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I když venku mrzne, zahrádka se nám již probouzí
Talovín zimní, (Eranthis hyemalis)
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Milí čtenáři
Újezdského zpravodaje,

dnešní sloupek bych chtěl věno-
vat informacím z naší koalice.
Vlastně koalice bývalé, protože ta
původní se v minulém měsíci roz-
padla. Nechci psát o tom proč se
tak stalo, protože ostatní partneři
nemohli dostat prostor ke svým vy-
jádřením - je již dávno po uzávěrce.
Nechci ani jitřit poněkud napjatou situaci tím, že Vám představím
svůj pohled jako jediný„oficiální“ bez možnosti srovnání s názory
ostatních koaličních partnerů. Nicméně stalo se a je důležité infor-
movat Vás, co z této situace vyplývá.

Nejprve tedy co přesně se stalo.
Přestali jsme si v koalici rozumět. Ne všichni navzájem a rozhodně
ne v cílech, které si koalice předsevzala. Velký rozdíl vznikl ve způ-
sobu uskutečňování těchto společných cílů. Zjistili jsme, že některé
názory na způsob práce, na konstruktivní řešení problémů a na
způsoby, jak věci posouvat kupředu, nesdílíme společně. Z rozporů
vznikla nedůvěra, která je se společnou prací neslučitelná. Po opa-
kovaných pokusech o vyjasnění a ozdravení situace v koalici jsme
nakonec přijali jasné rozhodnutí.

Zastupitelé ČSSD, TOP 09 i Otevřeného Újezda vystoupili z koalice
pro nesoulad s konáním zastupitele Věcí veřejných Petra Duchka.
Měli jsme jinou představu o jeho práci a on zase jinou o té naší.
Vystoupili jsme proto, že jsme dál s Petrem Duchkem nechtěli pra-
covat a jinou variantu společně s Věcmi veřejnými sestavit nešlo.
Koaliční smlouva tak bude řádně ukončena k termínu 17. 3. 2011.
Petr Duchek následně rezignoval na svou funkci radního a na příští
schůzi zastupitelstva bude volen nový člen rady.

Zástupci ČSSD, TOP 09 a Otevřeného Újezda potvrdili ochotu
pokračovat ve vzájemné spolupráci a v práci vedoucí k uskuteč-
nění programových cílů koalice a začali jednat s Volbou pro Újezd
jako s možným novým koaličním partnerem. Protože pan doktor
Sikač program koalice již v minulosti podpořil, je pravděpodobné,
že bude sestavena koalice nová, ve které zastupitele Věcí veřej-
ných nahradí zastupitel ze sdružení Volba pro Újezd. Rada by dál
pracovala v trochu obměněném složení.

Osobně si myslím, že spolupráce Rady s Věcmi veřejnými v řa-
dách opozice bude pro všechny prospěšnější. Oceňuji velký po-
tenciál této strany v odhalování problémových životních situacích
nejen na úřadě ale i v životě Újezda. Upozorněním a medializací
se ale problémy nevyřeší. Musí následovat práce k tomuto řešení
vedoucí. A to je způsob fungování, na kterém bude rada i nadále
trvat a takto pracovat.

Pavel Roušar, starosta
V Praze, 24. 2. 2011
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Informace ze 7. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
25. ledna 2011

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění úkolů
- informaci o stavu záměru o pro-

nájmu nebytových prostor Novosi-
břinská 2295, Praha 9 - konečná
MHD a zároveň ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 prodloužit výběrové řízení na
pronájem nebytových prostor No-
vosibřinská 2295, Praha 9 - ko-
nečná MHD do 28. 2. 2011. 1. Mrá-
zová Irena, referent _ VHČ viz us-
nesení. Dále ukládá ÚMČ Praha 21
/VHČ/ předložit informaci o mo-
žném zájemci na další jednání rady
1.Mrázová Irena, referent VHČ, viz
usnesení, Termín: 04. 02. 2011

- Dodatek č. 3. ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne
27. 4. 1999 - provozovna kadeř-
nictví Žíšovská 1627, 190 16 Pra-
ha 9 - Újezd nad Lesy a zároveň
pověřuje starostu MČ Praha 21
podpisem Dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 27. 4. 1999 - ná-
jem nebytových prostor v domě Ží-
šovská 1627, Praha 9 - provozov-
na kadeřnictví. 1.Mrázová Irena, re-
ferent _ VHČ, viz usnesení, Termín:
04.02.2011; 2.RNDr.Roušar Pavel,
Starosta, viz usnesení, Termín:
04. 02. 2011

- informací vedoucí OŽPD JUDr.
Kozákové o zamezení parkování
osobních vozidel na okraji lesního
pozemku při komunikaci Čentické
tak, že bude o situaci dopisem in-
formován vlastník (HMP) a vyzván
k přijetí opatření; o spolupráci bude
požádána MP hl. m. Prahy (ředi-
telství Praha 14) a ředitel ZŠ Ma-
sarykova a zároveň ukládá ved.
OŽPD vypravit dopisy HMP, MP
HMP a řediteli ZŠ Masarykova.
1. JUDr. Kozáková Vladimíra, ve-
doucí odboru životního prostředí
a dopravy, Vypravit dopisy HMP,
MP HMP, řediteli ZŠ Masarykova,
Termín: 31. 01. 2011

- žádost ZO Českého svazu včela-
řů Újezd nad Lesy o využití části
pozemku 1408/1 v k.ú. Újezd nad
Lesy, dle předložené situace pro
ZO Českého svazu včelařů Újezd

nad Lesy pro umístění stanovišť
včelstev a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 (OMI) ve spolupráci s Ko-
misí životního prostředí, vyzvat
žadatele k dopracování předlože-
ného záměru a materiál znovu
předložit na jednání Rady MČ Pra-
ha 21. 1. RNDr. Beroušková Soňa,
vedoucí odboru majetku a investic,
viz usnesení, Termín: 29. 03. 2011

- zápis z jednání dopravní komise
dne 13. 1. 2011 a zároveň ukládá
ÚMČ (OŽPD) požádat TSK o revi-
zi nastavení světelné signalizace
přechodu přes ulici Novosibřin-
skou u otočky autobusu na sídliš-
ti Rohožník. 1. JUDr. Kozáková
Vladimíra, vedoucí odboru život-
ního prostředí a dopravy, viz us-
nesení, Termín: 08. 02. 2011

- zápis z jednání KV ZMČ Praha 21
ze dne 10. 1. 2011 a zároveň uklá-
dá starostovi MČ Praha 21 předložit
zápis na další jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21. 1. RNDr. Rou-
šar Pavel, Starosta, viz usnesení,
Termín: 18. 02. 2011; 2. RNDr.
Roušar Pavel, Starosta, pověřuje
starostu MČ Praha 21 projednat zá-
pis s předsedou komise KV,Termín:
21. 02. 2011

- odstoupení paní Zdenky Vodové
z funkce člena KSOZ a zároveň
jmenuje novým členem KSOZ paní
MUDr.Zuzanu Dastychovou a dále
jmenuje tajemnicí KSOZ paní Jit-
ku Heřmánkovou

- stížnost Ing. Lameše, 2) pověřuje
radní pí Čechovou, aby ve spolu-
práci s RŠ MČ Praha 21 pí Kořín-
kovou zpracovala odpověď v in-
tencích jednání rady. 1. Kořínková
Hana, referent _ školství, viz us-
nesení, Termín: 02. 02. 2011;
2. Karla Jakob Čechová, radní,
viz usnesení, Termín: 02. 02. 2011

SCHVALUJE
- uspořádání 2. country bálu v sále

polyfunkčního domu a zároveň
schvaluje uvolnění finančních pro-
středků ve výši 6.000,-- Kč a pro-
dej vstupenek ve výši 120,-Kč. Fi-
nanční prostředky budou uvolněny
z VHČ.

- uspořádání koncertu Luboše Pos-
píšila v sále polyfunkčního domu
a zároveň schvaluje uvolnění fi-

nančních prostředků ve výši
25.000,- Kč a prodej vstupenek
ve výši 250,- Kč. Finanční pro-
středky budou uvolněny z VHČ.
1. Petr Duchek, radní - projednat
v komisi KSOZ komplexní návrh
podpory důchodců, Termín:
28. 02. 2011

- záměr na pronájem části komerč-
ních prostor v polyfunkčním domě
za účelem provozování restaurace
a salónku s barem, 4. výzva a dále
schvaluje komisi pro hodnocení
nabídek ve složení: p. Roušar,
p. Slezák, pí Čechová, p.Duchek,
pí Beroušková, p.Saitz a dále uklá-
dá ÚMČ Praha 21 zveřejnit záměr
na úřední desce (OMI) a zajistit in-
zerci v tisku (VHČ) 1. RNDr. Be-
roušková Soňa, vedoucí odboru
majetku a investic, viz usnesení,
Termín: 31. 01. 2011; 2. Mrázová
Irena, referent _ VHČ, viz usnese-
ní, Termín: 04. 02. 2011; 3. RNDr.
Beroušková Soňa, vedoucí odbo-
ru majetku a investic, zpracovat do-
kumentaci v elektronické podobě,
Termín: 08. 02. 2011

- vnitřní směrnici na zveřejňování
uzavřených smluv na webových
stránkách MČ Praha 21 s účinnos-
tí od 26.1.2011 a zároveň ukládá ta-
jemníkovi úřadu podepsat směrnici
a uveřejnit ji na síťové jednotce "S".
1.SaitzVladimír,Tajemník úřadu, viz
usnesení, Termín: 31. 01. 2011

- kritéria pro posuzování žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělává-
ní do mateřských škol v MČ Praha
21 - Újezd nad Lesy pro šk. rok
2011/2012 a zároveň ukládá refe-
rentce školství ÚMČ Praha 21 v ter-
mínu do 28. 1. 2011 vyvěsit na we-
bových stránkách a v Újezdském
zpravodaji. 1. Kořínková Hana, re-
ferent _ školství, viz usnesení, Ter-
mín: 28. 01. 2011.

Dále ukládá referentce školství ÚMČ
Praha 21 zapracovat na přihlášky
do MŠ souhlas rodičů s uveřejně-
ním výsledků výběrového řízení na
webových stránkách MČ Praha
21. 1. Kořínková Hana, referent _
školství, viz usnesení, Termín:
04. 02. 2011

- sekci pro potřeby seniorů ve struk-
tuře KSOZ, 2) schvaluje změnu ná-
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce
letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Infor-
mace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese,
číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčí-
tání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní
den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek
od 26. února do 6. března 2011.

