přítomných. Myslím si, že mohu touto cestou podě-
kovat za všechny přítomné MČ Praha 21, která akci zorganizo-
vala a všichni se budeme těšit na příští rok.

Martina Nejtková, redakce
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Od svého založení 28. října
2004 mohlo Újezdské muzeum rea-
lizovat svoji činnost jen díky velkému
pochopení ředitele Masarykovy zá-
kladní školy pana Mgr. M. Kurky,
který pro naši výstavní činnost
uvolnil jednu třídu v budově školy
v Polesné ulici. Jen tak jsme mohli
prezentovat nejrůznější fotografické,
listinné a hmotné materiály v trvalé
expozici.

Za těch pět let mohlo několik ti-
síc návštěvníků od školáků po dů-
chodce v reálné podobě obdivovat,
co jsme si dali za logo muzea
„Proměny pražské periferie od 19.
do 21. století“.

V říjnu začne nová éra v historii
Újezdského muzea.Významná udá-
lost – otevření stálé expozice v no-
vých prostorách v centru obce, je
dokladem promyšlené koncepce
starostky MČ paní A. Vlásenkové
a všech členů zastupitelstva, že do
skutečně reprezentativní části bu-
dovy umístili muzeum. Tak budou
moci újezdští občané i návštěvníci

obce poznávat a chápat rozmach,
který tato část Prahy urazila
za jedno století.

Samotná budova je skutečným
reprezentantem 21. století. Je krás-
ným dokladem toho, že plně kvalifi-
kovaný člověk vyjde ze zdejších ko-
řenů, pozná současné úsilí ve světě
a dovede to doslova přetavit v ob-
jekt dokonale umístěný v daném
prostoru. Architekt nechce lákat rů-
znými svými schválnostmi či pa-
tvary, ale jeho dílo bude plně sloužit
svému účelu. A nejméně jedno sto-
letí bude ozdobou nejvýznamněj-
šího místa obce.

Stálá expozice muzea vychází
ze stejné koncepce jako dosavadní.
Tedy od staveb v novodobém vývoji
obcí – Újezd nad Lesy, Nová Sibřina
a Blatov, přes doklady o kulturním,
společenském a sportovním životě
v průběhu jednoho století, rozvoji
školství, dopravy až po současné
vedení obce.

Větší prostory nám umožní roz-
sáhlejší prezentaci při tematických

výstavách, důstojnější prostředí
při vernisážích, koncertech i před-
náškách.

Důležité je, že získáme i dosta-
tečnou kapacitu pro depozitáře, stu-
dijní knihovničku i archiv.

Abychom mohli poskytnout
možnost návštěvy většímu počtu
zájemců, rozšiřujeme otevírací
dobu na středu. Muzeum bude tedy
otevřeno ve středu od 14 do 18 ho-
din a v sobotu od 13 do 17 hodin.
Hromadné návštěvy tříd i zájemců
lze uskutečnit i mimo tyto termíny
po předběžné dohodě. Díky Úřadu
MČ Praha 21 je vstup do muzea
zdarma.

I v nových prostorách rádi uví-
táme nejrůznější dary vztahující se
k historii obce, připomínky i náměty
pro zlepšení činnosti muzea.

Všechny občany, kteří mají zá-
jem o minulost obce, v níž žijí, či
o akce, které budeme postupně po-
řádat, srdečně zveme.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

ČLENOVÉ SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
NAVŠTÍVILI VE DNECH 4. - 12. 9.2009 ORLICKÉ HORY

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

Vážení přátelé,
když se zamýšlím na téma, jak se nám ozdravný pobyt povedl, musím říci, na výbornou.

Vezmeme to od začátku. Přijeli jsme do severovýchodních Čech, kde se nacházejí Orlické hory. Jsou to hory
mírné, klidné, oblé vrcholy nevzbuzují strach, jako Krkonoše, ale navozují příjemný pocit něžné krásy, jako v po-
hádce. Snad proto, že tu vládne paní hor princezna Ka-
teřina - Kačenka.

Celý kraj je plný pohádek, které zapsali B. Němcová,
J. Š. Kubín a další autoři. Dobrovolný svazek obcí
Regionu Orlické hory dal v září 2002 podnět k vyhlášení
„Kačenčiny pohádkové říše“, která si dala za cíl zpří-
jemnit návštěvníkům pobyt pohádkou. Jednotlivé obce
mají ve svých znacích pohádkové bytosti, např. Lesní
žínky - Javornice, Král permoníků - Olešnice, Rampušák
- Říčky, a Kačenka - Deštné, jsou tady i další postavy, jako
Vodnice, Čarodějnice, Frymbulín, Černá kočka a další.

V zakládací preambuli, vydané 24. září 2002 pod
horou Doupnitou - Velká Deštná, říká panovnice „Deva-
tero artikul“. Např.
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1) Zlým silám a Závisti vstup zakázán
4) V zimě, kdy pro množství sněhu, tuze práce přibývá,

pomáhá Kačence Rampušák. přítel a rádce lyžařů
7) Na celém území je zakázáno okrádat pocestné

i v domech šenkovních a pohostinských
9) Každý, kdo do pohádkové říše vstoupí, by svým bli-

žním radost učiniti měl a to nám měrou vrchova-
tou naše vedení plnilo.
Již samotná ranní rozcvička nás dobře naladila,

pak pečlivě vedené cvičení Libuškou Říhovou a So-
ňou Pilnou.Vycházky pěší i výlety autobusem, aby se
na zdejší pamětihodnosti dostali všichni.

Na Šerlich, kde je známá Masarykova chata
(postavena v letech 1924-25) nazývána symbol Or-
lických hor, jsme vyjeli a pak po svých k Šerlišskému
mlýnu (také postaven během jednoho roku). Do ar-

boreta, které je zasazeno do zdejší krásné krajiny a osázeno mnoha cizokrajnými stromy, keři, skalničkami a kvě-
tinami panem Grulichem, stálo za to se podívat. Výlet na zámek Opočno, beseda s členem Horské služby, pro-
mítání fotografií s vyprávěním z cesty do Norska a Švédska Soňou Pilnou, trénink paměti s Libuškou Říhovou,
který byl spíše „souboj s pamětí“, krátká instruktáž o správné chůzi s trekingovými holemi (Eva Štrasmajrová),
to vše nám zpříjemňovalo zdejší pobyt.

Ubytování jsme byli v krásné, stylově dobře pos-
tavené chatě s výbornou stravou a příjemnými lidmi.
Také bazén, kde jsme si mohli každý den odpoled-
ne zaplavat, Slavnost piva, kdy si každý mohl nato-
čit pivo podle libosti a zakousnout utopence i taneční
večer s upečeným selátkem, nám zpestřily pobyt.

Trochu z historie: Obec Deštné byla založena již
za Karla IV. v údolí říčky Bělé a Deštenského poto-
ka. Na severovýchodě ji rámují již zalesněné vrcho-
ly Velké a Malé Deštné 1.115 a 1.082 m n.m., ještě
v roce 1986 úplně holé a zpustošené. Dnes je Dešt-
né spojeno s osadami Dříš, Jedlová, Luisino údolí
a Planice, zabíhá sem i linie hraničního opevnění
z dob před 2.sv.válkou ( pevnost Hanička).V osadě
Dříš, kde stojí chata Panorama a je i Jiráskův dům,
byla slavnostně otevřena turistická magistrála vedoucí
po hřebenech Orlických hor. V samotné Deštné je kostel zasvěcený Máří Magdaleně, dříve patřící Opočenské-
mu panství.

Pobyt jsme zakončili promítáním fotografií z našeho pobytu (Soňa Pilná) a zábavnou tombolou.
Všem, kteří nám tento osmidenní pobyt umožnili, děkujeme.

Ludmila Šiftová-účastník

VZPOMÍNKY

Babička mojí přítelkyně Marušky Haškové,
která si pamatovala život v Újezdě před 1. světovou
válkou, vypravovala o hospodě, dům čp. 1 na parcele
pana Paroubka (dnes již zbourané). Též se zmiňovala,
že při výkopu základů vily proti uváděné hospodě
bylo vykopáno mnoho kosterních ostatků, které byly
odváženy na hřbitov v Kolodějích. U této vily byla
později umístěna první dvoutřídka v Újezdě.

Mnoho žáků ještě vzpomíná i na pana učitele
Štědrého.

Pamatuji si, jak přijel do Újezda začátkem 30. let
pan Smělik a v hospodě u Bergmanů provozoval první
biograf – němý bez titulků, za doprovodu hry na piano.
Vstupné bylo 50 haléřů. Film byl o zbloudilém le-
tadle v polární oblasti.

Vlasta Ondřichová

VZPOMÍNKY NA ÚJEZD
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VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA – ŠESTÉ POKRAČOVÁNÍ
Bylo mu také předáno svědec-

tví ing. Balcara, které uvádělo, jak
obětavě můj otec a pracovníci SČE
v Nespekách jezdili opravovat po-
ruchy do internačního tábora pro
položidy ze smíšených manželství.
Dostávali balíčky od rodin a potra-
viny. Vždy nechali dodávkové auto
u smluveného domu a vězni si ba-
líčky odnesli. Stráže auto nikdy
pečlivě neprohlížely. Sám jsem tam
byl jednou s panem Šmídem na
opravě úmyslné poruchy na elek-
trickém vedení. Tábor byl u By-
střice u Benešova v Sémovicích.

Doba tří měsíců, které jsme pro-
žívali po zatčení otce byla nera-
dostná. Byli jsme vystaveni
ponižování ze strany některých pra-
covníků, izolováni tak, že nedovolili
žádným návštěvám vstup do ob-
jektu, dvakrát k nám poslali samo-
zvané příslušníky policie na
prohlídku, zda nemáme nějaké
ukradené věci firmy, nebo zbraně.
Zabavili nám i lednici, kterou otec
koupil od majora Gasebnera. Při
stěhování prohlíželi, co nakládáme.
Mojí matce okamžitě zařídili pra-
covní povinnost a to okopávat cu-
krovku na statku vzdáleném pět
kilometrů. Dělali nám, co nejhoršího
mohli. Byla to nepříjemná doba a
odstěhování bylo vysvobození.

Otec tak splnil výpověď ze slu-
žebního bytu.Tak jsme se v červenci
1945 stěhovali do našeho domu v
Nové Sibině, kde dosud bydlel bratr
s rodinou a s naší babičkou. Naštěstí
dostal jako údržbář el. sítí SČE byt
od MNV v Horních Počernicích.
Žádné problémy se sousedy ani s
MNV jsme neměli. Žádné přivítání
se sice nekonalo, za to při přihlašo-
vání na MNV v Nové Sibřině, mě ta-
jemník MNV ing. Vyskočil upozornil,
že to mám kádrově špatný a hned
mi nabídl funkci pokladníka. Tak 1.
října 1950 jsem vstoupil do služeb
MNV, abych skončil po čtyřiceti le-
tech v Újezdě nad Lesy. Při měnové
reformě jsem z této funkce prováděl
v kampeličce výměnu peněz.