2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude
předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno
modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.

zvu Komise pro školu a seniory na
Komisi pro školu, 3) bere na vědomí
že problematika seniorů bude řeše-
na v rámci Komise pro sociální a ob-
čanské záležitosti (KSOZ), kde bude
zřízena sekce pro potřeby seniorů

JMENUJE
- 1. členy trvalé sekce pro občanské

záležitosti ve struktuře KSOZ:Zden-
kaVodová, Lenka Drdlová, JanaTe-
sařová, Iveta Maczanová, Ilona
Hlaváčková, čestné členky: Irena Za-
jacová, Marie Kolembářová; 2) jme-
nuje členy dočasné sekce pro po-
souzení možnosti výstavby domo-
va pro seniory a hospice ve struk-
tuře KSOZ: Petr Duchek, Mgr. Mi-
chaela Walter, Mgr. Jana Eibichová,
MUDr. Zuzana Dastychová, MUDr.
Hana Roubíčková, Josef Ohnisko,
Ing. Jaroslav Lipš; ukládá tajemní-
kovi ÚMČ Praha 21 panu Vladimí-
ru Saitzovi předat KSOZ pořadník
žádostí o přidělení bytu, 1. SaitzVla-
dimír, Tajemník úřadu, viz usnese-
ní, Termín: 01. 02. 2011; 4) ukládá
tajemníkovi ÚMČ Praha 21 panu
Vladimíru Saitzovi prověřit mož-
nost oplocení vstupního prostoru
u MŠ Rohožník a instalování bez-
pečnostních prvků na budově MŠ,
2.SaitzVladimír,Tajemník úřadu viz
usnesení, Termín: 15. 02. 2011; 5)
ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha 21
panu Vladimíru Saitzovi projednat
s policií zvýšenou kontrolu v nočních
hodinách před vchodem do MŠ
Rohožník, 3. Saitz Vladimír, Tajem-

ník úřadu, viz usnesení, Termín:
01. 02. 2011; 6) bere na vědomí
návrh potřebných finančních pro-
středků na zajištění činností KSOZ
ve výši 200 000,- Kč (viz rozpis v zá-
pisu z jednání KSOZ); 7) jmenuje
nové členy Komise udržitelného
rozvoje: pí Kopecká, p. Polák,
p. Ohnisko, p. Müller

RUŠÍ
- jednání Zastupitelstva MČ Praha

21, které bylo svolané na den
31. 1. 2011 (pondělí) od 18:00
hod. do zasedací místnosti Úřadu
MČ Praha 21; 2) ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 informovat písemně všech-
ny zastupitele o jeho zrušení.
1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta,
viz usnesení, Termín: 26. 01. 2011

Informace z 8. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
1. února 2011
SCHVALUJE
- Grantový program pro rok 2011

dle předloženého návrhu, 2) uklá-
dá ÚMČ Praha 21 /referentce
školství pí Kořínkové/ vyvěsit
Grantový program pro rok 2011 na
webové stránky ÚMČ Praha 21.
1. Kořínková Hana, referent škol-
ství, Termín: 04. 02. 2011. 3) uklá-
dá ÚMČ Praha 21 /referentce
školství pí Kořínkové/ předložit
na příští jednání rady návrh na slo-
žení grantové komise. 1. Kořínková
Hana, referent _ školství, Termín:
17. 02. 2011

BERE NA VĚDOMÍ
- informaci o avizovaných změ-

nách dotačních vztahů Magistrátu
hl. m. Prahy k MČ Praha 21,
2) ukládá ÚMČ Praha 21 /tajem-
níkovi p. Saitzovi/ předložit na
příští jednání rady MČ Praha 21
informaci o snížení mzdových
prostředků. 1. Saitz Vladimír, Ta-
jemník úřadu, viz usnesení, Ter-
mín: 17. 02. 2011. 3) ukládá ÚMČ
Praha 21 /vedoucí FO Ing. Ber-
kové/ předložit do konce února
2011 na jednání rady vyrovnaný
rozpočet na rok 2011 v intencích
jednání rady. 1. Ing. Berková Vlas-
ta, vedoucí finančního odboru,
Termín: 28. 02. 2011

- informaci o čerpání finančních
prostředků na investiční akci
č. 41199 "Přístavba budovy ÚMČ
Praha 21" k 31. 12. 2010; 2) sou-
hlasí s ponecháním nevyčerpa-
ných finančních prostředků z úče-
lové investiční dotace na výstav-
bu inv. akce "Přístavba budovy
ÚMČ Praha 21" ve výši
9 421 244,00 Kč na stejný účel
v roce 2011. 3) revokuje usnese-
ní RMČ1/0007/10 ze dne
16. 11. 2010 v plném rozsahu

- žádost FK Újezd nad Lesy o fi-
nanční příspěvek, 2) ukládá sta-
rostovi MČ Praha 21 písemně
odpovědět FK Újezd nad Lesy
v intencích jednání rady.
1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta,
Termín: 18. 02. 2011

Z ÚŘADU
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3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny
osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti
třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
1. Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
2. Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
3. Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají
osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše
jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně
do prázdného formuláře.

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat,
a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín
schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař před-
tištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština,
romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu do-
ručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví po-
druhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit
si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení
sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi
bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.

3) Rozhodný okamžik pro SČÍTÁNÍ
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Infor-
mace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepo-
čítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.

4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda
je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné
na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací
komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě čí-
selný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš for-
mulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické
potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte
na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení
potřebné vyšší verze Acrobatu.

b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas
formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma.
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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák.č. 100/2001 Sb.,
v pl. znění - posudek o vlivech záměru na životní prostředí:

„Modernizace traťového úseku Praha Běchovice- Úvaly“
Dotčený územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění,

zveřejňuje:
Do posudku o vlivech záměru na životní prostředí ve věci „Modernizace traťového úseku Praha Bě-

chovice – Úvaly“ je možné nahlédnout v kanceláři č. 7, I. patro, na odboru životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 v době: Pondělí, středa od 08.00 do 12.00 hod., od 13.00
do 17.30 hod., pátek od 08.00 do 12.00 hod.; dále je posudek el. podobě k dispozici na úřední desce Infor-
mačního systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí
www.mzp.cz/eia, kód záměru MZP290.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřej-
nění informace o posudku na úřední desce dotčených krajů. Doba zveřejnění dne ust. § 16 odst. 4 cit. zákona je
nejméně 15 dnů.

JUDr.Vladimíra Kozáková, OŽPD

Termíny přistavení:
dne 11. 3. 2011 od 900 do 1130 hodin
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém auto-
mobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské, a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE
ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu

(způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)

- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami

zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané
přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na telefonních číslech
267 175 174 a 267 175 202.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.

Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů
s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo
na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou
P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak
můžete formuláře odeslat v obálce.

5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02
bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz

Komisař:
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé
z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si
údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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7. března
pondělí

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

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

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

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

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy)
mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady:
• baterie, akumulátory • nádoby od sprejů • zahradní chemie • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
• ředidla a barvy • léky a teploměry • kyseliny a hydroxidy • lepidla a pryskyřice • detergenty (odmašťovací pří-
pravky) • fotochemikálie • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) • zářivky
a výbojky Martina Nejtková, OŽPD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
19. březen Valdovská x Hrádková

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

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU PATŘÍ?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla, koberce, linolea, matrace, elektrotechnika
– pračky, myčky, videa, počítače, rádia, zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady,
odpad ze zahrady
Žádáme o dodržování pořádku v bezprostředním okolí kontejnerů.
Případné dotazy zodpoví sl. M. Nejtková na tel. č. 281 012 943,
e-mailové adrese: martina.nejtkova@praha21.cz Martina Nejtková, OŽPD

Na svou třetí schůzku 15.2.2011 po-
zvala Komise životního prostředí spo-
lečně s panem starostou zástupce
Lesů hl.m.Prahy k veřejné diskusi tý-
kající se plánu lesní péče o lesík v Po-
lesné a část lesa mezi ulicí Čentickou
a průsekem nad kanalizací v pokra-
čování ulice Hodkovské. Právě tyto
lesní plochy jsou ve správě pražských
lesů ( Lesy hl.m. Prahy) zatímco
prakticky všechny ostatní lesní po-
rosty na území Újezda spravují stát-
ní lesy (Lesy ČR).

Schůzka byla vyvolána zájmem
vedení obce o spolupráci s oběma
správci újezdských lesů, především
však četnými dotazy a zájmem ob-

čanů o osud obou zmíněných lesí-
ků, v nichž se objevily „zlověstné“
oranžové značky na kmenech ně-
kterých stromů. Děti Masarykovy
školy sepsaly petici k rukám pana
starosty, k lednové informační
schůzce vyvolané občanským sdru-
žením Újezdský STROM se přidali
nejbližší sousedé lesíka v Polesné.
Všechny aktivity byly vedené obavou
o osud zmiňovaných lesíků, zejména
s vědomím, že lesíku v Polesné ješ-
tě nedávno hrozilo, že se z něj změ-
nou územního plánu stane minigolf
(tato možnost byla ale rozhodnutím
Rady ze dne 7.10.2010 zamítnuta
a lesík zůstává lesní plochou )

Přítomní hosté- Ing.Frantík z od-
dělení ochrany prostředí Magistrátu
a Ing.Karban z Lesů hl.m.P, stejně
jako host v auditoriu Ing.Sedláček
z Lesů ČR- trpělivě a srozumitelně
vysvětlili zásady péče o les, aby se
z něj v průběhu let stal zdravý a sta-
bilní porost. Pro laika nesrozumitel-
né a tudíž zlověstné termíny jako
např. probírka a nařeďování počtu
stromů či podpora perspektivních
dřevin se přeměnily během diskuse
v uklidňující zjištění, že se jedná
o promyšlenou péči s cílem les za-
chovat, nikoli zahubit. Označené
stromy jsou buď poškozené nebo
staré či rostlé tak, že jejich životas-

BESEDA O PLÁNOVANÉM KÁCENÍ V LESÍKU
V POLESNÉ A ČENTICKÉ
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Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1,
žádá o pomoc při sběru

DOKUMENTACÍ K VOLBÁM V ČESKÝCH ZEMÍCH VE DVACÁTÉM STOLETÍ
Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru dokumentů, fotografií a předmětů

vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty obo-
hatí naše poznatky o tomto fenoménu a budou rovněž využité na výstavě Národního muzea s názvem „VOLBY“,
jež se bude konat v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině roku 2011. Posléze budou uloženy v de-
pozitářích NM a budou přístupné pro badatele i pro využití na dalších výstavách. Žádáme ty, kteří mají ve svém
vlastnictví některý z níže uvedených artefaktů a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby
takové předměty věnovali Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.
I) Hmotné artefakty
„Volební“ předměty – např. volební urny, slavnostní výzdobu volebních síní, odznaky, a další předměty spojené
s konáním voleb, i s předvolební kampaní.
Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb – volební letáky, velkoformátové volební plakáty, vo-
lební brožury, volební lístky, „lidovou tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky, texty básní a písní apod. Další výtvory
lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb
II ) Fotografická dokumentace
Dobové fotografie všech aktivit spojených konáním voleb – fotografie volebních dnů, předvolebních kampaní,
volebních místností, voličů, atd.
Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované.
III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické poznámky, nahrané či nafilmované (audio/video)
záznamy a vzpomínky
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, vytvořené v období let 1918–1992. Sbírka nemá
časově omezenou platnost, předměty a věci je možné darovat kdykoliv.
Kontakt: Mgr. Tomáš Bursík; PhDr. Ivan Malý

email: tomas_bursik@nm.cz; ivan_maly@nm.cz
tel.: (+ 420) 222 781 676 tel.: (+420) 222 781 676
mobil: (+420) 725 371 054

chopnost je minimální. Po jejich od-
stranění dostanou prostor mladé duby
a lípy, které již nyní rostou jako útlé
stromky mezi starým porostem. Kva-
lita a druhové složení našich lesíků,
rostoucích na „blátě“ Blatova není
ideální.Také zátěž, kterou lesům způ-
sobujeme my, kteří se v nich denně
pohybujeme a užíváme je jako přiro-
zenou součást našich domovů, je
enormní. Proto mají větší šanci při-
rozeně vyrůstající dlouhověké duby

a lípy , aby během desetiletí vytvo-
řily odolné a zdravé lesní společen-
ství, ze kterého se budou těšit dal-
ší generace.

Spolupráce Újezda nad Lesy s Lesy
hl.m.Prahy byla odstartována, zaznělo
mnoho dalších plánů se společnou
účastí, mimo jiné i nabídka spoluprá-
ce Masarykovy školy a Střediska eko-
logické výchovy Lesů hl.m. Prahy.

Nebojte se prosím, že se při letošní
předjarní probírce v lesíku v Poles-

né a Čentické bude kácet zbytečně
a s komerčním zájmem. Ačkoli asi
budeme všichni v duchu vzdychat
nad každým i tím nejméně životas-
chopným stromem, který bude ká-
cen, po uklizení kmenů a částečném
seštěpkování větví ( zejména v lesíku
v Polesné) dostane les nový život
a my všichni novou šanci o něj spo-
lečně pečovat.

Zita Kazdová
za Komisi životního prostředí

POTŘEBUJETE PŮJČIT KOMPENZAČNÍ POMŮCKY?
Máte vy nebo někdo z vaší rodiny zdravotní problémy, potřebujete půjčit vozík, klozetové křeslo, chodítko či po-

lohovací postel?
Navštivte naši poradnu a půjčovnu pomůcek. Zapůjčení pomůcek není podmíněno věkem, přiznáním průkazů

TP či členstvím v sdruženích zdravotně postižených. Vratnou zálohu nevybíráme, výpůjční dobu neomezujeme.
Pomůcky si můžete vyzvednout na kmenovém pracovišti nebo vám je za úhradu můžeme dovézt.

Osobně nás můžete navštívit na Poliklinice Prosek v Po a St v hodinách 8 – 12, 13 -17, Út 8 – 12,
tel. 284 810 936. Ostatní pracovní dny nás můžete kontaktovat na tel. čísle 736 509 853.

Mgr. Magdalena Musilová
Centrum pro zdravotně postižené Praha 9
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„Nebyli jste s námi, tak se aspoň podívejte“ tak zní
motto na jednom ze 14ti panelů, na kterých je slovy i fo-
tografiemi částečně zdokumentována bohatá činnost
členů ZO Svazu postižených civilizačními chorobami
v České republice, o.s. v Újezdě nad Lesy, na výstavě

uspořádané v Újezdském muzeu k 20. vý-
ročí vzniku tohoto občanského sdružení.

Výstava byla součástí akce „Dny s
SPCCH“, která chtěla seznámit občany
naší MČ s tím, jak se jejich spoluobčané dokáží vyrovnat
se svým zdravotním postižením a radovat se ze života.

S civilizačním procesem a věkem přicházejí ohrožení,
proti kterým se člověk už odnaučil bránit. Lidský orga-
nizmus je oslabován, jeho genetická soustava je naru-
šována. Naším cílem je vyhledávání a péče o zdravotně
postižené spoluobčany a jejich zapojování do běžného ži-
vota. Snažíme se změnit jejich styl života.Pravidelné a cí-
lené fyzické aktivity a spolupůsobení psychiky vede naše
členy ke správnému způsobu života, ke zvýšení imunity
a tudíž k prevenci zhoršování zdravotního stavu.

Akce „Dny s SPCCH“ byla zahájena vernisáží v sobotu
15. ledna, na které krátce pohovořil PhDr. Miloš Schmidt-
vedoucí muzea a předsedkyně ZO- Dr. Zdeňka Ladová.

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval komisi pro občanské záležitosti zdejšího úřadu za blahopřání

a dárek k mému životnímu jubileu 80 let.
Velmi mě to potěšilo, a proto vám moc a moc děkuji.

Karel Prokeš

Dne 16. března 2011 oslaví 80 let naše drahá maminka

a babička Jana Kaiserová. Za její lásku, péči a obětavost

jí chce s láskou poděkovat a do dalších let popřát mnoho

štěstí, zdraví a spokojenosti

její dcera Jana, zeť Kalle, vnuk Antonín, vnučka Janička

s manželem Janem a pravnoučkem Jeníčkem a syn Dominik

s přítelkyní Ilonou a s ostatními nejbližšími.

Dne 5. 3. 2011 se dožívá významného životního jubilea 80. let

pan VÍTĚZSLAV LÍZNER z Újezda nad Lesy.

Ke krásnému výročí i do mnoha dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, pohody,

duševního klidu a velké radosti z úrodné zahrádky mu z celého srdíčka

přejí jeho milující manželka, dcera Blanka s Jirkou, vnučky Petra a Martina s rodinami,

Veronika a nejmladší rodinní gratulanti pravnoučátka Vojtíšek, Víťulka a Nikolka.

Dědečku - MÁME TĚ VŠICHNI MOC RÁDI !!!

DNY S SPCCH V ÚJEZDĚ NAD LESY



Karlín je čtvrť v městské části Pra-
ha 8, mezi Libní a Novým Městem.
Karlín byl založen roku 1817 a po-
jmenován na počest Karoliny Au-
gusty, manželky císaře Františka I.
Již tehdy ale na tomto území stála
vojenská invalidovna, a právě tady
začala naše vycházka. Je to rozsáhlý
barokní objekt postavený podle vzo-

ru pařížské Invalidovny v letech
1731-1737, pro ubytování váleč-
ných invalidů. Budova byla postave-
na na podnět císaře Karla VI. z pro-
středků nadace hraběte Petra Stroz-
ziho, na pozemcích řádu křížovníků
s červenou hvězdou. Projekt je dílem
K. I. Dientzenhofera. Projekt původ-
ně počítal s ubytováním pro 4000 in-

validů s rodinami. Realizovaná je
pouze1/9 původního projektu.
Na jaře r. 1775 došlo na okolních po-
zemcích nazývaných Špitálské pole
ke srážce účastníků selské bouře
s vojskem.Vůdce povstání byl u In-
validovny oběšen. V parku před
hlavním průčelím, byl vztyčen po-
mník ženistům, kteří položili život při

Součástí vernisáže bylo vystoupení mladé klavíristky
paní Žížalové a promítání některých akcí organizova-
ných naší ZO SPCCH. Pozvání přijal starosta MÚ pan
RNDr. Pavel Roušar, který přišel i s manželkou.Výstava
se mu líbila a ocenil práci pro zdravotně oslabené občany
a její význam několika pochvalnými větami.

Další sobotu se členové i nečlenové sešli v hojném
počtu ve školní jídelně, kde si při vínku, hudbě a pohoš-
tění zacvičili, zazpívali i zatančili.

O blahodárném vlivu úsměvu a smíchu na zdraví a du-
ševní pohodu povyprávěla paní MUDr.Wintrová. I na toto
setkání přišel pan starosta s manželkou.

A setkávání pokračovala.Ve čtvrtek 27. ledna zavítaly na
výstavu pracovnice Centra služeb SPCCH z Prahy, Mgr.
Hana Nedbalová, zástupkyně ředitelky CS a Mgr. Marie
Kozáková, která vysvětlila přítomným důležitost, v pokro-
čilejším věku, cvičení paměti a profesionálně jim paměť po-
trénovala. Mgr.Nedbalové se výstava velice líbila a s uzná-
ním hovořila i o veškeré odvedené práci. V průběhu
odpoledne Ing. Jarka Politzerová seznámila účastníky se
zásadami správné výživy. Celé odpoledne bylo zajímavé
a zábavné.

Újezdské muzeum a výstavu si přišlo také prohlédnout
cca 100 žáků základní školy. Někteří byli v muzeu poprvé
a tak si se zájmem prohlíželi dokumenty týkající se his-
torie Újezda, i fotografie, ukazující, jak se dokáží bavit lidé,
kteří jsou převážně ve věku jejich prarodičů. Návštěvu
zpestřily členky ZO několika testy, používané právě při tré-
nování paměti, které dětem zadaly, ukázkami cvičení
a vyprávěním o organizaci akcí pro členy SPCCH.
Postupně přišli žáci 4 tříd 1. a 2. stupně a snad byly

ukázky činnosti přínosné nejen pro děti, ale i pro jejich do-
provod a pro členky ZO, které se jim věnovaly, radostné.