V polovině srpna jsem nastou-
pil k firmě Siemens ve Vodičkově
ulici /dnešní městský úřad/. Praco-

val jsem v prodeji elektrického za-
řízení. Netrvalo dlouho a už se náš
dobrodinec zajímal, zda mám ná-
rodní spolehlivost. Přišla mi to
oznámit vedoucí osobního oddě-
lení, ale nic vidět nechtěla. To byla
firma založená na důvěře k zamě-
stnanci. Stačilo říci ano. Jako pří-
klad uvedu, že při vyúčtování
služební cesty se žádné jízdenky
ani doklady nepředávaly. Co za-
městnanec napsal to platilo.
Krátce po nástupu mi byla nabíd-
nuta práce na likvidaci výroben fy
Siemens v Nové Bystřici a Slavo-
nicích, kde byla válečná výroba v
textilní továrně Hutter a Welt, dále
Schwarz a Klein. Stovky strojů se
převážely do Mohelnice a dalších
výroben. Vyráběly se tu motory pro
turbínová letadla tehdy nová zbraň.
Po zkušenostech mně bylo nabíd-
nuto místo vedoucího na likvidaci
dalších závodů v Berouně, v Čer-
veném Kostelci nebo Domažlicích.
Vybral jsem si Chodsko. Zatím co v
Nové Bystřici pracovalo patnáct
montérů, tady pouze tři a dvacet
dva němců z internačního tábora
na Milešově. Když jsem nastoupil,
byli postupně odvoláni. Obstaral
jsem si strážného, který ráno při-
vedl osmnáct žen, převážně oby-
vatelky Šumavy a čtyři muže,
všechny příslušníky SS. Měl jsem
jediný případ útěku a to bývalého
ředitele z Holešova. Bylo to nepří-
jemné, protože materiál, hlavně
izolátory se musely dobře balit. Byl
o ně zájem v Evropě, protože sy-
stém firmy ve válce byl tak doko-
nalý, že např. v Siemensu v Oslu v
Norsku věděli, co je ve skladu v
Domažlicích. Přísun němců byl za-
staven. Co mi pomohlo. Byl jsem
pozván na sokolský ples dcerou
majitele dopravní firmy, která pře-
vážela všechno naše zboží. Její
známí mi doporučili, jak získat
Němce na práci. Na plese byl také
nejvyšší představitel bezpečnosti
na ONV s chotí. Mimochodem
krásná žena, která málo tančila.
Dodal jsem si odvahu a šel ji po-
žádat o tanec, což jsem několikrát
opakoval, protože báječně tančila

a výsledek. Ráno nastoupilo 21
němců na práci. Aby se mi to ne-
opakovalo, tak dva SSmani mi ga-
rantovali, že se to netane, protože
upozorní strážného, koho nemá
brát. Oba mluvili česky. Všichni byli
spokojeni, protože pracovali v
teple. Měli možnost se vykoupat,
prát si věci a hlavně jim místní ob-
chodníci dodávali pečivo a chleba.
Firma vše bez problému proplá-
cela. Veškeré práce byly ukončeny
v polovině roku a firma šla do
konce roku k postupné likvidaci a
tak jsem zůstal na Chodsku, pře-
krásném to kraji. Nastoupil jsem u
budoucího tchána, majitele Mezi-
národního zasilatelství jako celní
deklarant na nádraží v Domažli-
cích. Prováděl jsem proclívání
ucelených vlaků se zbožím do
ČSR i při vývozu. Při své práci
jsem byl neustále obklopen ame-
rickými vojáky, kteří prováděli
odsun a spoustu němců, kteří byli
odbavováni a nakládán do vagonů
a odjížděli do Německa.

Přišel rok 1948 a musel jsem
narukovat na dva roky vojenské
služby. Šel jsem k odvodu v Do-
mažlicích a tak jsem narukoval za
zdejší 35. pěší pluk „Foligno“ do
důstojnické školy ve Vamberku,
kterou jsem úspěšně dokončil a byl
jsem převelen do dělostřelecké
školy v Milovicích. Byla to krásná
vojna. Dopoledne škola v lavicích
a odpoledne výcvik v jízdě na ko-
ních. Měl jsem přiděleného krás-
ného klidného a přátelského
bělouše, který mě nikdy neshodil,
což se jiným často stávalo. Zvláště,
když nám létaly stíhačky nad hla-
vou. Avšak idyla brzy skončila.
Postaral se o mě opět můj „dobro-
dinec“. Odjel jsem na vánoce jako
aspirant do Domažlic, abych se
vzápětí vrátil zpět do kasáren. – V
Milovicích v prvním rozkazu 1949
jsem byl zbaven charakteru aspi-
ranta a převelen k 35. pěšímu
pluku do Domažlic. A byl jsem
doma u manželky. Naštěstí jsem
neskončil u koní, dostal jsem se ke
spojařům, kde jsem obsluhoval
většinou řídící rádio stanici. Pro-
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tože bylo volné i místo ve vojen-
ském kině, dostal jsem možnost
ho převzít jako vyučený kinoope-
ratér a provozoval jsem ho až do

konce vojny. K tomu byla řada
výhod, protože s převážením filmů
byl spojen volný odchod z kasá-
ren. Takže jsem se mohl věnovat

více manželce i synovi. V srpnu se
nám narodila dcera.

pokračování příště
Engelbert Svoboda

OKRSKY MĚSTSKÉ POLICIE MAJÍ RŮZNÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

ŘÍDIL RYCHLE, STÁL KDE NEMĚL A BYL NAVÍC OPILÝ
Řidiče, který zcela ignoroval pravidla silničního provozu, zadrželi 23.srpna krátce před dvanáctou hodinou

večer strážníci z Prahy 14. „Hlídka vozidlo značky Honda spatřila ve chvíli, kdy se prohnalo velmi vysokou rych-
lostí ulicí Arnošta Valenty v Praze 9, strážníci ihned skočili do auta a vozidlo sledovali až do ulice Vašátkova, kde
jim obyvatelé sdělili, že posádka vozu šla do místního baru,“ informovala obvodní ředitelka Dana Hetzlová. Stráž-
níci poté dále pokračovali v hlídkové činnosti, přibližně v jednu hodinu ráno však uviděli vozidlo opět odjíždět. Chtěli
řidiče zastavit, ale ten poté, co je spatřil přidal na rychlosti a z místa ujížděl. V ulici Kpt. Stránského však nezvládl
řízení a narazil do stojícího vozidla. „I přes tuto kolizi se snažil z místa odjet, což se mu díky zásahu hlídky už ne-
podařilo,“ podotkla Hetzlová. Ve chvíli, kdy řidič nakonec z automobilu vystoupil, bylo zřejmé, že je pod vlivem al-
koholu. Muže si na místě k dalšímu vyšetřování převzali policisté.

Tereza Čapková

MĚSTSKÁ POLICIE DĚTI UČÍ, JAK BÝT V BEZPEČÍ
V ELEKTRONICKÉM SVĚTĚ

Jak nepodlehnout svodům pedofilů na inter-
netu, jak bezpečně komunikovat s kamarády na
chatu nebo jak se vyhnout počítačovému viru a
spamům učí děti šestých a sedmých tříd již rok
specialisté z Městské policie hlavního města Prahy.

„Program bezpečné chování v elektronickém světě
navazuje na ostatní přednášky o bezpečnosti dětí v me-
tropoli, které ve školkách či školách pořádá oddělení pre-
vence kriminality městské policie,“ shrnul Zdeněk Bartoš
z útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy. Doplnil,
že se žáci z pražských šestých tříd v rámci přednášek
dozvědí, jaká úskalí hrozí při chatování, jak se domlou-
vají přes internet schůzky s kamarády nebo jim vysvět-
lujeme například i pojem autorská práva. Sedmá třída už
s odborníky konzultuje nebezpečí hrozící ze strany po-
čítačových pirátů, co je počítačový virus, červ a trojský
kůň. Dozví se i to, jak efektivně používat antivirové pro-
gramy nebo co mohou z internetu legálně stahovat.

„Elektronická svoboda s sebou bohužel nese pro děti

i nebezpečí, že se k nim dostanou lidé, kteří nemají čisté
úmysly.Děti také nedokáží často odhadnout, které stránky
jsou bezpečné a které nikoliv, což v lepším případě skončí
jen zavirováním počítače.Je velmi důležité děti poučit, aby
se lépe v elektronickém světě orientovaly,“ uvedl první ná-
městek primátora JUDr. Rudolf Blažek.

V přednáškách dostane prostor také vysvětlení, jak
fungují sociální sítě, nevyžádaná pošta-hoax, spam a
phishing.

V rámci programu odborníci městské policie uspo-
řádali v šestých a sedmých třídách přibližně osmdesát
přednášek pro zhruba dvě tisícovky dětí.

„Děti nejvíce zajímá bezpečné chatování, prob-
lémy na sociálních sítích a konkrétní případy, které se
staly,“ poznamenal Bartoš s tím, že obsah přednášek
se neustále aktualizuje, stejně tak jako se vyvíjí i sám
internet.

Projekt bude díky velkému zájmu ze strany škol i
žáků pokračovat i nadále a není časově nijak omezen.

VZPOMÍNKY NA ÚJEZD

POLICIE INFORMUJE

Každý ze sedmi okrsků, které spadají pod Obvodní ředitelství Městské policie v Praze 14, má svá specifika. Nej-
lidnatějším a také nejvíce problémovým okrskem je podle obvodní ředitelky Dany Hetzlové Praha 14. „Souvisí to z vel-
kou koncentrací sídlištní zástavby a neustále se rozvíjejícími nákupními zónami,“ poznamenala s tím, že to s sebou
přináší zejména problémy projevující se v oblasti parkování, veřejného pořádku nebo drobné kriminality. Pravým opa-
kem je okrsek Koloděje, je nejmenší do rozlohy i nejméně lidnatý. „Zde se problémy , které jsou určující pro typicky měst-
skou a sídlištní zástavbu, téměř ani nevyskytují,“ uvedla Hetzlová.Počet sloužících okrskářů na jednotlivých územních
celcích podle ní vychází zejména z bezpečnostní situace v daném místě.V Praze 14 slouží hlídková služba a osm strá-
žníků okrskářů, v Horních Počernicích taktéž osm okrskářů, Dolní Počernice mají na starosti okrskáři dva, Klánovice
a Újezd nad Lesy čtyři, Koloděje jeden strážník a Běchovice dva okrskáři.

„To, že má každý okrsek svého strážníka je velmi důležité kvůli lepší bezpečnosti občanů. Právě místní obyvatelé
si nejvíce všímají změn i cizích lidí ve svém okolí a strážníka, kterého dobře znají, na to mohou upozornit,“ konstato-
val první náměstek primátora Rudolf Blažek.



P O Z V Á N K A
Městská část Praha 21 srdečně zve

na vzpomínkové shromáždění

a otevření polyfunkčního domu,

které se koná v sobotu 24. října 2009

od 10:00 hod.

v parku před Masarykovou ZŠ.

Program:

1. vzpomínkové shromáždění k výročí vzniku naší republiky r. 1918

2. otevření nového polyfunkčního domu na křižovatce

s možností prohlídky pro občany

3. otevření nových prostor Újezdského muzea a křest knihy

Střípky z újezdské historie vydané k 700. výročí naší obce

za MČ Praha 21

starostka Andrea Vlásenková

komise výchovy a vzdělávání

16

ZVEME VÁS



17

Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy uvádí:

pro velký úspěch opakování koncertu

SPIRITUAL KVINTET
Dne 7. října 2009
od 19:00 hod

Společenský sál
ZŠ Masarykova
boční v chod z ul. Čentická.