V sobotu 5.února akce „Dny s SPCCH“ končila.
PhDr. Miloš Schmidt hodnotil její význam velice kladně,
a podotkl, že to byla první velká akce v muzeu tohoto
typu.Tak, jako při zahájení vernisáže i při jeho zakončení
měli hosté možnost zaposlouchat se do hudby, tentokrát
hrál na klavír mladičký Vladislav Schmidt. Dr. Zdeňka La-
dová vyzvedla význam výstavy a všech setkání, v po-
chopení činnosti sdružení spoluobčany, kteří třeba vůbec
nevěděli, co pro své členy SPCCH organizuje a jak pra-
cuje. Poděkovala všem členkám, které se na přípravě
všech společných setkání a celé výstavy podílely
a hlavně Soně Pilné-kurátorce výstavy, která si své jméno
Pilná plně zaslouží. Předsedkyně nově vzniklého samo-
statného obvodního výboru (dříve ZO Újezd nad Lesy
spadala pod OV SPCCH Praha 9, nyní vznikl OV Praha
21) vysvětlila v čem spočívá činnost OV, zdůraznila dob-
rou spolupráci s Místním úřadem, s Centrem služeb a se
Sdružením důchodců.

S významem a důležitostí pohybu a cvičení pro zdra-
votně postižené ( a nejenom pro ně) seznámila přítomné
školená cvičitelka Libuška Říhová.

Pro organizátory této náročné akce je jistě zadostiučině-
ním, že mohli ukázat všem návštěvníkům, že Svaz posti-
žených civilizačními chorobami není organizace pouze pro
zábavu a společná setkávání, ale že svým členům přináší
radost z pohybu, učí je, jak se vyrovnávat se zdravotními
potížemi, a jak s úsměvem zapomínat na přibývající roky.
Nastoupená cesta je správná a je důležité v ní pokračovat.

Za OV SPCCH Praha 21 Eva Štrasmajrová

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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Druhá vycházka SPCCH nás v únoru zavedla poznávat další část
hl. m. Prahy, tentokrát starý Karlín.



Historie se poutá k roku 1969, kdy byl skauting ko-
munistickým režimem v ilegalitě. Tehdy se několik
skautů domluvilo a tajně se sešlo právě v Brdských
lesích. Od té doby se Zimní přechod Brd konal kaž-
dý rok, jen v zimně 2007 byl kvůli vichřici přístup
do lesů zakázán a akce byla zrušena.

Sešli jsme se 29.1 v brzkých ranních hodinách
v počtu 19 dětí a 4 vedoucích a vyrazili jsme do Ry-
maně. Odtud jsme pokračovali pěšky v mrazivém,
ale slunečném dni do Mníšku pod Brdy a dále
na brdský hřeben.

Na Kytínské louce na nás čekalo již mnoho dru-
žin, oddílů a kamarádů. Chladný den nám zpříjem-
nil vojenský stan, kde byl k dostání teplý čaj a něco
dobrého do žaludku. Byl zde také stánek s drobnými
upomínkovými předměty. Naplno se také mohla roz-
běhnout výměna „brděnek“ – speciálních navštíve-
nek, které si děti samy, většinou ručně, vyrábějí a na

setkání je vyměňují s kolegy z jiných středisek. Tyto
vizitky se také mohly zúčastnit soutěže „O nejhez-
čí Brděnku“. I my jsme přihodili do soutěžní krabi-
ce nějaké kartičky a tak budeme netrpělivě čekat na
vyhlášení výsledků soutěže.

Vrcholem setkání byl slavnostní nástup, na kte-
rém se zpívala Skautská hymna, pamětníci přednesli
pár slov o historii akce. Proběhl i průzkum, ze kte-
rého břehu Vltavy přijelo nejvíce skautů – pravý břeh
samozřejmě vyhrál.

Protože naše cesta dále pokračovala do Řevnic,
museli jsme vyrazit krátce po skončení nástupu.
Cestou jsme si zahráli pár dětských her a posvači-
li na zasněžených kládách. Dorazili jsme na nádraží
do Řevnic a pak vlakem rovnou domů do Újezda nad
Lesy.

Děti už se těší na další ročník a sbírají nápady
na nové nevšední Brděnky.

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Naše Světlušky a Vlčata na slavnostním nástupu Slavnostní nástup

záchraně obyvatelstva v době velké
povodně v roce 1890. V roce 1899
zde byla odhalena busta zakladate-
le P. Strozziho. Dnes je Invalidovna
využívána jako sídlo Vojenského
ústředního archivu.

V letech 1960 bylo v sousedství ba-
rokní Invalidovny postaveno stej-
nojmenné panelové sídliště a hotel
Olympik, jako připomínka tehdej-
ších snah o pořádání Olympijských
her. Dále jsme pokračovali ulicemi
starého Karlína a obdivovali, jak
domy zničené při povodni v roce
2002, jsou dnes krásně opravené.
Zástavba Karlína začala po zbourá-
ní městských hradeb v 70. letech
19. století, kdy místní pozemky pat-

řily k nejlevnějším. Proto zde také vy-
rostla řada průmyslových závodů.

Krátce jsme také navštívili moder-
ní a architektonicky zajímavý objekt
dokončený v r. 2003 Danube House,
který je součástí komplexu River City
na břehu Vltavy. Je to administrativ-
ní budova,v jejímž přízemí je pro-
storné atrium, restaurace a další zá-
zemí. Využívá se také pro nejrůznější
společenské akce a firemní večírky.
Naší další zastávkou byl kostel
sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském
náměstí. Stavba chrámu probíhala
v letech 1854 - 1863. Kostel je vy-
soký 27 m, široký 35 m a výška jeho
obou věží činí 75 m. Plány zhotovil
vídeňský architekt Karl Rösner

a pražský architekt V. I. Ullmann.
Karlínskými ulicemi jsme se dostali
až k Negrelliho viaduktu nazývané-
ho též Karlínský viadukt, který byl bu-
dován v letech 1846-1850. Je prvním
železničním mostem přes Vltavu.
Okolo Hudebního divadla Karlín,
které bylo vystavěno v roce 1881
a v současné době je po Státní ope-
ře druhým největším pražským di-
vadlem, jsme navštívili dvě tematic-
ké výstavy v Muzeu hl. m. Prahy,
„Pražské výletní restaurace” a „Libeň-
zmizelý svět.” Všem 18 účastníkům
se vycházka líbila. Možná se k nám
příště přidáte i vy.

Za SPCCH: M. Tomaidesová

ZIMNÍ PŘECHOD BRD
Tak jako každý rok, se i letos zúčastnilo újezdské skautské středisko Douglaska tradičního Zimního

přechodu Brd. Zde se na Kytínské louce sešlo cca 500 skautů a skautek všech věkových kategorií
a ze všech koutů Prahy a jejího okolí. Tato akce se letos konala již po 42.

11
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ŽIJEME V ÚJEZDĚ- ANKETA NA POKRAČOVÁNÍ
Děkujeme všem čtenářům Újezdského zpravodaje za odpovědi do ankety a nabízíme další:
1. Je to pouze shoda okolností, že žijete v Újezdě nad Lesy, nebo jste si tuto lokalitu vybrali záměrně?
2. Čeho si v obci a jejím bezprostředním okolí ceníte nejvíc, co vám dělá radost a potěšení?
3. Co vás naopak v Újezdě trápí a co byste si přáli změnit?

1. Jelikož pocházíme z rušné části Prahy a hlavní silnice nás neustále stresovala hlukem autobusů i tramvají
ve dne v noci, rozhodli jsme se s manželem utéct, před odchodem do penze do klidné části a tou byla právě
tato obec. Již v roce 2000 jsme projížděli různé lokality a pozemky a hledali jsem pozemek co možná nejdál
od hlavní silnice a právě zde jsme našli to správné místo pro výstavbu rod.domku, a toto místo nám na první
pohled učarovalo a dnes víme a jsme přesvědčeni, že jsem zvolili dobře protože…

2. ...od začátku našeho bydlení jsem chtěla poznat historii této obce a byla jsem překvapena, kolik je tu v okolí
krásných míst a co všechno se udělalo pro obnovu rybníků a dočetla jsem se, že jsou tu ochránci přírody,
kteří organizují akce pro čistotu lesa a občané bojující i za kácení stromů pro golfové hřiště – i když náleto-
vých dřevin. Jsme rádi, že vychází „újezdský zpravodaj“ ve kterém se občan dozví co se kde děje. Ale…

3. …bohužel mě trápí to, že ve „zpravodaji“ si v poslední době lidé mezi s sebou většinou vyřizují účty místo toho
aby se vše z předešlých časů podtrhlo, sečetlo a vyvodilo se z toho něco pozitivního pro další vývoj „naší“
obce. Omlouvám se, že píši – naší - ale doufám, že sem již patřím neboť sdílím vše s ostatními „újezďáky“.
Mě, kromě již psaných problémů ohledně průjezdu hlavní komunikace nadměrné dopravy, zlobí ještě jiná věc
i když se možná někomu může zdát jako malicherná. Jelikož jsem žena a mám ráda čistotu, která lahodí i oku,
vidím hlavně problém se zakoupenými staveb.parcelami, které nejsou udržované a jejich plevelné rostliny
ohrožují ostatní okrasné zahrady vč. naší. Jsou to kromě čechů i parcely zakoupené cizinci a ti jsou v ČR
pouze měsíc v roce a jinak je není možné donutit aby se o zahradu postarali. Možná bych hlasovala za místní
vyhlášku, která by nařizovala starost o svůj pozemek. (Některé obce v ČR si to již zavedly.) Pak jsou to také
obcí vysázené keře na obecním prostranství ale pak se o ně již nikdo nestará. Keře jsou zanesené odpadky,
zavátými igelitovými sáčky a místo původního úmyslu zkrášlit, to vypadá jako skládka. Škoda, když jsme jez-
dili přes tuto obec na chalupu, na začátku označení obce byla zavěšena květina s dodatkem „Vítá vás Újezd
nad Lesy“. Ted bohužel cedule zmizela i s okrasnými květinami. Proč?

Z. L. Šedivá

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

1. V Újezdě bydlím třetím rokem. Vybral jsem si tady bydlení v domku proto, že spojuje výhody venkovského
a městského bydlení, ceny nemovitostí nejsou přehnané. Přitom je to přijatelná periferie, do hodiny jste v cen-
tru Prahy, bydlíte ještě v Praze a kvalita bydlení je aspoň pro mě určitě lepší než v paneláku nebo špinavém
vybydleném činžáku.Taky to není žádné pusté satelitní městečko na planině, kde kromě domů není nic a au-
tobus jezdí 2x denně.