Vstupné 200,- Kč

předprodej podatelna úřadu

a Knihkupectví nad lesy.

Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy uvádí:

Divadelní představení s IVOU JANŽUROVOU
„Vrátíš se ke mně po kolenou“

Dne 14. října 2009
od 19:00hod

Společenský sál
ZŠ Masarykova
boční v chod z ul. Čentická.

Vstupné 200,- Kč

předprodej podatelna úřadu

a Knihkupectví nad lesy.

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

ZVEME VÁS
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POZVÁNÍ
Chcete se s námi podívat na trhy v Polském Klodsku?

Pak máte možnost se přihlásit u pí Zajacové,
tel: 2819 70 138, nebo mobil 728 818 011.

Termín zájezdu je 24. října 2009,
odjezd v 5:00 hodin ráno ze zastávky Auto Štangl.

Cena zájezdu 200,- Kč. Akci pořádá Český červený kříž.
Irena Zajacová, ČČK
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KLUB PRO RODIČE S DĚTMI
(středa 10 – 12 h) Pravidelné středeční setkávání se s dětmi
a rodiči . Hrajeme si, zpíváme si, kreslíme si a je nám spolu
dobře. Zveme Vás, přijďte si také pohrát a popovídat.

Hudební škola YAMAHA:
(čtvrtek) *9:00 ROBÁTKA / 4 - 18 m.

*10:00 KRŮČKY / 18 m. - 3 r.
*11:00 KRŮČKY / 3 - 4 r.

Nové kurzy VÝTVARNÝCH DÍLEN
PRO NEJMENŠÍ (pátek) - začínáme 2. října
Malovánky - ml. děti s rodiči (do 3,5 let) - od 10 - 11 hod.
Šikulky - st. děti bez rodičů (od 4 let) - od 11 - 12 hod.

PŘIPRAVUJEME NOVÉ KURZY
so a ne 17. a 18. října
KURZY PRO NASTÁVAJÍCÍ
RODIČE
předporodní příprava pro páry.

KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
V LISTOPADU
PŘIPRAVUJEME

v rámci zajímavých besed se zajímavými lidmi osmi-
hodinový kurz ZDrSEM MAMA, který je zaměřen
na poskytování první pomoci dětem do pěti let.
Na tomto semináři jsou maminky seznámeny se život
ohrožujícími situacemi, které mohou nastat během
běžného dne péče o dítě. Zážitkovou formou se naučí, jak
na tyto situace reagovat a zvládat tolik potřebné emoce.
Témata: postup u bezvědomí, dušení, stavění velkého
krvácení, resuscitace, volání záchranky, úrazy, popáleniny,
prevence, křeče, horečka, otravy, zvracení, průjem, aler-
gie a závažné infekce dýchacích cest.
Počet účastníků kurzu je omezen – proto již přijímáme
závazné objednávky a zálohu ve výši 500,- korun.
Cena kurzu je 1100,- Kč.
Veškeré dotazy a informace Vám zodpoví :
vedoucí RC Koloběžka Romana Voženílková a dobro-
volnice Dagmar Poděbradská
www.neposeda.org/kolobezka
e-mail: kolobezka@neposeda.org, kolobezka.dasa@email.cz
GSM: +420 733 182 520
Rodičovské centrum Koloběžka zřizuje o. s. Neposeda.
www.neposeda.org

o.s. Neposeda
a RC KOLOBĚŽKA nabízí

PROGRAM
NA ŘÍJEN 2009

„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“

PORSE
poradenský servis
Ocitli jste se v situaci, ve které nevíte jak dál?
Potřebujete podporu, informace či radu?
Obraťte se na poradenský servis, který se zamě-
řuje na (počáteční) pomoc a podporu v nepříznivé
životní situaci, kterou se snaží zlepšit či stabilizovat.
Služba je pro všechny, kteří se ocitli v situaci, která
je vychýlila z jejich běžného života, potřebují a chtějí
pomoci a mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
Poskytována je bezplatně a i anonymně.
Své dotazy můžete psát na i na emailovou adresu:
porse@neposeda.org

Od 1. října 2009 nás najdete:
PONDĚLÍ 14.00 - 17.00
na adrese Mýtní 73, 190 11 Praha - Běchovice
(v prostorách ZŠ Běchovice) Změna adresy!!
Tel. č. 739 491 633 pro dotazy i v ostatní dny
kromě středy

ÚTERÝ 4.30 - 17.30
na adrese Mýtní 73, 190 11 Praha - Běchovice
(v prostorách ZŠ Běchovice) Změna adresy!!
Tel. č. 739 491 633 pro dotazy i v ostatní dny
kromě středy

STŘEDA 11.00 - 15.00
na adrese Středisko osobní hygieny,
Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy.
Tel. č. 733 765 615 pro dotazy pouze ve středu

Pomůžeme Vám:
- se zorientováním se v aktuální situaci

a společně vymyslet, co dále dělat
- s hledáním zaměstnání, s ujasněním si směru

svého budoucího povolání
- s přechodem z rodičovské dovolené

do zaměstnání
- s právním problémem (občanským, rodinným,

pracovním a trestním)
- s obstaráním osobních záležitostí

(sepsání žádosti, doprovod do instituce aj.)
- s Vaším dotazem.

Poradíme Vám:
- jak a jaké služby a aktivity můžete v Praze 21

a okolí využívat
- co k tomu potřebujete
- jakou pomoc můžete získat od státu - sociální

dávky (např. porodné, přídavek na dítě, rodi-
čovský příspěvek, pomoc v hmotné nouzi).
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Kulturní centrum Beseda program na říjen 2009
Čtvrtek 1. 10. 2009, 19.30 KINO - MARY A MAX
Austrálie 2009, 92 min,animovaný,od 15 let, režie: Adam Elliot. Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento cool
animovaný film pro dospělé. Příběh dvou osamělých duší - osmileté holčičky Mary a osamělého Maxe. Originální pohled na dva obyčejné
lidi balancující na hranici černého humoru a smutné reality se dotýká věcí jako je samota, alkoholismus, netolerance a neporozumění.

Pátek 2. 10. 2009, 18.00 MAĎARSKÁ LIDOVÁ VESELICE A TANČÍRNA
Ochutnávka maďarského folklóru včetně tradičních jídel a sudových vín. Hrát bude HuzaVonó - seskupení vynikajících hudebníků, kteří
věrni tradici vydrží muzicírovat pro dobrou náladu třeba celou noc. Jejich repertoár maďarské lidové hudby vychází z tradiční vesnické,
selské, hospodské i cikánské produkce a stylově zahrnuje v podstatě celou oblast původní Rakousko - Uherské monarchie. Sólové vy-
stoupení tanečního mistra podpoří soubor lidového tance Nyitnikék, jež funguje v rámci pražského Studentského kroužku Endre Adyho
a Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Přijďte se naučit pár tanečních kroků! Vstup volný pro všechny věkové kategorie.

Neděle 4. 10 .2009, 17.00 8. LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ
Koncert začne zajímavá dvojice velice schopných muzikantů, která si říká Hudbanda. Ze Slovenska přijede nejslovenštější Slovák, který
u nás kdy vystupoval - Janko Majerčík. Nejenom, že je ze srdce Slovenska - z Liptovského Mikuláše, ale hraje velice zajímavé písničky
inspirované folklórem. Poslední účinkující je sázka na jistotu. Vokální skupina Pětník už působí na folkové scéně dlouho a jejich vokály
jsou propracované do nejmenšího detailu (a navíc jim nechybí vtip). K tomu všemu, jako obvykle, čaj podávaný na pódiu. Nezapomeňte
hrnečky a přijďte pobýt. Vstupné: 50,- Kč

Pondělí 5. 10. 2009, 19.30 KINO – HANEBNÝ PARCHANTI
USA, 2009, 150 min,akční, od 15 let, režie: Quentin Tarantino. Hrají:Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz,
Til Schweiger, Daniel Brühl. Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Brad Pitt je velitelem jednotky židovsko-
amerických vězňů vytrénovaných na vojáky za 2. světové války. Jsou posláni na misi, jejímž cílem je zlikvidovat skupinu předních na-
cistických důstojníků.

Čtvrtek 8. 10. 2009, 19.30 KINO – OPERACE DUNAJ
ČR, 2009, 102 min, tragikomedie, od 12 let, režie: Jacek Glomb. Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jaroslav Dušek, Bole-
slav Polívka, Martha Issová, Jan Budař, Zbigniew Zamachowski.Příběh z 21. srpna 1968, který měl nečekaně zábavný rozměr. Úspěšný
polský divadelní režisér Jacek Glomb pod odborným dohledem Jiřího Menzela stvořil komediální příběh o jednom ostře sledovaném pol-
ském tanku, který se střetl s českou realitou. MFF Karlovy vary

Neděle 11. 10. 2009, 14.00-17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ŠPERKY Z KORÁLKŮ
Cena 250,- Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720569245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Neděle 11. 10. 2009, 16.00 KINO - HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
USA 2008, 153 minut, dobrodružný, režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Maggie
Smith, Helena Bonham Carter, Maggie Smitht. Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi
zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti.

Čtvrtek 15. 10. 2009, 19.30 KINO - JÁNOŠÍK - PRAVDIVÁ HISTORIE
Slovensko, Maďarsko, Česko, 2008, historický, 140 minut, režie: Agnieszka Holland, Kasia Adami. Hrají:Václav Jiráček, Ivan Martinka,
Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner, Marián Labuda, Richard Krajčo. Zbojnická balada. Výpravný velkofilm vznikl podle scénáře Evy
Borušovičové, která několik let studovala archivní záznamy a dokumenty.

Pátek 16. 10. 2009, 19.30 KONCERT – PSÍ VOJÁCI
Pražská kapela, jejíž ústřední postavou je zpěvák, pianista, skladatel a textař Filip Topol.Poprvé veřejně vystoupila roku 1979 na legen-
dárních Pražských jazzových dnech. Během několika let skupina prošla změnami stylu i obsazení. Zpočátku textařsky spolupracovala
s Filipovým bratrem Jáchymem, později začal skládat texty sám Filip. Od poloviny 80. let kapela vystupovala pod krycím názvem P.V.O.
(Psí vojáci osobně) a její domovskou scénou se stal pražský Juniorklub Na Chmelnici (nyní působící v Paláci Akropolis).Po devěta-
osmdesátém se Psí vojáci stávají oblíbenou kapelou a kromě klubových koncertů se účastní i řady festivalů. Podnikli klubová turné
po Maďarsku, Rakousku, Německu a Holandsku, představili se na festivalech v Belgii (Eurorock s Jesus and Mary Chain) a ve Francii
(Belfort s Carlosem Santanou). Jejich písně byly použity ve filmech (Žiletky režiséra Zdeňka Tyce, kde si Filip Topol zahrál hlavní roli),

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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podíleli se i na scénické hudbě k několika divadelním představením. Hudba Psích vojáků má kořeny ve světovém undergroundu, značný
je však i vliv skladatelů druhé půle 18. století. Vstupné: 150,- Kč

Pondělí 19. 10. 2009, 19.30 KINO – DUŠE PAULA GIAMATTIHO
USA 2009, 100 min, černá komedie, titulky, od 12 let, režie: Sophie Barches. Hrají: Paul Giamatti, Emily Watson, David Strathairn, Dina Kor-
zun. Originální příběh líčí potíže herce Paula Giamattiho, který se rozhodne zbavit své duše. Skutečně ji odloží a uschová ve skladu duší. Do-
staví se úleva, ale i prázdnota... Zkusí chvíli existovat s implantovanou duší ruské básnířky, ale nějak to není ono. MFF Karlovy Vary 2009.