2. Mimo pásmo kolem hlavní silnice je tu klid, dostatek zeleně, s lesem a přírodou na dosah, kde se dá příjemně
bydlet,sportovat, trávit volný čas nebo třeba jen tak relaxovat na zahradě. Terén je příjemně rovinatý, nemu-
síte se štvát nikam do kopce. Plus je napojení (i když jen nepřímé) na příměstskou železnici, nádraží je v pěší
dostupnosti. Základní věci tu nakoupíte, výběr ze 3 supermarketů poblíž MHD rozhodně není samozřejmostí
– v okolních obcích není skoro nic. Proti centrálnější Praze je tu mnohem menší kriminalita, nestahují se sem
žádní nepřizpůsobiví občané, obyvatelé jsou celkem slušní a pozitivní, vandalové neřádí. Život tady nezne-
příjemňuje žádné riziko povodní, chemička nebo nevzhledné sklady.

3. Prvořadým a dlouhodobě neúspěšně řešeným problémem je doprava. Když je tedy obchvat v nedohlednu,
mělo by zastupitelstvo prosadit zkvalitnění MHD-ještě hustší příměstskou vlakovou dopravu-ve špičce vlaky
po 10 minutách, mimo ni po 20 a na ni navazující busy. Více vlaků na hlavní nádraží, a to i o víkendech. Po-
sílit linku 250, která je trvale přecpaná. Spoustu těch, kteří jezdí auty odrazuje nedůstojné, špinavé, často pře-
cpané a nespolehlivé cestování MHD. Více přechodů přes hlavní silnici. Omezit kamiony. Polyfunkční
dům-velký omyl, nikdo ho nechce a nepotřebuje a místo něj mohl být na křižovatce kruhový objezd. Umístění
pošty na periferii obce je směšné a nepraktické. Urbanistická struktura Újezda je podivná nudle, chybí zde při-
rozené centrum. Chybí chodníky, silnice jsou prašné a samá díra. V topné sezóně je často venku špatný
vzduch, když různí šetřílkové přitápí tím, čím by neměli, ale to není jen místní specialita. Nabídka služeb není
nic moc a kultura (když pominu různé pokusy o oživení) na mrtvém bodě. Bohužel musím konstatovat, že
Újezd má toho času spíše charakter noclehárny Prahy a je na čase zamyslet se nad tím proč.

Mgr. Vladimír Novák, 33 let, vysokoškolský pedagog
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MEZI LIDMI

Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy uvádí:

B L U E E F F E C T

Dne 17. března 2011 od 19:00

sál polyfunkčního domu
Újezd nad Lesy.

Vstupné - 250 Kč

předprodej v podatelně úřadu

a na tel. 777 811 331

Info: 777 811 331,

zdenek.vorisek@praha21.cz

děkujeme vám za vzrůstající zájem o náš časopis.

Počet a rozsah příspěvků, které se v redakci sešly do březnového čísla, dokonce překročil kapacitu a mož-
nosti tištěného Zpravodaje. Abychom kvůli nedostatku místa nebyli nuceni zasahovat do výběru či rozsahu
jednotlivých příspěvků, rozhodli jsme se, že všechny příspěvky zveřejníme v elektronické podobě na we-
bových stránkách naší městské části www.praha21.cz.

Omlouváme se proto všem, kteří se na články těšili v tištěné podobě.

Nyní připravujeme pravidla, která upraví podmínky týkající se především rozsahu příspěvků.
Rádi s vámi budeme spolupracovat na jejich vytváření a na postupné přeměně Zpravodaje v periodikum
nabité informacemi, zajímavostmi a podněty pro život (nejen) v Újezdě nad Lesy.
Svoje náměty, představy a přání prosím posílejte na adresu redakce: MČ Praha 21-Újezd nad Lesy,
Staroklánovická 260, 190 16 v elektronické podobě na e-mail: redakce@praha21

Těšíme se, že se nám s vaší pomocí podaří navázat na dobrou tradici časopisu a rozšířit nabídku témat
a informací.

S poděkováním a přáním všeho dobrého
vaše redakce

MILÍ ČTENÁŘI, VÁŽENÍ AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ ÚJEZDSKÉHO
ZPRAVODAJE,
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Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy

zve nejenom své členy

NA BESEDU se starostou naší obce
panem RNDr. Pavlem ROUŠAREM

beseda se uskuteční ve čtvrtek 10. března 2011 v 15.00 hodin

v zasedací místnosti MÚ

Pan starosta nás seznámí s představami a plány radnice na rozvoj obce a o spolupráci s ob-
čanskými sdruženími a společenskými organizacemi pracujícími s občany a pro občany.
Jistě i zodpoví vaše dotazy.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. v Praze 21-Újezdě nad Lesy

POZVÁNKA na výroční členskou schůzi SPCCH,

která se koná v pátek 18. března 2011 od 14.30 hodin

ve školní jídelně Základní školy v Polesné ulici

Těšíme se na společné setkání

Zdeňka Ladová a Eva Štrasmajrová

Svaz postižených civilizačními chorobami v Praze 21 v ČR, o.s.- Újezdě nad Lesy

zve všechny zájemce

na březnovou VYCHÁZKU

„DEJVICEMI DO NÁRODNÍ

TECHNICKÉ KNIHOVNY“

ve čtvrtek 17. 3. 2011

sraz účastníků je u Metra na Černém mostě v 9.30 hodin

Upozornění- pro vstup do knihovny je nutná vratná záloha Kč 200,-
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Chcete zkusit něco nového?
Přijďte k nám a naučte se český znakový jazyka!

Připravili jsme pro Vás nové semestrální skupinové kurzy českého znakového jazyka.
Bližší informace a přihlášky najdete na www.pevnost.com

Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 283 892 700 a 728 586 857,
nebo prostřednictvím e-mailu: pevnost@pevnost.com.

ZVEME VÁS

Organizace ČZS – Újezd nad Lesy
zve všechny naše občany

7. března 2011

v 16.00 hodin

NA TRADIČNÍ

SETKÁNÍ
u pomníku

prof.T. G. Masaryka
u příležitosti výročí jeho narození.

Za ČZS organizaci Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA
vycházky Prahou

Vlastivědný útvar Pražské informační
služby nabízí nově vlastivědné vycházky
Prahou, které jsou vhodné nejen pro se-
niory, ale i rodiny s dětmi.

Více na tel.: 221 71 41 52, 221 71 41 51,
e-mail: vlastiveda@pis.cz, nebo

na www.praguewelcome.cz.
Kdo nemá přístup k internetu, lze program vycházek

vyzvednout v redakci ÚZ.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit
v předprodeji na turistických informačních centrech
PIS ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, Praha 1,
ve vestibulu Hlavního nádraží a na Letišti Praha.

Český zahrádkářský svaz – organizace Újezd nad Lesy zve:

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE.
Na roční období jara se všichni moc těšíme a předzvěstí jara je také naše výroční
členská schůze, která se bude konat v sobotu 12. 3. 2011 od 14,00 hodin v jídelně
ZŠ Polesná. Každý náš člen bude pozván, když ne přímo osobně, tak najde
ve schránce pozvánku.

PŘEDNÁŠKA
Na 25. března od 16,00 hodin připravujeme první přednášku spojenou s besedou
– předpokládaný námět vše o zahradě a ovocné stromy, přednášející osvědčený
odborník př. Jaroslav Kraus. Přednáška se koná jako vždy v klubovně ČZS Sta-
roújezdská 495, všichni zájemci o další poznatky jste vítáni, sledujte naše vý-

věsní skříňky nebo internetové stránky, kde budou podrobnosti.
Těšíme se na setkání s Vámi za výbor Blanka Exnerová
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JEDEN SVĚT ZA HUMNY
Festival dokumentárních filmů Jeden svět po roce do Klánovic vrací se zpět

Jeden svět patří mezi nejvýznamnější festivaly dokumentárních filmů zaměřených na problematiku
lidských práv. Je pořádán humanitární organizací Člověk v tísni a přispívá k informovanosti o aktuálních
zahraničně-politických a společenských tématech a k jejich hlubšímu porozumění.

Letos se koná již 13. ročník a pro velký úspěch budeme opět promítat filmy i v klánovickém kině.
Vyjdeme tak vstříc návštěvníkům, pro které je cesta do centra Prahy časově náročná, a také místním školám.

Festival v Klánovicích se bude konat od 14. do 16. března v KC Beseda. Vstupné bude činit 50 Kč pro dospělé.
Promítány budou dokumenty z rozličných oblastí: lichva a problém rychlých půjček na vysoký úrok, korupce,
práva žen islámského vyznání, migrace, ekologické problémy nebo dopad přírodní katastrofy. Stejně jako loni
bude promítání doprovázet další program. Letošní návštěvníci se mohou těšit na diskuze se zajímavými hosty
po shlédnutí filmů, na tématickou výstavu nebo na závěrečný večírek.

Celé anotace k filmům, stejně jako další informace o programu a o pozvaných hostech budou uvedeny
na www.klanovickeforum.cz.

Barbora Biňovcová

Až do soboty 5. března 2011 pro-
bíhá v Újezdském muzeu výstava,
kterou pořádáme ve spolupráci se
Svazem postižených civilizačními cho-
robami. Chceme v ní upozornit újezd-
ské občany na dvacetiletou činnost po-
četně největší a nejaktivnější zdejší or-
ganizace.

Protože o této výstavě a dopro-
vodných akcích informuje předsed-
kyně výboru SPCCH paní Eva
Štossmajerová, chceme zde jen po-
děkovat všem členům MRÚM i člen-
kám SPCCH, kteří realizovali jak vý-
stavu, tak i doprovodné akce.

Myslím, že stovky účastníků tě-
chto akcí – od žáků Masarykovy ZŠ
po seniory pokročilého věku – daly
pádnou odpověď těm několika ob-
čanům, kteří v poslední době zapo-
chybovali nad smysluplností exis-
tence muzea v obci.

12. března 2011 proběhne v mu-
zeu vernisáž výstavy Újezd nad
Lesy a hudba. Na této výstavě chce-
me ukázat příběh rodiny Švejnoho-
vých i dalších s nimi spřízněných ro-

din, jak se uplatňovali ve zdejším
i celopražském hudebním světě.Vý-
stava bude doprovázena ukázkami
hudby, kterou tito újezdští občané in-
terpretovali.