Čtvrtek 22. 10. 2009, 19.30 KINO – ROZERVANÁ OBJETÍ
Španělsko 2009, 100 min, drama, thriller, titulky, od 12 let, režie: Pedro Almodóvar. Hrají: Penélope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo,
José Luis Gómez, Tamar Novas, Rubén Ochandiano. Film o natáčení geniální komedie. Milostný trojúhelník, režisér – herečka – její starý
a vlivný milenec, vygraduje během natáčení filmu posedlostí a tragédií.S odstupem let se slepý režisér pokouší poskládat střípky
událostí tak, aby došel rozhřešení a znovu našel sebe samého. MFF Karlovy Vary 2009

Neděle 25. 10. 2009 14,00 - 17,00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - PEDIG
výroba podnosu nebo košíčku s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu) 250-350 Kč.
Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen.Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Úterý 27. 10. 2009, 10.30 DĚTSKÉ DIVADLO – NA TOM NAŠEM DVOŘE
Pohádka o tom, jak důležité je kamarádství nejen mezi dětmi, ale i mezi zvířátky. Hraje divadlo Koloběžka. Vstupné: 40,- Kč/os.

Středa 28. 10. 2009, 13.00 III. ROČNÍK OTEVŘENÉHO TURNAJE V PÉTANQUE „O ČESKÉ SRDCE“
Do souboje tříčlenných týmů můžete zasáhnout také vy. Ženy, muži i děti. Kdo nepřijde, ten nevyhraje. Registrace družstev a sraz
účastníků 28.10. ve 13.00 hod v parku KC Beseda. Odměna pro vítěze bude sladká!

Čtvrtek 29. 10. 2009, 19.30 KINO - BRUNO
USA 2009, 81 min , komedie, od 15 let, režie: Larry Charles. Hrají: Sacha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten, Clifford Bañagale, Chibundu
Orukwowu. Včera vás dostal Borat, dnes přichází Bruno. Bruno nikdy nebyl profi model. Touží po životě jaký mají všichni normální
Rakušani: Postavit dům, pod ním sklep a v něm vychovat rodinu.

Pátek 30. 10. 2009, 13.00 – 17.00 III. KLÁNOVICKÁ ZAHRADNICKÁ BURZA – sběr rostlin k prodeji
Sobota 31. 10. 2009, 13.00 – 17.00 III. KLÁNOVICKÁ ZAHRADNICKÁ BURZA – PRODEJ
Jak bude burza probíhat? Své výpěstky – obvykle přehuštěné výsadby na zahradě – mohou obyvatelé Klánovic a okolí připravit
a odevzdat vhodně zabalené v určený den v KCB. Při odevzdání vyplní majitel evidenční lístek označením rostliny a požadovanou
cenou. Tyto rostliny budou nabídnuty návštěvníkům burzy k volnému prodeji. Neprodané rostliny budou po ukončení burzy vráceny
majitelům. Vše bude probíhat v parku KCB.

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

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

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování
dárcům

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.



KULTURA

PRO DĚTI
autor
Brezina
Brezina
Cross Vince
DiTerlizzi Tony

Meadows
Meadows
Meadows
Reid Michelle
Schwindt Peter
White Ellen

dílo
Případ pro tebe a klub tygrů 3.
Případ pro tebe a klub tygrů 4.
Egyptská princezna
Kronika rodu Spiderwicků,
Rusalčina píseň
Daisy Hromnice, bouřková víla
Daisy Vánoční víla Cesmína
Daisy Letnička, Prázdninová víla
Pompeje
Justin Time
Titanic
Jirkův vesmírný lov pokladů

PRO DOSPĚLÉ
autor
Bauer Jan
Braun Lilian

Bronte Emily
Brown Sandra
Cain Tom
Carrol Steven
Cartland
Čálková Alena
Čálková Alena
Davies Peter
Davis Lindsey
Deaver Jeffrey
detektiv Larsson Stieg
Donegan Greg
Donegan Greg
Donegan Greg
Flanagan John
Formanová M.
Fröhling Ulla
Golden Arthur
Howard Clark
King Stephen
Koontz Dean
Kuzneski Chris
Ludlum Robert
Massey Sujata
Matsen
McBain Ed
Munro Alice
Parker
Pascarl
Pratchett Terry
Rodriquez
Scott Manda
Stallwood
Steel Danielle
Šlechta
Venezia
Wilson A. N.

dílo
Číše jedu pro krále
Kočka, která shodila bombu
Na Větrné hůrce
Růžový víkend
Specialista
Soumrak v Benátkách
Květy vášně
Mužolapka
Sádlonoška
Velšanka
Mrtvola v lázni
Krvavá řeka
Dívka, která si hrála s ohněm 2.
Atlantida - Bitva o Atlantidu
Atlantida - Brána Atlantidy
Atlantida - Útok na Atlantidu
Hraničářův učeň
Ten sen
Byla jsem otrokyní v satanské sektě
Gigolo
Zebra. Pravdivý popis teroru
Za soumraku
Oči soumraku
Ztracený trůn
Rhinemannova výměna
Mrtvá v lázni
Titanic - Poslední tajemství
Velký šéf
Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel
Psanci z L. A.
Protože jsem byla princeznou
Národ
Kábulská škola krásy
Boudica
Zvědavost zabité kočky
Cena štěstí
Město příznaků
Jsem tady už tisíc let
Milenci

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Jitka Kašparová, knihovnice

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
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ZE ŠKOLY

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny utekly jako voda a na nás opět čekala navoněná školička. Po dlouhém odloučení jsme se moc tě-

šili na kamarády z loňského roku i na ty, kteří mezi nás přišli poprvé. A že jsme správní kamarádi, neměl nikdo
z nás větší problém se zapojit do společného dovádění ve školce.

V září jsme kromě „běžné“ práce stihli tenisovou školičku, kde jsme si prověřovali šikovnost a obratnost, na-
vštívila nás kynoložka se svým čtyřnohým kamarádem a učila nás, jak se správně chovat a bránit před cizími
psy a viděli jsme první divadelní představení.

Od konce září jsme začali navštěvovat kroužky v naší mateřince. V nabídce máme hru na flétnu, výuku an-
glického jazyka, keramiku, taneční a sportovní hry a někteří z nás mohou každý týden strávit hodinku v solné
jeskyni. Předškoláci mají možnost účastnit se kurzu „Dobrý start“, který připravuje formou her a zábav starší ka-
marády na úspěšný vstup do základní školy. Každý z nás si vybral podle svých zájmů a zálib.

Pokud o naší práci chcete vědět víc, máte možnost nahlédnou na webové stránky, kde zveřejňujeme zajíma-
vosti, aktuální informace i fotogalerii. Pod heslem mscenticka nás jistě najdete!       

Kamarádi z 1. mateřské školy

SPORT

Musím se přiznat, že jsem napsání tohoto příspěvku
odkládal v naději, že vyústí v optimistický závěr, jakým
by bylo obnovení činnosti oddílu stolního tenisu. Ten
před 2 roky ukončil v Újezdě svoji činnost. Bohužel tento
optimismus zatím nenašel naplnění, a tak se důvodem
pro sepsání tohoto ohlédnutí stala příležitost smutná. 

V neděli 6. září zemřel náhle ve věku 82 roků
pan Josef Hrdý, člověk, jehož jméno je s historií stol-
ního tenisu v Újezdě nad Lesy neoddělitelně spjato.
Ocjeho sportovním působení před „újezdským obdo-
bím“ bohužel nemohu příliš napsat, snad se někdy
podaří tuto kapitolu doplnit ve spolupráci s jeho nej-
bližšími, t.j. manželkou Marií a synem Jiřím, kteří se
oba tomuto sportu pod jeho vedením věnovali a syn
dosud aktivně věnuje, bohužel již více jak 16 let nikoliv
pod hlavičkou Sokola Újezd nad Lesy, protože zde byla
v roce 1992 závodní činnost oddílu přerušena.

Pana Hrdého jsem znal od malička jako příznivce
všech újezdských sportů a známého hráče stolního te-
nisu, tehdy v týmu ligových Klánovic. Jakmile syn Jiří do-
rostl do té výšky, že viděl na ping-pongový stůl, začal se
věnovat jeho sportovní výchově, nikoliv ale pouze jemu sa-
motnému, ale všem dětem, které tehdy (t.j. v polovině
60.let minulého století) měly o stolní tenis zájem. Herna
byla v té době v víceúčelové budově sálu „Na Křižovatce“.
Právě přirozená soutěživost mezi dětmi a také snaha jejich
rodičů najít pro děti zdravé využití volného času vedla
k tomu, že oddíl bez problémů fungoval a my, jeho čle-
nové, jsme byli pyšní na první sportovní úspěchy ať už
v pravidelné soutěži anebo na žákovských či dorostenec-
kých turnajích. Oddíl postupně mohutněl a nabaloval na
sebe i starší hráče, takže bylo zahájeno více jak dvaceti-
leté období, kdy byl oddíl pravidelným účastníkem soutěží,
nejprve v rámci okresu Praha-východ, později pod hlavič-
kou Pražského svazu stolního tenisu. V dobách své nej-
větší slávy, t.j. na začátku 80. let, měl oddíl v pravidelných

soutěžích zařazena dokonce 3 družstva – muži, ženy
a žáci. To už znamenalo značný nápor na organizaci, aby
se dařilo skloubit omezené časové možnosti v sále
„Na Křižovatce“ a zajistit nejen regulérnost mistrovských
soutěží, ale i tréninky všech družstev a ještě i dalších zá-
jemců o stolní tenis, jichž v té době bylo v Újezdě dosta-
tek. Veškerou organizaci této činnost měl v té době pan
Hrdý na starosti, což znamenalo pravidelně 1x týdně na-
vštěvovat schůze Pražského svazu, kde se domlouvaly
termíny soutěžních utkání. Navíc sám aktivně hrál a po-
máhal i s tréninkem dětí. Nezapomenutelné byly i jeho re-
feráty o utkáních, které se vždy pravidelně a téměř
okamžitě po zápase objevovaly ve vývěsní skříňce oddílu,
umístěné na rohu tehdejší restaurace „Na křižovatce“,
t.j. pár kroků od vchodu do naší herny. Všichni jsme v té
době věnovali ping-pongu značnou část svého volného
času – 2x týdně, vždy v úterý a pátek od 19 hod. měli své
tréninky a zápasy dospělí, dětí trénovaly též 2x týdně,
t.j. v pátek od 17 hod. a v sobotu od 8 hod., což mělo svoji
logiku v tom, že bylo nutno stavět a skládat stoly pouze
1x týdně, což bylo s dětmi dosti obtížné.

Z hlediska sportovní úrovně je třeba přiznat, že se
v Újezdě nikdy žádná vyšší soutěž nehrála, výjimkou
bylo období rekonstrukce sálu „Beseda“ v Klánovicích,
kdy tamní A-mužstvo hrálo svá mistrovská ligová utkání
na našich stolech a jména jako Hrabal (bývalý starosta
Klánovic), Němeček, Fořt a další, byla zárukou prvo-
třídního sportovního zážitku a pro nás možností si
s klánovickými hráči pravidelně zatrénovat. Bohužel
hráčská základna v Újezdě nebyla nikdy tak široká, aby
kvalitní hráči byli schopni vytvořit takový tým, který by
umožnil jejich další sportovní růst. A tak nadějní jed-
notlivci odcházeli do vyšších soutěži mimo Újezd –
např. Ivan Novák (bývalý učitel místní ZŠ) do Orbisu
Praha, Jaroslav Chvojka pak do ligového týmu Kotlářky
a v současnosti hájí barvy divizního týmu Klánovic.

Z HISTORIE ÚJEZDSKÉHO STOLNÍHO TENISU



ZPRÁVY Z FOTBALU
Tak už je to zase tady, nová fotbalová sezóna 2009-2010 začala !
Minulou sezónu se podařilo několika mužstvům postoupit do vyšší třídy a tak budeme zvěda-
vi, jak si tam povedou. Veškeré informace, podrobnosti k utkáním , sestavy, zprávy  z fotbalo-
vých utkání mládeže a dospělých a další informace k dění v klubu  naleznete na www.fkujezd.cz.

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  HORNÍ BRADLO 2009
Letošní letní fotbalové soustředění mládeže klubu

FK Újezd nad Lesy proběhlo jako každý rok v areálu
TESLA v Horním Bradle. Oproti předchozím rokům
nám velmi přálo počasí, takže si naši mladí fotbalisté
dosyta užili nejen fotbalových tréninků před nadcháze-
jící sezónou, ale také spoustu legrace, her a koupání
jak v přírodním koupališti, tak ve vyhřívaném bazénu,
rodiče si přišli na své při sbírání hub.

Kromě několika rodičů, kteří pomáhali s tréninky
a přípravou soutěží pro naše malé ratolesti, zúčastnilo
se sportovního soustředění přes 100 dětí z Újezda, což
je jistě velký počet. Věkové rozpětí fotbalistů bylo
od starší přípravky až po dorostence. Všem zúčastně-
ným se toto soustředění moc líbilo, kluci se poznali na-
vzájem napříč všemi věkovými skupinami, takže všich-
ni si přivezli ze soustředění nějakého kamaráda navíc. 

Tímto chceme poděkovat všem zúčastněným
za dobrou reprezentaci naší obce.   

MLADŠÍ ŽÁCI – ROČ. 1997 A MLADŠÍ – I.B TŘÍDA
1. kolo - neděle 6. 9. 2009 - 10.00 hodin
FK Újezd nad Lesy – FK Admira Praha B   2:3  (1:2)

Sestava: 
Přibyl - Lipár, Drdla, Vojáček, Novotný - Čermák, Mesjar (48´Pořízka), Konejl, Bouška - Mruvčinský, Herčík (31´Valla)
Branky: 20´ Mruvčinský, 52´ Lipár

Tak nám začala nová sezóna a bohužel hned na úvod jsme si připsali celkem zbytečnou prohru. Hráči Ad-
miry, ročník 98, na nás vlítli hned od začátku zostra a bylo jen otázkou času, kdy obdržíme první gól. Ten přišel

28

SPORT

Příprava mladších žáků na trénink….

Definitivní zánik oddílu stolního tenisu pak zname-
nala nevydařená restituce objektu „Na Křižovatce“, která
vedla v roce 1992 k jeho zbourání a posléze vzniku známé
„Jámy Karel“, která nám konec oddílu připomínala až
do nedávné doby. Oddíl přenesl svoji činnost do malé tě-
locvičny ZŠ Polesná, bohužel nekvalitní osvětlení bez
možnosti jeho amatérského vylepšení (jako jsme měli
v sále „Na Křižovatce“) znemožňovalo hrát zde jakoukoliv
soutěž. Tím odešli do jiných oddílů hráči, kteří udržovali
sportovní úroveň oddílu, a oddíl se postupně rozpadal.
Až nová tělocvična v přístavbě ZŠ v Čentické ulici zna-
menala naději na znovuvzkříšení stolního tenisu v Újezdě.
Bohužel tato naděje netrvala dlouho. I přes důraz na práci
s mládeží (veškeré vybavení bylo koncipováno tak, aby
manipulaci se stoly zvládaly i děti), se nepodařilo další zá-
jemce o hru z jejich řad získat a tím pádem i žádné rodiče,
kteří by se organizačně i sportovně na činnosti oddílu po-
díleli. Náborového žákovského turnaje v roce 2006 se
zúčastnilo pouze 8 dětí, a to ještě šlo převážně o děti hra-
jící stolní tenis v Klánovicích nebo v Újezdě. Potvrdilo se,

že v současné době stolnímu tenisu v souboji o zájem dětí
konkuruje řada moderních atraktivních a dříve neznámých
sportů. Pokud na dokreslení celé situace doplníme značné
finanční nároky (250,- Kč/hod) za pronájem tělocvičny
a stálý stres, zda se do určené doby, t.j. do 21. hodiny podaří
mistrovský zápas dohrát, není divu, že se stávající újezd-
ští hráči rozhodli činnost oddílu v Újezdě ukončit a hrát, sice
v Újezdě na Blatově, nicméně ne pod hlavičkou újezdského
Sokola. A tak se současný stolní tenis v Újezdě podobá
spící Šípkové Růžence, která čeká na toho, kdo by ji pro-
budil. Naštěstí veškeré vybavení, t.j. 4 kompletní stoly, je
stále k dispozici a čeká na své smysluplné využití. Pokud
by někdo ze čtenářů tohoto příspěvku o nějakém takovém
věděl, nechť se mi ozve, nejlépe na dole uvedený mail.

Cítím, že by to bylo nejlepší poděkování tomu, jemuž
je tento článek věnován – legendě újezdského stolního
tenisu, panu Josefu Hrdému. Všechny, kdo ho znali,
prosím o tichou vzpomínku!

Jiří Sikač
j.sikac@post.cz
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LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2009 V ŽINKOVECH

Léto cvičenců SK Kangsim Dojang ze skupin A a B je se soustředěním
již tradičně spjaté. To letošní se konalo ve dnech 25. 7. - 1. 8. Po dlouhé
době jsme opustili Borotín a vydali se do obce jménem Žinkovy, která
leží nedaleko Plzně. Náš tým čítal celkem 48 lidí, z toho 9 vedoucích
a 28 dětí do 15 let. Již při sobotním odjezdu nás zahřála přízeň našich
sponzorů: firma Stomix nám zajistila odvoz luxusním autobusem
a od Kofoly jsme získali takové množství kartonů Rajce, Kofoly a Top
Topicu, že nám vystačilo na udržení pitného režimu po celou dobu trvání
soustředění. 

Hned při prvním ranním běhání (celkem to neoblíbená, avšak užitečná
aktivita) jsme mohli poznat krásu místní přírody. Kromě všudypřítomného
lesa se zde nacházel i rozlehlý rybník, zámek (u kterého jsme cvičili se-
stavy, než nás jeho nový americký majitel odehnal, abychom mu "neni-
čili trávník") a občas nám přes cestu přeběhl hlouček ovcí z nedaleké

nakonec nečekaně již v 8. minutě. Po obdržené brance se částečně probudilo i naše mužstvo a z jednoho z následu-
jících protiútoků vyrovnalo. Místo, abychom uklidnili hru, podrželi míč a začali konečně i fyzicky přehrávat tým Admiry
/alespoň pro naše chlapce ročníku 97 by to mělo být samozřejmostí/, tak jsme téměř vzápětí obdrželi druhou branku.
Nedůraz našich středových obránců vedl k úniku hbitého soupeřova útočníka, který nás vzápětí vyškolil vstřelenou bran-
kou. Do poločasu jsme se již prakticky k ničemu nedostali a tak jsme šli do kabin za nepříznivého stavu 1 : 2.

Našemu výkonu ve druhém poločasu určitě prospělo přesunutí několika hráčů na jiné posty.. Hra se oživila
a pár kolmých přihrávek záložníků na útočníky pomohlo k několika rychlým útokům. Když to již vypadalo, že by-
chom mohli vstřelit vyrovnávací branku, přišel rohový kop soupeře a po závaru jsme obdrželi 3. gól. 

Tento gól nás alespoň natolik „nakopl“, že z jednoho z následujících našich útoků jsme vstřelil kontaktní
branku na 2 : 3.

Po tomto gólu přišel náš trvalý tlak, který přinesl několik rohů, střel a našich příležitostí. V tuto chvíli zřejmě za-
čaly i soupeři docházet síly a prakticky se již nedostal přes naši polovinu. Bohužel náš tlak nebyl natolik agresivní,
abychom dotlačili za jakoukoli cenu míč do branky.  Pak již přišel závěrečný hvizd rozhodčího a zápas skončil.

2. kolo – sobota 12. 9. 2009 – 14.00 hodin
FK  Dukla Praha B – FK Újezd nad Lesy      1 : 2  (1 : 1)
Sestava:  Přibyl – Mesjar, Drdla, Vojáček, Novotný – Pořízka (46´ Herčík), Konejl, Čermák, Bouška – Mruvčinský
(55´ Stemberk), Lipár
Branky:  24´ a 31´ Lipár

Do zápasu jsem nastoupili se zjevným respektem k soupeři. Hráči Dukly byli od začátku fotbalovější a naší
rozpačitosti náležitě využili. Zatlačili nás do hluboké defenzivy. Tlak Dukly byl místy drtivý, za první čtvrthodinku
jsme se pouze jednou dostali na polovinu soupeře. Čelili jsme několika nebezpečným rohovým a trestným
kopům. Z tohoto tlaku soupeř vytěžil naštěstí pouze jednu branku, což se ukázalo nakonec velmi důležité pro
konečný výsledek. Důležitým okamžikem se ukázala akce našeho týmu, do které jsme se dostali v 15.minutě.
Dostali jsme se do přečíslení dva na jednoho obránce soupeře. I když z tohoto mráčku nezapršelo, mělo to velký
vliv na naše mužstvo, protože kluci ucítili, že se to dá hrát a zároveň soupeř mírně znejistěl. Od té doby jsme se
stále častěji dostávali na polovinu soupeře a hrozili jsme rychlými protiútoky. 

Naše snaha byla nakonec korunována úspěchem, když jsme ve 24. minutě vyrovnali na 1 – 1.
Vstup do druhého poločasu nám vyšel báječně. Po autovém vhazování na půlce hřiště konečně! přišly rychlé

a přesné nahrávky a kombinace našeho týmu skončila druhým gólem – 1:2!!.
Po obdržené brance byli hráči Dukly jako opaření a tak utekla celkem poklidná desetiminutovka. Čtvrthodinu

před koncem se soupeř nadechl k velkému tlaku, který byl místy drtivý. Opět jsme chvílemi nevěděli kam dříve
skočit, ale obrana pracovala na plné obrátky a odvracela jeden útok soupeře za druhým. Naštěstí ale všechny
akce Dukly končily buď nepřesností, nebo bezpečným zákrokem našeho brankáře. Před koncem utkání ještě
Dukla kopala tři trestné kopy, ale ani z tohoto mráčku nepršelo. 