Na vernisáži vystoupí frekventanti
hudebních kursů při zdejší knihovně.

Při této příležitosti se obracím na
všechny újezdské občany, aby nám
sdělili své vzpomínky, případně po-
skytli památky na bývalé újezdské
hudebníky. Jde např. o vedoucího
orchestru v Nové Sibřině pana Kří-
že, skladatele tanečních písní pana
Tracha, učitele hudby pana Wamsera
i paní Královou a dalších.Věříme, že
kromě vynikajícího hornisty pana
Poka, který již v Újezdském muzeu
vystoupil spolu s panem Štěpánem
Dohnalem, žijí v Újezdě další hu-
debníci a skladatelé.

I s jejich tvorbou bychom rádi se-
známili újezdskou veřejnost v rámci
cyklu výstav na téma: Újezd nad
Lesy a hudba.

A nyní jedno soukromé poděko-
vání. 31. 12. 2010 jsem se vzdal

funkce mí-
stního kro-
nikáře, pro-
tože jednak mé problémy se zrakem
mně zabraňují plnit všechny úkoly
a jednak s odchodem do důchodu
paní Marie Tomaidesové se na na-
skytla možnost, že ona bude tím nej-
lepším nástupcem. A tak od 1. 1.
2011 máme novou kronikářku.Věřím,
že všechny orgány a organizace
v obci jí budou nápomocné, aby-
chom pro následující generace za-
chovali plastický obraz toho, jak se
v Újezdě žilo počátkem 21. století.

Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří mi od roku 2003 do roku
2010 pomáhali. Je to zejména paní
Hana Kořínková, která spolu s paní
Jitkou Královou shromažďovala zá-
věrečné zprávy i hlášení újezdských
škol a organizací, paní Martině Pilné
a od r. 2005 panu Jakubu Schmidto-
vi, kteří všechny získané informace
přepisovali do počítačů a na diskety.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

KULTURA

POZVÁNKA dne 12. března 2011 od 10:00 hod

proběhne v muzeu VERNISÁŽ VÝSTAVY ÚJEZD NAD LESY A HUDBA.
Na této výstavě chceme ukázat příběh rodiny Švejnohových i dalších s nimi spřízněných
rodin, jak se uplatňovali ve zdejším i celopražském hudebním světě. Výstava bude dopro-
vázena ukázkami hudby, kterou tito újezdští občané interpretovali.

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

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na březen 2011
Čtvrtek 3. 3. 2011, 19.30 KINO - DĚCKA JSOU V POHODĚ USA / 2010 / komedie / 106 min / titulky / od 12 let / Lisa Cholodenko. Hrají: Mia
Wasikowska, Josh Hutcherson. Film vypráví o dvou dětech, jejich dvou matkách lesbičkách a otci, který daroval sperma na umělé oplodnění. Chlapec a dívka se jednoho dne
rozhodnou vyhledat svého biologického otce a začlenit ho do svého běžného života, který pro ně jejich matky vybudovaly.

Neděle 6. 3. 2011, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
KROUŽKOVÁNÍ - klícky na ohňovky. Technika "chain mail", na kursu se naučíte moderní vazbu, tzv. klícky, vyrobíte si náramek a náušnice . Cena 290 Kč. Lektorka Andrea
Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 7. 3. 2011, 19.30 BLUES JAM SESSION Blues Jam Session vstoupila letos do své druhé sezóny. Pokud máte rádi blues, nebo se
chcete o něm dozvědět víc, je to akce pro vás. Jazzmani a rockeři si taky přijdou na své. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky.
Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon,
bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč.

Středa 9. 3. 2011, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO - Rodinka Palečkovic aneb jak vyzrát na bacily!
Výchovná pohádka pro nejmenší. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Středa 9. 3. 2011, 18.00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – KATEŘINA BRŮHOVÁ – OBRAZY A KRESBY
Výstava bude k vidění od začátku února a potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 10. 3. 2011, 19.30 KINO – CIZINEC USA / Francie / 2010 / thriller / 103 min / titulky / přístupný / Florian Henckel von Donnersmarck. Hrají:
Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton. Během výletu do Evropy se Frank nečekaně ocitne v záletném vztahu s Elisou. Jejich vášnivá romance se rozvíjí v okouzlujícím
prostředí Paříže a Benátek, kde oba zjišťují, že se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky s myší.

Pondělí 14. 3. – středa 16. 3. FESTIVAL FILMŮ JEDEN SVĚT - PROGRAM
Pondělí 14. 3. 2011, 18.00. ŠITKREDIT - Martin Řezníček, Česká republika, 30 min. - „Chtějí po mně 300 000 za jeden podpis a za to, že jsem si od nich
žádný peníze nevzala,“ zpovídá se v dokumentu Šitkredit žena, kterou, stejně jako mnoho dalších, zlákala možnost snadné a rychlé půjčky. I když si žena celou transakci
rozmyslela a od smlouvy odstoupila, nevýhodné podmínky umožnily úvěrové firmě obstavit její dům. Martin Řezníček ve snímku divákům a divačkám přibližuje neetické
praktiky těchto firem a jejich dopady na osudy konkrétních dlužníků, většinou lidí s nízkými příjmy.

Pondělí 14. 3. 2011, 19.30. SPRAVEDLNOST PRO SERGEJE - Hans Hermans, Martin Maat, Russia, Velká Británie, 64 min. - Současné Rusko čelí mnoha
problémům. Jedním z nich je korupce, která si jako mor prožírá cestu napříč státní správou a úřady. Přesto se stále najde mnoho lidí, kterým otřesná situace není lhostejná.
Mezi takové občany patřil daňový právník Sergei Magnitsky. Při své práci odhalil největší daňový únik v historii Ruska. Když celou věc nahlásil na příslušných úřadech, čekala
ho překvapivá reakce. Místo vyšetřování daňového úniku byl převezen do nápravného nařízení, ve kterém v listopadu roku 2009 ve velkých bolestech zemřel. Investigativní
dokument rok po jeho úmrtí skládá z výpovědí spolupracovníků, přátel, rodiny a aktivistů šokující příběh muže, který zaplatil nejvyšší cenu za to, že chtěl upozornit na nepravost,
která se v jeho vlasti děje. Přestože všechny důkazy svědčí pro to, že byl po celý rok vystaven týrání a šlo tak o „pomalou vraždu“, jak případ nazval zahraniční tisk, ruským
úřadům se žádného viníka odhalit nepodařilo.

Pondělí 14. 3. 2011, 21.30. ZLOČINCI PODLE ZÁKONA - Alexander Gentelev, Izrael, 91 min. O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Tam si také
vybírali své budoucí spolupracovníky. Tetování jim neslouží jako ozdoba, ale jako projev pohrdání autoritami a znak příslušnosti ke své vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy
normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. A jsou na to náležitě pyšní. Řeč je o hlavních postavách znepokojivého dokumentu Alexandra Genteleva, jemuž se podařilo získat
důvěru několika vorů v zakoně, čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí. Ti musejí dodržovat speciální kodex – nepsané zákony, které vznikly ve třicátých letech minulého
století v sovětských gulazích. Jejich otevřené výpovědi společně s archivními záběry z ruských věznic či ukázkami „mafiánských radovánek“ podávají velmi komplexní a ucelený
pohled na rozvoj organizovaného zločinu v Rusku.

Úterý 15. 3. 2011, 18.00. VE JMÉNU RODINY - Shelley Saywell, Kanada, 90 min. Podle zpráv OSN dojde na světě asi k pěti tisícům vraždám ze cti ročně.
Převážná část těchto zločinů se odehraje na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii, nevyhýbají se však ani západnímu světu. Režisérka ve znepokojivém snímku sleduje nejprve
příběh z kanadského Toronta, kde pákistánský přistěhovalec zavraždí svou šestnáctiletou dceru Aqsu. Za několik týdnů otřese americkým Dallasem vražda dvou náctiletých
sester Aminy a Sarah jejich otcem, původem z Egypta. O pár měsíců později v Rochesteru jen zázrakem přežije devatenáctiletá Fauzia, dcera afghánských rodičů, pokus o ubodání
vlastním bratrem. Skrze otevřené rozhovory s přáteli a známými obětí snímek zkoumá okolnosti a eskalující napětí, které vyvrcholily zločiny v rodinném kruhu, i reakce místní
muslimské komunity.

Úterý 15. 3. 2011, 20.30 PORUČÍME VĚTRU DEŠTI - Floris-Jan van Luyn, Nizozemí, 73 min. Je něco shnilého v Čínské lidové republice. A není to jen
komunistický aparát. Ve vesnici v oblasti Če-ťiang na jihu země chutnají ryby vylovené z řeky po odpadcích, krému na obličej, někdy po barvě. Z místních studen se line nelibý
odér, a lidé musejí pít vodu znečištěnou splašky z nedaleké továrny. Místní rybářka sepisuje petice a úřadům neúnavně dokazuje, že znečištění může za vysokou nemocnost
obyvatel. Zatím je však její snaha marná. Aktivistka Čao se snaží na situaci všemožně upozorňovat, stejně jako vzdorovitá rolnice Čchen z centrální Číny, jež bojuje s úřady kvůli
uzavření chemičky, která zamořuje tamní ovzduší. Mongolskou část země zase trápí postupující desertifikace. Vizuálně vytříbený snímek vypráví čtyři příběhy z nejlidnatější
země světa – o vodě, ohni, vzduchu a zemi. Dokument představuje odvážné aktivisty, kteří svůj boj nevzdávají, ačkoli jsou často perzekuováni, a současně stvrzuje, že čínského
hospodářského úspěchu posledních let bylo dosaženo na úkor životního prostředí a zdraví jeho obyvatel.