Po závěrečném hvizdu rozhodčího propuklo nadšení jak mezi hráči našeho týmu, tak mezi fandícími rodiči,
kteří vytrvale celý zápas povzbuzovali. Za obětavost a boj do poslední minuty přišlo vítězství, které bylo odmě-
nou pro všechny kluky.

Roman Mruvčinský



pastviny. Také jsme měli k dispozici fotbalové hřiště,
na němž rovněž proběhlo mnoho tréninků. 

Hlavní trenér Marek Doxanský se rozhodl letošní
soustředění zaměřit na všeobecný rozvoj doved-
ností a praktikování bojového umění jako takového.
Proto byla oslabena složka sportovního zápasu
kyorugi, na kterou se náš tým během roku sou-
středí ze všeho nejvíce. Tréninky však byly přesto
zajímavé, zejména pro svoji rozmanitost. Procvičo-
vali jsme i sestavy, sebeobranu (základy Hapkida -
několik chvatů proti úchopu rukou), speciální kopy
(jako například zlomení tří desek za sebou v letu)
a Johny nás opět provedl základy boxu, které ještě
o něco rozšířil. Nevyhnuli jsme se ani posilování, ať
už plánovanému, či umravňovacímu. 

Zuzka se postarala o zaučení všech přítomných do tajů zdravovědy, cvičenci z "béčka" si získané vědomosti
mohli vyzkoušet při bojovce zaměřené na první pomoc. Kromě toho se také ve volném čase zabavili hrami, které
jim pomohly lépe se mezi sebou poznat a utužit vztahy.   

Počasí nám ve volném dni přálo, takže jsme se
mohli vypravit k nedalekému rybníku a k němu při-
lehlému autokempu. Strávili jsme zde téměř celý
den a každý si tu přišel na své. Někteří jezdili na
šlapadlech nebo skákali do vody, jiní hráli volejbal
a další se jenom váleli na sluníčku a nabírali ener-
gii. K závěru soustředění nemohl chybět samoz-
řejmě ani táborový oheň a s ním spojené opékání
buřtů. Další tradiční záležitostí byla bojovka, do které
se tentokrát zapojili i starší kluci ze skupiny A. 

Celkově si myslím, že se soustředění vydařilo, ať
už po stránce rozvíjení tělesných dovedností, či
zlepšování vztahů mezi členy SK Kangsim Dojang.
Za všechny bych chtěl poděkovat trenérům Marku
Doxanskému, Pavlu Černému, Janu Kolářovi, zdra-
votnici-vychovatelce-trenérce Zuzce Lincové a asis-
tentům Janu Kotrčovi, Davidu Krčilovi a Janu
Gráfovi. Velký dík patří také firmám Kofola a Stomix
za jejich sponzorské dary. 

Robert Husák
SK Kangsim Dojang
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Vítám Vás opět na stránce poví-
dání o zahrádce a také jako vždy za-
čnu příslovím „Svatá Voršila  ( 22. říj-
na ) zimu  posílá“.  To, ale nezname-
ná, že na zahradě končíme s prací
a jestli chceme mít na jaře první kvě-
ty, tak na výsadbu cibulovin je právě
říjen ten správný čas.

Cibuloviny sázíme od září do lis-
topadu. Pokud je v září to správné
babí léto je vhodnější říjen, neboť  lis-
topad je již studenější měsíc. Vy-
hlédneme si pro ně slunné místo
s propustnou půdou. Je li zem příliš
jílovitá, a to tady v Újezdě většinou je,
provedeme v místě výsadby cibulo-
vin drenáž alespoň 2 až 3 cm vyso-
kou  ze  štěrku, písku, keramzitu, čímž
se vyhneme vzniku různých hnilob
a dále  půdu dobře prohnojíme kom-
postem.  Při výsadbě cibulovin se vy-
platí používat misky (košíčky), cibu-
loviny nebudou sestupovat do země
a budou pěkně kvést. 

Pokud chceme sázet cibuloviny
do trávníku, musíme v místě výsadby
odstranit drn, výsadbu provést jak
jsme si již řekli,  půdu opět vyhnojit
kompostem. Musíme se ale rozhod-
nout, jak budeme trávník sekat. Pokud
necháme listy cibulovin dozrát pak
první sečení trávníku ponecháme
na červen, což není pro trávník dobré.
Pokud budeme sekat trávník v termí-
nu, kvetoucí krása cibulovin v trávníku
nás bude těšit pouze jedno jaro. Mu-
síte se proto již při výsadbě rozhodnout
na jaké místo cibuloviny umístíme.  

V prvním roce cibuloviny nepo-
třebují přihnojení protože jsou ještě
dostatečně silné a při výsadbě jsme
zem vylepšili kompostem. Další roky
vždy na jaře ihned po vzejití povrh
dobře zkypříme a pohnojíme led-
kem, mnoho složkovým Cereritem,
který působí rychle a trvale nebo

speciálním hnojivem pro cibuloviny (
názvy se mění dle výrobce, ale jsou
zřetelně označeny), hnojivo vždy za-
pracujeme do vrchní vrstvy, v době
sucha zaléváme zejména tulipány,
ty milují vlhkou zem.  

Základní pravidlo je, že je sázíme do
hloubky dvojnásobné výšky cibule.
Když nasadíme hlouběji, vyrostou nám
jenom listy. Pokud máme na zahradě
hraboše, ti milují hlavně tulipány, sází-
me cibuloviny do drátěných košů. 

Malý přehled do jaké průměrné
hloubky cibule sázíme: 
Talovín, sasanka - hloubka 5 cm
Modřenec, sněženka, ladonička -
hloubka 6 – 8 cm
Rané narcisy, ladoňky, hyacinty,
řebčíky kostkované - hloubka 10 cm
Šafrány hloubka 5 – 10 cm
Pozdní tulipány, narcisy - hloubka
15 cm
Okrasné česneky, ladoníky - hloubka
20 cm
Řebčíky královské - hloubka 25 cm

Vinná réva
Stále více se na zahrádkách, i těch
prostorově malých, objevuje vinná
réva a říjen je také čas na její vý-
sadbu. Pro pěstování na zahra-
dách se doporučují tzv. interspeci-
fické odrůdy - Vostorg, Krystal,
Nero, Prim, které jsou odolné vůči
houbovitým chorobám. Révu vinnou
pěstovanou ve skleníku vydatně
zavlažíme.

Jahody. 
Abychom si zajistili dobrou úrodu ja-
hod v příštím roce nesmíme zapo-
mínat v suchém podzimu na vydat-
nou zálivku. 

Jak ošetřujeme broskvoně proti ka-
deřavosti.
Kadeřavost listů broskvoní je nej-
častější a nejnebezpečnější jejich
choroba. Způsobuje ji houba pu-
chýřnatka broskvoňová (Tophrina de-
formans). Její výtrusy přetrvávají vol-
ně na kmenech i pupenech, ale již
na začátku rašení broskvoní vyklíčí
a vrostou do nejmladších pupenů.
Broskvoně ošetříme postřikem na-
příklad 5% SULKA nebo 0,6% KU-
PRIKOL 50 nebo 0,6% CHAMPION
50 nebo 0,3% NOVOZIR MN 80.
Aby byl postřik účinný nesmí pršet
alespoň 4 hodiny a teplota má být ko-
lem 10 stupňů. První postřik bychom
měli při výše uvedené teplotě provést
koncem října nebo na začátku listo-
padu. Ale jarní postřiky  musíme
také provést,  ty by měly být mini-
málně dva a to nejpozději do polovi-
ny března.  

ORGANI-
ZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:   
Výstava: 
Letošní termín 
výstavy ovoce a zeleniny: 
příjem exponátů 
čtvrtek 1. 10. 2008 14,00 -  18,00 h.
pátek 2. 10. 2008 dopoledne děti 
veřejnost 14.00 - 18.00 hodin
sobota 3. 10. 2008
veřejnost  8.00 - 18.00 hodin
neděle 4. 10. 2008
veřejnost  9.00 - 16.00 hodin
od 14,00 hodin přednáška s besedou 
od 16,00 hodin výdej exponátů

ŘÍJNOVÁ ZAHRÁDKA

ŘÍJEN, DOBA SÁZENÍ CIBULOVIN



Těsto: Krém: Poleva:
6 lžic cukru 2 tvarohy ½  ztuženého pokrmového tuku
6 vajec 20 dkg moučkového cukru 3 dkg kakaa
2 lžíce oleje ½ másla 10 dkg moučkového cukru 
6 lžic hrubé mouky 3 lžíce rumu 3 lžíce kakaa 
½ prášku do pečiva

Cukr, žloutky a olej se utřou a pak se přidá mouka, kakao,
ze šesti bílků sníh a prášek do pečiva. Na  pečící papír nebo
vymazaný a moukou posypaný plech se naleje těsto a peče
se ve středně vyhřáté troubě. 

Po vychladnutí korpusu dáme krém a polevu. Necháme
v lednici jeden den ztuhnout a pak podáváme. 

Kdo by chtěl ještě řezy dozdobit, může si z půl dávky udělat
krém, nazdobit na řez a dát lístek máty nebo meduňky. 

Přejeme vám dobrou chuť. 

Martina Nejtková, redakce

Tato při-
pravova-
ná výsta-
va je 53.
v pořadí
a i když
letos po-

časí jádrovinám mnoho nepřeje,
snad se nám podaří opět  návštěv-
níky překvapit rozmanitostí vysta-
vených exponátů. 

V neděli 4. 10. 2009 od 14.00 ho-
din bude beseda a účast nám přislíbil
opět přítel Dr. Stanislav  Peleška, je-
hož  zájmu o naši organizaci si veli-
ce vážíme.  

Český zahrádkářský svaz orga-
nizace Újezd nad Lesy společně
s naší členkou Lucií Dlabačovou po-
řádají a srdečně Vás zvou na tradič-
ní podzimní - Dušičkovou prodej-
ní výstavu, kde si budete mít mož-
nost prohlédnout a nakoupit aranžmá
ze suchých květin.   
Výstava se koná ve dvou  termínech:
čtvrtek 22. 10. 2009
od 10.00 - 17.00 hod.
pátek 23. 10. 2009
od 10.00 - 18.00 hod.                                   
sobota 24. 10. 2009
od 9.00 - 16.00 hod.

čtvrtek 29. 10. 2009
od 10.00 - 17.00 hod.
pátek 30. 10. 2009
od 10.00 - 18.00 hod.                                   
sobota   31. 10. 2009
od 9.00 - 16.00 hod.

MOŠTOVÁNÍ:
Bude pokračovat až do ukončení zá-
jmu, proto se informujte, je možno
vždy v sobotu dopoledne přímo
v našem Areálu snů nebo na zná-
mém telefonním čísle stejném se zá-
jezdy  př. Líznerová 281 982 219. 