Středa 16. 3. 2011, 18.00. BEZ MÍSTA Kerstin Nickig, Německo, Polsko, 98 min. Hlavní postavy dokumentu režisérky Kerstin Nickig byly nuceny opustit
Čečensko, neboť většině z nich hrozilo nebezpečí fyzické likvidace. Zoufale se proto snaží uchytit v zemích západně od ruských hranic, kam se jim podařilo dostat z válkou
sužované vlasti. V každé zemi se musejí při žádosti o azyl podrobit ponižujícímu procesu, v Polsku stejně jako v Rakousku. Musejí dokázat, že jsou tím, za koho se vydávají,
a že kdyby neutekli ze své země, hrozila by jim smrt. Jak to ale mají udělat? A uvěří jim vůbec někdo? Celý rok sledovala autorka snímku čtveřici postav snažících se zapomenout
na válečné utrpení a doufajících v možnost začít nový život. Ruslan marně hledá práci na Ukrajině, novinář Ali byl kvůli známosti s Annou Politkovskou několikrát mučen, Tamara
pečuje o handicapovanou dceru a bývalý čečenský velitel Wacha při obraně Grozného jen zázrakem unikl smrti.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz
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program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Středa 16. 3. 2011, 20.30. HAITI - ZEMĚTŘESENÍ ZBLÍZKA, Nadine Pequeneza, Kanada, 87 min. Během ničivého zemětřesení v lednu 2010 zemřelo
na Haiti přes 250 000 lidí, dalších 300 000 bylo zraněno a jeden a půl milionu jich zůstalo bez domova. Pomoc humanitárních organizací z řady zemí celého světa včetně Člověka
v tísni na sebe nenechala dlouho čekat. I pro hodně zkušené humanitární pracovníky však byla haitská mise velmi tvrdou zkouškou. Autoři snímku se zaměřili na práci Červeného
kříže a zevrubně mapují veškeré obtíže, se kterými se na místě museli vyrovnat jeho pracovníci a pracovnice. Jen během prvního měsíce se jim podařilo vyprostit ze sutin 132
přeživších, díky pomoci OSN se navzdory dramatickým okolnostem podařilo dostat základní potraviny k téměř dvěma milionům lidí. Dokument s mrazivou autenticitou zachycuje
rozsah katastrofy a zaznamenává jak příběhy obětí zemětřesení, tak těch, kteří se jim často s nasazením vlastního života snažili pomoci.

Středa 16. 3. 2011, 16.00 DĚTSKÉ DIVADLO – AFRICKÁ POHÁDKA Jedná se o kombinované loutkoherecké představení o životě afrických
zvířat, ztvárněných netradičními loutkami, kterým dodává život především komunikace s živými herci i s dětmi z publika. Ústřední postavou je s nadsázkou pojatý známý
cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub, který vypráví o svých zážitcích z cest po džunglích i pouštích afrického kontinentu, při kterých ho provází věrný opičí kamarád Pepa.

Neděle 20. 3. 2011, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů,nejlepší české sklo. Šperky podle Vaší fantazie. Na výběr ketlování, motanice, přívěskový náramek, lanko nebo paměťový drát. Cena
280 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 21. 3. 2011, 19.30 KINO – NEVINNOST ČR / 2010 / drama / 102 min / přístupný / Jan Hřebejk. Hrají: O. Vetchý, A.Geislerová, L. Munzar.
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko.

Úterý 22. 3. 201, 19.30 KONCERT – MILAN SCHELINGER BAND Vzpomínkový koncert věnovaný nedožitým 60. narozeninám skvělého
hudebníka, zpěváka a skladatele Jiřího Schelingera. Svoji profesionální hudební dráhu Milan Schelinger začíná jako kapelník ve skupině svého bratra Jiřího a po jeho tragické smrti,
kdy se kapela rozpadá, setrvává dále ve spolupráci s Františkem Ringo Čechem. V tomto období vzniká několik úspěšných singlů s různými interprety a LP F. R. Čech 1983. Poté
následuje jeho působení ve skupině Projektil, se kterou vzniká rovněž několik úspěšných nahrávek. V této době také spolupracuje se skupinou The Plastic People of the Universe
a zúčastní se natáčení jejich alba Hovězí porážka na chalupě Václava Havla na Hrádečku. Přichází zákaz veřejného koncertování. Po úspěchu projektu Zemětřesení v roce 1993 (Brichta-
Smetáček-Doležal-Henych), na kterém se rovněž podílí, zakládá skupinu Jiří Schelinger Revival Band, se kterou koncertuje dodnes. V roce 1994 vydává ve spolupráci s Petrem
Bošnakovem knihu o svém bratrovi pod názvem "Jiří Schelinger: Život a...". Vedle toho se věnuje i vlastní tvorbě. V roce 1996 vydává svoje první autorské album PF 2000, na které
neopomene zařadit také dvě stěžejní skladby z nikdy nevydaného alba Zemětřesení svého bratra Jiřího – Hodina „H“ a Hostina, jež se nevešly na stejnojmenný reunion alba v roce
1993. Vstupné: 190 Kč

Čtvrtek 24. 3. 2011, 19.30 KINO – TŘI DNY KE SVOBODĚ USA / 2010 / thriller / 120 min / titulky / od 12 let / Paul Haggis. Hrají: R. Crowe,
L.Neeson, O.Wilde. Lara je zatčena pro vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala. John usilovně pátrá po každém důkazu neviny své ženy. Rozhodne se pro jediné možné řešení:
pomoci své ženě uprchnout z vězení.

Neděle 27. 3. 2011, 14.00 – 16.00 KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK
RETRO ŠPERKY - drhání - náramky z provázků a korálků pro začátečníky - vhodné i pro děti 290,-.
Lektorka Markéta Tondlová, počet míst omezen – rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603 194 623

Neděle 27. 3. 2011, 16.00 KINO - MEGAMYSL USA / 2010 / animovaná komedie / 96 min / dabing / přístupný / Tom McGrath. „Natočit rodinnou
komedii se záporákem v hlavní roli, bylo naprosto přirozené, protože lumpové jsou mnohem zábavnější než kladní hrdinové. “, tvrdí režisér Tom McGrath. Vstupné: 65 Kč

Čtvrtek 31. 3. 2011, 19.30 KINO – NORSKÉ DŘEVO Japonsko / 2010 / drama / 133 min / titulky / od 15 let / Anh Hung Tran. Hrají: Kenichi
Matsuyama, Rinko Kikuchi. Dlouho očekávaný snímek natočený podle slavného románu spisovatele Haruki Murakamiho. Příběh o nostalgii lásky, ztrátě a probouzející se sexualitě
odehrávající se na konci 60. let v Japonsku na pozadí studentských bouří.

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

Tichý muž
Srdce a duše
Tajemství perlového náhrdelníku
Anatomie strachu
Kouřová clona
Slepá vášeň
Prodavač snů
Dánská dívka
Kruté hvězdy
Relikvie mrtvých
Ženy v bílém
Bestseller
Marie Stuartovna

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo autor dílo

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Berenson Alex
Binchy Maeve
Birkner-Mahler Frieda
Black Benjamin
Brown Sandra
Cabot Meg
Cury Augusto
Ebershoff David
Eriksson Kjell
Franklin Ariana
Frýdlová Pavla
Gallenzi Alessandro
Guerdan René

Prokletá setba
Vraždy ve Villette
Plástev medu
Marie Luisa
Vyhnanci
České snění
Na rozcestí
Maorčina píseň
Svým dějinám neutečeme
Bourneův klam
Tallinnské spiknutí
Noční vlak do Lisabonu
Schůzky s ďáblem

Haidler Jaroslav
Hedström Ingrid
Hercíková Iva
Herre Franz
Jirousová Františka
Kosatík Pavel
Koudelková Barbora
Lark Sarah
Louda Jiří
Ludlum Robert
Marni Nicola
Mercier Pascal
Moc Stanislav
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KULTURA

PRO DĚTI 
autor dílo

PŮJČOVNÍ DOBA:

Pondělí 10.00 - 12.30
13.00 - 18.00

Středa 10.00 - 12.30
13.00 - 17.00 

Pátek 10.00 - 12.30
13.00 - 16.00

Polední přestávka: 
12.30 - 13.00

ADRESA:

Staroújezdská 2300 
190 16  Praha 9
Újezd nad Lesy

tel.: 281 866 828

mlkpraha21@seznam.cz
www.mlkpraha21.knihovna.info

Jitka Kašparová, knihovnice

Burnie David
Dvořák Jiří
Lněničková Jitka
Müller Karin
Smith Lisa
Woodward John

Stromy
Zvířátko pro Dominika
Jezdíme, plujeme, létáme
Případ Caruso 9.                                    
Upíří deníky 6.
Trénuj svůj mozek a budeš génius                                       

Motl Stanislav
Munro Alice
Murakami Haruki
Palátová Eva
Perry Mike
Peterfreund Diana
Picat Marie
Pietroni Anna
Prokšová Jitka
Ridpath Michael
Rönkä Matti
Rybář Jan
Sepúlveda Luis
Schlink Bernhard
Schneiderová Helga
Simmons Dan
Špičková Ivana
Tóibín Colm
Walden Laura
Winter Leon

Cesty za oponu
Útěk
Po otřesech
Ola Lama
Klec pro majáky
Hezké vstávání
Než odejdu navždy….
Rubyina lžička
Láska po kapkách
Predátor
Muž s tváří zabijáka
Čtvrtá kostka
Stín někdejšího času
Víkend
Nech mě jít, mami
Kantos Hyperionu
Slovem a mečem
Brooklyn
Ohnivá laguna
Právo na návrat

autor dílo

ZE ŠKOLY A ŠKOLEK

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V ÚJEZDĚ NAD LESY
22. 3. a  23. 3. 2011 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Vydávání žádostí o přijetí do mateřské školy

5. 4 a 6. 4. 2011 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Vyplněné žádosti se vrací do mateřské školy
Kritéria  pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských
škol v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy pro školní rok 2011/2012

V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání ( školský zákon), s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,
se stanovují následující kritéria, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřských školách v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy.

Děti rodičů, které dovrší 3 roky věku do 31. 8. 2011 s preferencí podle následujících
kritérií řazených dle priorit:
(splnění vázáno k termínu nástupu do MŠ tj. k 1. 9. 2011)   

• Oba rodiče (jeden rodič, pokud je samoživitel)dítěte mají v den zápisu trvalý pobyt v místě sídla MŠ tj. MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy                  15 bodů

• Jeden z rodičů dítěte má v den zápisu trvalý pobyt v místě sídla MŠ, tj. MČ Praha 21- Újezd nad Lesy    
8 bodů 

• Dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, dítě má/bude mít odloženou povinnou
školní docházku                                        10 bodů

• Dítě je přihlášeno k docházce do MŠ celý rok celodenně a celoměsíčně        4 body
• Dítě, jehož sourozenec se bude v MŠ vzdělávat souběžně                               1 bod
• Dítě dovrší 3 roky věku do 31. 8. 2011                                                               1 bod
DODATEK: Při stejném počtu bodů rozhoduje o přijetí do MŠ věk dítěte - starší dítě.
Prokázání nepravdivých údajů o dítěti a rodině, bude bráno jako závažné porušení školního řádu a dítě bude vy-
loučeno z docházky do MŠ. 