Těšíme se na Vaši návštěvu na vý-
stavách a zase příště o něčem zají-
mavém na těchto místech. Výstavy si
zhodnotíme v dalším čísle.                                                  

Za výbor ČZS - Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová
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ŘIJNOVÁ ZAHRÁDKA

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM
Milí čtenáři,

připravili jsme pro vás novou rubriku o vaření. Budeme moc rádi, pokud se s námi podělíte o vaše osvědčené
recepty. Jídla, která chutnají vaší rodině, můžou doplnit i další stoly. A naopak, třeba i vy tu najdete novinku, kte-
rou trvale zařadíte do svého jídelníčku. 

Těšíme se na vaše tipy.  Prosím posílejte je na e-mailovou adresu martina.nejtkova@praha21.cz nebo
mau@klikni.cz. Recepty můžete rovněž vhodit do schránky na úřadě. Nezapomeňte, prosím, uvést své jméno,
abychom mohli zveřejnit, kdo nám recept poslal. Zároveň vás prosíme i o fotografii pokrmu, pokud ji budete mít
k dispozici.

Velmi děkujeme a těšíme se na "společné" vaření a pečení,
redakce Újezdského zpravodaje

MÍŠA ŘEZYMÍŠA ŘEZY



RACEK
Milanovi J., mému bývalému,
o deset let staršímu kolegovi
z dob společného působení
v PZO Technoexport se
na jaře roku 1964 splnil sen -
podařilo se mu přejít k Česko-
slovenské námořní plavbě
a jako zkušený ekonom byl

přijat pro funkci lodního hospodáře. Byl tehdy už skoro
dvaačtyřicátník, a jako starému mládenci mu k životu
námořníka nebránily žádné rodinné ani finanční zá-
vazky. Absolvoval příslušné kurzy a školení a v červnu
byl připraven k nástupu do služby. 

Ještě před svým odjezdem pozval Milan několik
svých kamarádů a přátel, mezi nimi i mne, na malou
rozlučkovou párty v pivovaru U Fleků, kdy nám u černé
flekovské třináctky slavnostně slíbil, že se při první své
dovolené s námi o své námořní dojmy podělí. Po více
než třech hodinách jsme se v náladě rozešli, a o dva
dny později už náš nastávající lodní důstojník nastu-
poval v polské Kdyni na palubu nové československé
lodi M/S Republika II. 

****
Na svou první dovolenou přijel Milan ale až po

osmnácti měsících, na konci listopadu roku 1965,
a znovu jsme se sešli na stejném místě jako před jeho

odjezdem. Tentokrát to ale bylo na celé nedělní odpo-
ledne, což bylo dobře, protože na to, co jsme se dově-
děli, by ty loňské tři hodinky rozhodně nestačily. 

Nejdříve jsme museli Milanovi museli vylíčit, co
všechno se mezitím na podniku i v Praze událo a také
upít dostatek černého malvazu, abychom se dostali
do správné nálady. Když nám došla nit a vše už věděl,
začal vyprávět on. Seděli jsme a poslouchali tiše jako
myšky, jen občas padlo z naší strany pár otázek, ale
jinak nikdo nerušil. V dobách, kdy o slušné a pravdivé
informace či zprávy z ciziny byla nouze, nebo byly
zcela vyloučeny, jsme byli vděčni za každé slovo, zej-
ména prožité na vlastní kůži. Vyslechli jsme historky
veselé i smutné, pracovní zážitky i dojmy z exotických
míst, sumou extrakt z jeden a půl roku života na hou-
pavé palubě námořní lodi. 

Venku byla již podzimní tma, když jsme se plni piva
a hlavně dojmů, rozcházeli domů, a Milan za svými ro-
diči na Moravu. Bylo to krásné a poučné odpoledne
a bohužel také poslední, kdy jsme Milana viděli. Údajně
se jednoho dne v jednom jihoamerickém přístavu ne-
vrátil na loď a byl později prohlášen za nezvěstného. 
Teprve v roce 1998 jsem se náhodou od jednoho
z jeho bývalých kamarádů dověděl, že údajně zemřel
v Argentině, kde žil se svou domorodou manželkou.
Byla-li to pravda či ne, nevím, ale na něj a jeho příběhy
jsem nezapomněl a jeden z nich vám teď jeho slovy
povím. Musím se ale napřed vrátit k té naší poslední
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Vysvětlivky: *  Námořník Joseph Racek zemřel ve středu 12.30 hodin
GMT STOP Československé velvyslanectví v Ankaře informováno STOP
Očekáváme další pokyny STOP ředitel Antalyan Metropolitní nemocnice

ČTENÍ PRO RADOST
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schůzce a navázat na moment, kdy jsme po dvou ho-
dinách dostali chuť na něco na zub a přivolaný číšník
nám nabídl několik jídel. Objednali jsme si, a když dva
z nás odmítli polévku, Milan se usmál:„Až to sníme,
povím vám o někom, kdo taky neměl rád polévky.“ 

****
Když jsem na naší lodi poprvé zašel do jídelny muž-

stva abych zkontroloval vydávané porce, všiml jsem si
staršího svalnatého chlapíka, jak zařval na kuchaře
s mísou polévky: „Na polívku dycky seru, to přece víš, ty
chomoute, tak mi ji nestrkej pod nos! Dej sem patnáct
knedlíků s vomáčkou a pořádnej kus flákoty!“ 

Později jsem se dověděl, že patří k partě palubní
posádky a jmenuje se Josef Racek. Když si při výplatě
přišel pro mzdu a ohlásil se jménem, přišlo mi to trochu
komické, takové přiléhavé jméno pro člověka spoje-
ného s mořem, a tak jsem se bezděčně trochu usmál,
a to jsem asi neměl. „Co se smějete, nelíbím se vám
jako pták? Byl bych vám milejší jako kráva nebo vůl?
To se ze mně snažili udělat doma, ale tady se to ni-
komu nepovede, kapištó?“, sebral obálku s penězi, po-
depsal příjem, a vypadl.

Byl jsem z toho trochu vyjevený, nebyl jsem na ta-
kové jednání zvyklý a navíc jsem necítil na této scéně
žádnou vinu. Vždyť šlo jen o nepatrné pousmání,
žádný úšklebek! 

„Nic si z toho nedělejte“, přistoupil k pokladně další
námořník, „von je Pepek trochu uřvanej a přisprostlej,
ale jinak je to fajn kluk a dobrej parťák a všichni ho máme
rádi. Až ho poznáte, uvidíte, že si ho voblíbíte i vy!“

Od té příhody a mého prvního poznávání lidí
a práce na lodi uplynulo několik měsíců, a mohu říct,
že během té doby jsem s tím chlápkem přišel do styku
vícekrát jak pracovně i společensky. Několikrát také
při různých svátcích a jednou i při „rovníkovém křtu“,
kdy jsem tou tradiční procedurou prošel s dvěma jinými
nováčky, a měl možnost ho lépe poznat. Když mi pak
jednou opravil rádio a vyrobil skládací stojan na sušení
negativů, stali jsme se přáteli a začali si i tykat. 

Jenže naše přátelství nemělo trvat dlouho.
Při jedné vykládce zboží v turecké Antalyi na něho
spadl ze špatně zajištěné sítě velký žok bavlny. Byla
do chyba vazačů a obsluhy jeřábu, ale taky jeho smůla,
protože tam vlastně neměl být. Nebyla to jeho práce,
chtěl jen klukům trochu pomoct. Uvážíte-li, že co žok,
to dvě sta kilo, bylo jasné, že to neodnese jen nějakou
zlomeninou. Byl v bezvědomí, ale žil. 

Náš doktor mu poskytl první pomoc a kapitanát
přístavu zajistil jeho odvoz do místní nemocnice. Pro-
tože jeho úraz nepatřil mezi lehké a očekávala se jeho
delší hospitalizace, rozhodl se náš kapitán nečekat,
a druhý den po vyložení nákladu pokračovat k našemu
příštímu cíli, tři sta padesát kilometrů vzdálenému
Limassolu na Kypru. Těsně před odjezdem zašel
za Pepkem ještě Jirka Malec, jeho nejlepší kamarád,

ale neměl možnost se s ním rozloučit, protože ležel
na JIPu, kam nebyl přístup dovolen. Nechal mu tam
tedy jen pár dárků a dopis, do kterého připsal doušku:
„Až ti dají k obědu polívku, nezapomeň jim turecky říct,
že na ni sereš!“ Když nám to pak po návratu na loď
řekl, všichni jsme se zasmáli, že ho to jistě potěší.

Nazítří, přesně v deset hodin dopoledne zvedla
M/S Republika kotvy, a lodivod ji vyvedl na volnou
vodu. Kapitán nasadil příslušný kurz a „fičeli“ jsme si
to rychlostí patnácti uzlů na jihovýchod. Byla středa
a já měl po noční službě volno. Využil jsem tedy mi-
mořádně teplého dne k lenošení na lehátku na palubě
a vydržel tam až do oběda.Ten měl být vydán mužstvu
na otevřené palubě, protože pomocný personál prová-
děl sanitární úklid jídelny. 

Tak se stalo, že chvíli po dvanácté už seděla první
směna u prostřených stolů a zakrátko kuchař Ferda
postavil na ten prostřední obvyklou mísu horké polévky.
Jenže než si z ní stačil první strávník nabrat, kde se
vzal tu se vzal, přiletěl jeden jediný racek a pustil pře-
sně do ní takovém lejno, až z ní ta voňavá brambo-
račka postříkala čtyři lidi okolo. Počastoval nás
na rozloučenou svým skřehotavým smíchem a zmizel
někde nad lodní zádí. Sám jsem u stolu neseděl, mne
čekal oběd později v důstojnické jídelně, ale všecko
jsem dobře viděl. Po tom nečekaném náletu jsme
všichni na pár vteřin užasle ztuhli, než jsme se nad tou
neuvěřitelnou náhodou rozchechtali tak, že na můstku
vyběhl ze dveří druhý důstojník Jarda Borovec s lek-
nutím, co se stalo. 

S polévkou byl samozřejmě ámen, šla přes palubu
a postaraly se o ni asi jen ryby, Ten zlomyslný che-
chtavec se totiž té hostiny ku podivu nezúčastnil a nad
loď už se nevrátil. Dobře mu tak, tu dobrotu by si jistě
nezasloužil. Po večeři už o té příhodě věděla celá po-
sádka a požadovala na kapitánovi její zapsání do lod-
ního deníku. Jestli to tam skutečně zapsal, či ne,
nevím, ale celý den jsme se tomu smáli a někteří to
dokonce napsali domů.

Do Limassolu jsme dojeli až za tmy a zakotvili na
rejdě, kde jsme čekali celou noc na povolení vjezdu
a lodivoda. Ráno došel kapitánovi z Antalye radiogram:
„SEAMAN JOSEPH RACEK DIED WEDNESDAY
1230 HOURS GMT STOP CZECHOSLOVAK EM-
BASSY IN ANKARA INFORMED STOP EXPECTING
FURTHER INSTRUCTIONS STOP DIRECTOR
OF ANTALYAN METROPOLITAN HOSPITAL“* 

Když jsem si tu zprávu jako jeden z prvních pře-
četl, přejel mi po zádech mráz. Večer se to z kapitáno-
vých úst dověděla celá posádka a nebylo jediného
z nás, kdo by si nevzpomněl na tu včerejší polední pří-
hodu, tehdy ještě komickou, ale dnes změněnou
v morbidní jistotu, že se tak Pepek svým typickým způ-
sobem s námi naposled rozloučil!

Luděk Ťopka



PLACENÁ INZERCE

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

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

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

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

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

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

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

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

PRODÁM URNOVÝ HROB NA HŘBITOVĚ V ÚJEZDĚ NAD LESY. CENA DOHODOU. 
TEL: 602 253 108

SUDOKU - VÝSLEDKY
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Čentická 1470, Praha 9 190 16
RESTAURACE U STADIONU
rozvoz hotových a minutkových
jídel po Újezdě nad Lesy a okolí

jídla od 59,- Kč
nabídka jídel na www.fkuujezd.cz

v sekci restaurace
kontakt: 774 041 006, 602 320 680
DOPRAVA A TERMOOBAL

ZDARMA

placená
inzerce & reklama

PEDIKÚRA - MASÁŽE
Nově otevřené relaxační studio v Klánovicích 

na rohu Slavětínské a ulice Ke znaku, 
vedle železářství.

Příjemné, klidné prostředí, dětský koutek

PEDIKÚRA
- ošetření zrohovatělé kůže
- ošetření zarostlých nehtů
- úprava nehtů
- odstranění kuřích ok
- masáž plosek nohou
- lakování nehtů

Těší se na vás Ilona Reiserová  
��728 150 610

MASÁŽE 
Relaxační
- hlava
- nohy
Shiatsu

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765
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placená
inzerce & reklama

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
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

ANGLIČTINA
individuální výuka dle vašich časových možností

dopoledne, odpoledne, večer či o víkendech
300,- Kč/1 hod

Hedviga Hrubá - Praha 9 - Újezd nad Lesy
Tel.: 724 332 496

Dámská a pánská krejčová
Petra Malinská

tel.: 602 791 277 
Újezd nad Lesy

- šití a úprava oděvů
- šití bytového textilu

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

Lucie Dlabačová a ČSZ ZO Újezd nad Lesy vás zvou

NA TRADIČNÍ PODZIMNÍ A ADVENTNÍ VÝSTAVU v „Areálu snů“ u Zahrádkářů,
Staroújezdská 495, Újezdn.Lesy, cca 200 m za křižovatkou Koloděje 
k prodeji zde budou věnce a kytice na dušičky, suché dekorace na výzdobu bytu.
Objednat si budete moci adventní věnce na stůl, dveře a další vánoční a běžné dekorace
ze sušiny. Při objednávce dvou adventních věnců získáte dárek.

PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 2009 bude ve dnech: 
čt 22.10. 1000 - 1700, PÁ 23.10. 1000 - 1800, SO 24.10. 900 - 1600,
čt 29.10. 1000 - 1700, PÁ 30.10. 1000 - 1800, SO 31.10. 900 - 1600

Lucie Dlabačová tel.: 737 481 293

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

MLADÁ RODINA HLEDÁ POZEMEK

pro stavbu RD v Újezdě nad Lesy; nejsme RK;

nabízíme solidní jednání+zajištění právního servisu. 

Tel: 777 905 008

S masážemi až za Vámi ...
Klasické a rekondiční masáže 

v pohodlí Vašeho domova.
D o p r a v a  a  k a ž d á  1 0 .  m a s á ž  z d a r m a !

Tomáš Seifert
Tel.: 728 003 325                     E-mail: t.seifert@email.cz

HLEDÁM PRONÁJEM

MENŠÍCH SKLADOVÝCH PROSTOR 

ČI GARÁŽE V DOSAHU UL. ROHOŽNICKÁ.

TEL.: 723 791 743

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

HLEDÁM VŠ PEDAGOGA 1. ST. 

se zájmem o lektorování 

vzdělávacího kurzu pro děti

300,- Kč/h, tel. 736 102 603
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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

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

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE:

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

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

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek 

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

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

placená
inzerce & reklama
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MLADÝ PÁR KOUPÍ STAVEBNÍ POZEMEK 
v Újezdu nad Lesy o velikosti cca 600 m2

pro stavbu rodinného domu. 

Jsme přímí zájemci, ne realitní kancelář. 

Kontakt Pavel Růžička, tel.: 608 928 492

A N G L I Č T I N A
ve Školičce v Šestajovicích, Revoluční 13

Výuka každý čtvrtek od 8. 10. 2009
Děti - od 1700 hod
Dospělí - od 1800 hod

Jana Jindrová, tel.: 608 362 310

KURZY ANGLIČTINY V BĚCHOVICÍCH    
Po prázdninách opět  otevíráme - začátečníci, mírně po-
kročilí,středně pokročilí,pokročilí. Výuka probíhá v malých
skupinách. Příznivé ceny, kvalifikovaní lektoři.
Termín I.semestru: říjen  2009 – leden 2010
Více informací na www.neposeda.org/vzdelavani
Kontakty: mobil 733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org

DOUČOVÁNÍ  ŽÁKŮ ZŠ
Od října opět zahajujeme individuální doučování žáků
ZŠ v předmětech: matematika, český jazyk, angličtina,
po dohodě i dalších předmětů. Cena lekce: 200 Kč.
Doučování bude probíhat v budově Běchovické Základní školy.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel: 733 685 911,
vzdelavani@neposeda.org

STREETDANCE,  VÝTVARNÉ TECHNIKY
Koncem září v Běchovicích NOVĚ otevíráme kroužky těchto
směrů. Jsou určeny především dětem a mládeži do 21 let.
Více informací a přihlášky ke stažení na www.neposeda.org. V
případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel.:
733 685 911, 739 491 638, vzdelavani@neposeda.org

NĚMČINA NA MÍRU
• výuka pro začátečníky, pokročilé a konverzave
• doplňkový kurz jazyka na PC
• komerční terminologie vč. psaní dopisů
VÝUKA RUŠTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

Ing. Vladimír Daněk 
Tel./fax: 281 790 128 Mobil:  606 228 520

Prodám Renault Mégane Combi 1,5 DCI. Do provozu
12/2005, najeto 77 tis. km. Po TK, pravidelný servis, 6krát
airbag, ABS, ESP, rádio + CD s ovládáním pod volantem,
klimatizace, nové pneu, stříbrná metalíza. Nejsem bazar.
Solidní soukromá inzerce se zárukou. Cena 179 tis. korun.
Telefon: 602 255 992

HLEDÁM SPOLEHLIVOU PANÍ 

NA PRAVIDELNÝ ÚKLID 

MENŠÍHO RODINNÉHO DOMU 

V ÚJEZDĚ NAD LESY

TEL: 723 690 432

OZNAMUJEMEOZNAMUJEME
obyvatelům Újezda nad Lesy a okolí,obyvatelům Újezda nad Lesy a okolí,

že že ZUBNÍ ORDINACEZUBNÍ ORDINACE
na Rohožníku na Rohožníku 

je po rekonstrukci znovu otevřena je po rekonstrukci znovu otevřena 
a nabízí volné kapacity a nabízí volné kapacity 

i pro nové klientyi pro nové klienty
KONTAKTKONTAKT

Telefon: 281 972 446Telefon: 281 972 446

VÝTVARNÁ DÍLNA 
Táni Macholdové
letos opět i pro DOSPĚLÉ!

Kurzy kresby, malby a grafických technik.
Každé pondělí 19 – 20,30 hod. 

V budově ZŠ Klánovice. 
Začínáme v říjnu. 

Více na www.tanja.cz
tel: 777 055 121

placená
inzerce & reklama
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J I Ř Í   H O V O R K A
PNEUSERVIS

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

AUTOSERVIS
servis osobních a užitkových vozů

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

vč. nákladních a autobusů
- prodej akumulátorů, autodílů

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

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA:

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

tel. 602 313 343, 602 326 785,tel./fax. 315 810 272
e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz
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KK  OO  SS  MM  EE  TT  II  KK  AA
Věra Vokounová - tel. 607 660 249

www.kosmetika.ujezd.eu
- komplet.ošetř. pleti kosm.Nobilis Tilia ................ 450,-
- komplet.ošetř. pleti kosm. Anna Lotan ................ 560,-
- základní ošetř. / ošetř. aknózní pleti ............... od  350,-
- BIOFÁZE - enzym. hloub. regenerace ................  450,-
- liftingové ošetření s kolagenovou maskou ……..  580,-
- ultrazvukové čištění pleti, trvalá na řasy, barvení
- depilace, parafín, líčení,  d á r k o v é   p o u k á z k y
- prodej kosmetiky, zn. parfémů a toal. vod i pro pány

MANIKÚRA - PEDIKÚRA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415

www.pedikura-pavla.com
- základní manikúra / pedikúra ….……..…. 120,- / 180,-
- P-SHINE + manikúra / pedikúra .….….… 220,- / 280,-
- peeling + manikúra / pedikúra ….…..…… 160,- / 220,-
- parafín + manikúra / pedikúra …..….…… 190,- / 250,-
- francouzská manikúra ………………..…………..  50,-
- lakování  / ruční malování ..………..……………..  30,-

KOSMETICKÝ SALON - PENZION ROHOŽNÍK
Malešovská 1644 – naproti Albertu, boční vchod

ANGLIČTINA individuálně 
pro malé i velké, doma i ve firmě,

jednotlivci i skupinky

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Tel.: 775 950 098

placená
inzerce & reklama
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AMD REALITY s.r.o. – realitní kancelář
Oplanská 2291, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel./Fax: 246 082 075, GSM: 606 260 141
e-mail: reality@amdreality.cz, www.amdreality.cz

VÝBĚR Z NABÍDKY:
• Prodej komfortního RD 5(6)+1 s vnitř. bazénem, poz1.173 m2,Újezd c: 15,4mil Kč 
• Pronájem bytub 3+kk, 76 m2 s balkonem a garáží ve vile v Klánovicích, 13tis.Kč
• Výstavba bytů na Rohožníku, 3+kk,  78-90 m2, c.: od 3.195.000 Kč
• Pronájem komerč. prostor v Běchovicích, levné ubytování 

KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SLUŽBY
Bonus 1000,- Kč k vašemu Stavebnímu spoření
Třebětínská 591(bývalá galerie Újezd n/L)
po-pá 1400 - 1800 h  
B. Hrdinová - 777 658 413, T. Macinauer - 603 507 570
www.benefita.cz
HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
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� � � PŘIJMEME � � �

DO KVĚTINÁŘSTVÍ v Újezdě n. L.
šikovnou, spolehlivou PRODAVAČKU

s chutí pracovat v květinářství. 

Prac. polov. úvazek nebo brigádně 

na 4 hodiny dopoledne.

Mob.: 608 982 711

MASÁŽNÍ STUDIO 
CENTRUM BLATOV

Račiněveská 2444, Praha 9 

Tel: 774 938 082 – Viktor 

MASÁŽE 

ŘASOVÉ ZÁBALY

ANTICELULITIDNÍ PROGRAM  

TĚŠÍME SE NA VÁS

Pokládka zámkové dlažby 
a drobné zednické práce.

Tel. 776 015 558

• medová
• čokoládová
• reflexní 

• klasická  
• čínská tlaková 
• baňková čínská 

• detoxikační • na hubnutí
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SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť  • ooddppaadd  • ppíísseekk  • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa  • kkůůrraa
ppřřeevvoozz  ssttrroojjůů  • tteerréénnnníí  úúpprraavvyy  • nnaakkllaaddaačč

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

602 260 264

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517
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