Zřizovatel si vyhrazuje právo v každé MŠ disponovat 2 místy.

Za správnost: Hana Kořínková RNDr. Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21
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ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S FERDOU MRAVENCEM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

K zápisu, který se konal ve dnech
20. a 21. 1. 2011, se dostavilo cel-
kem 160 žadatelů o přijetí. Z tohoto
počtu u 18 dětí žádají rodiče o od-
klad školní docházky, několik od-
klad ještě zvažuje nebo čeká na

výsledky pedagogicko-psychologického vyšetření. 
Na zápis se také dostavilo několik rodičů  z okolních

obcí, jejich děti ale pravděpodobně nebudou z kapa-
citních důvodů přijaty. Ve školním roce 2011/2012 bude
opět otevřeno 5 prvních tříd.

Mgr. Vladana Vacková
zástupce ředitele školy pro I. stupeň
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ŠKOLNÍ DRUŽINA O FERDOVI

PLÁN AKCÍ
BŘEZEN 2011

1. třídy Pasování na čtenáře 31. 3., ZOO, krátkodobý ozdravný pobyt v Jizerských horách
2. třídy Divadlo v Dlouhé, návštěva knihovny
3. třídy Příprava na UNICEF, turistika Potštejn-Vamberk
4. třídy Zámek Loučeň
5. třídy Návštěva Městské knihovny v Praze

Březen - Vítáme jaro
1. Pozorujeme změny v přírodě, na vycházkách do lesa, parků a ulic města. 
2. Hledáme jarní tématiku v dětské literatuře a v poezii, naučíme se básničku o jaru a výtvarně ji ztvárníme, 
3. Zaměříme se na autory a ilustrátory dětských knížek a navštívíme opět knihovnu v rámci celostátního pro-

jektu, do kterého jsme se zapojili v měsíci říjnu.. Uděláme si besídku o nejoblíbenějších dětských postavách. 
4. Vyprávíme si o nejoblíbenějších literárních divadelních, filmových pohádkových postavách. 
5. Do programu zařadíme poslech pohádek na CD a jejich sledování na DVD. 
6. Zapojíme se do akcí pořádanými občanskými organizacemi, které fungují na území Újezda nad Lesy. 
7. Seznámíme s národnostními a místními zvyky spojenými s jarem společným výletem do skanzenu Kouřim. 
8. Vyzdobíme si třídu a prostory školy, malujeme kraslice a vytváříme další výrobky s velikonoční tématikou, aby-

chom se společně zapojily do celoškolního projektu Škola pro UNICEF.

Moje velká kniha –ZVÍŘATA V PŘÍRODĚ
V rámci plánu činnosti školní družiny v měsíci lednu, jejímž hlavním tématem byla zvířata, si děti povídaly

a četly z knihy „Moje velká kniha – ZVÍŘATA V PŘÍRODĚ“. Děti toto téma velice zajímá a rády vyprávěly o zví-
řatech, která mají doma. Ve třídě si vytvořily tablo z fotografií „Naši domácí mazlíčci“. 

Barunka Bezdíčková z  I.C sepsala 18ti stránkovou pohádku s názvem „Příběhy o Ferdovi Mravencovi“. 

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – BŘEZEN 2011



ZE ŠKOLY A ŠKOLEK

22

31. března 2011 se v diva-
delním sále na I. stupni
naši prvňáčci se svými ro-
diči zúčastní slavnostní-
ho PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE.

Děti budou po čtenářském
slibu králem Knihoslavem I.
(pan ředitel Mgr. Miroslav
Kurka) pasováni na čtenáře
a přivítáni v Řádu čtenářském. Celá tato akce probíhá ve spolupráci s místní kni-
hovnou – dětem budou předány čtenářské průkazy (pokud je ještě nemají).
Od svých třídních učitelek dostane každý malý čtenář na památku Čtenářský list
a záložku do knihy. 

Cílem tohoto projektu, který se stane na naší škole tradicí, je rozvoj četby, vytvo-
ření základních návyků pravidelného čtení a možnost využití půjčování knih v míst-
ní knihovně.

Touto cestou děkujeme panu Michalu Špatzovi za grafické zpracování 
Čtenářského listu a záložky.

PASOVÁNÍ 
PRVŇÁČKŮ 
NA ČTENÁŘE

Ve spolupráci s třídní paní učitelkou Evou Hegyiovou
jsme s dětmi ze 3.A zorganizovaly akci "KNIHA PRO RAS-
PENAVU aneb Daruj knihu". Děti darovaly knihovně v Ras-
penavě, která přišla během letních povodní 2010 o většinu
knižního fondu, jednu ze svých knížek. A navíc napsaly
malým čtenářům na sever Čech i své věnování. To, že se
akce setkala s velkým pochopením nejen mezi žáky a ro-
diči naší 3.A, svědčí i fakt, že se k tomuto našemu projektu
přidaly i další paní učitelky se svými třídami 1.stupně.

Děkuji tímto všem ochotným dětem a jejich rodičům, že
přispěli na dobrou věc, a paní učitelce Hegyiové i ostatním
jejím kolegyním za organizaci a pomoc.

Ing. Soňa Štroufová

ŠKOLÁCI DARUJÍ KNIHY PRO RASPENAVU
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Již 17. 4. odstartuje v Újezdě nad Lesy 3. ročník Újezd.net „Seriálu tří závodů pro Zdraví“. Tento seriál poho-
dových závodů v duatlonu, v orientačním závodě na horských kolech (MTBO) a v cyklistickém závodě cross-count-
ry je určen pro širokou veřejnost a zaměřuje se především na děti a rodiny a na amatérské sportovce. Součás-
tí všech závodů bude bohatý doprovodný program a soutěže pro děti.

Seriál bude pokračovat 22. 5. závodem „Klánovické MTBO“ a poslední závod seriálu je na programu 27. 8. v Úva-
lech. „Velká cena města Úval“ rozhodne o celkovém vítězi. Součástí závěrečného závodu bude i tombola s hod-
notnými cenami a koncert známé kapely zdarma. Více informací na www.trirprozdravi.cz.

Tomáš Eisner
Občanské sdružení Tři pro zdraví

PŘEDSTAVENÍ ÚJEZD.NET 
„SERIÁLU TŘÍ ZÁVODŮ PRO ZDRAVÍ“ 2011

BŘEZNOVÁ ZAHRÁDKA

Letošní zimě snad již docházejí síly
a březen se nachystá na příchod vy-
touženého jara. Zima sice ještě ne-
řekla své sbohem, ale jarní květiny
se hlásí prvními květy. Po lednové
oblevě vykoukly na skalkách již ta-
lovíny svými žlutými hlavičkami.

Jarní květinou je již 400 let TULIPÁN
i když je spojován s Holandskem, při-
vezl jej tam botanik Clutus z Turec-
ka. Písečná půda kolem dun v Ho-
landsku je pro tulipány velmi dobrá
a tak je tam Holanďané začali pěs-
tovat a šlechtit ve velkém.

Dnes je vyšlechtěno mnoho barev a
tvarů, proto jsou ve floristice oblíbené
při aranžování. Nejlépe se tulipány vy-
jímají v jednoduchých skleněných vá-
zách, kde jejich květy ještě povyrostou
a rozvinou se do krásy. Mnohem déle
vydrží prodávané rozkvetlé s cibulkou
v kořenáči, po odkvětu nemusíme ci-
bulku vyhazovat, můžeme ji na podzim
nasadit do zahrádky, nebo se pokusit
přirychlit na příští zimu.

V březnu se připravujeme poma-
lu na výsadbu PELARGONIÍ a dal-
ších květin do truhlíků a nádob pro

ozdobu teras, balkonů a oken. Na sá-
zení používáme kvalitní, humosní
substráty. Již při sázení přidáváme
minerální hnojiva, která se v půdě po-
malu rozpouštějí, tak květiny mají
stálý přísun živin. Ale i přes toto opa-
tření musíme květiny pravidelně za-
lévat, nejlépe dešťovou vodou a při-
hnojovat. Při této naší péči nám bu-
dou dělat rozkvetlá okna, terasy
a balkony radost až do podzimu.

Na některých zahradách pěstuje-
me OKRASNÉ TRÁVY, které upra-
vujeme řezem až na jaře. Protože
přes zimu nám zahradu zkrášlí, když
je obalí jinovatka nebo sníh. Také šu-
mění suchých trav ve větru navodí
hezkou atmosféru naší zimní za-
hrady. Proto ozdobné trávy střiháme
až po posledním silném mrazu na
dlaň od země. Zbylé strniště zakry-
jí nově narostlá stébla později.

Mezi naše často používané bylin-
ky patří bezesporu KOPR VONNÝ,
je to prastará léčivá rostlina. O kopru
a jeho pěstování se píše i v Bibli a byl
znám starým Řekům i Římanům,
kteří je používali na zkrášlení věnců

na hlavách při  různých slavnostech.
Do našich zemí se dostal kopr
v 10. století a od té doby je používán
v kuchyni i jako léčivá rostlina. Je to
asi 1 metr vysoká rostlina jenom jed-
noletá a silně aromatická. Pro kuchyň
sklízíme mladé rostlinky na oblíbe-
nou koprovku. Starší tvrdší stvoly na
konzervování  okurek a zeleniny.
Smůla, je že mladé rostlinky jsou ob-
líbenou potravou pro mšice a hou-
senky vzácného otakárka fenyklo-
vého. Tyto potvůrky nám dokáží náš
nasetý kopr úplně zlikvidovat, ale-
spoň mně se to stává. Je možná lep-
ší rozhodit semena po zahradě kde
se  uchytí a naroste. Mně se vyse-
meňuje již několik let i mezi růžemi.

Někteří živočichové a hmyz v zimě
jakoby zmizeli z přírody. Většina
hmyzu přezimuje ve strnulé poloze
zalezlá v různých úkrytech. Našli si
místečka pod listím, kamením, pod
kůrou stromů. Některý hmyz se nám
nastěhuje také do příbytků, na půdy
do sklepů,  slunéčkům sedmitečným
se také líbí ve škvírách oken. Hou-
senky motýlů zalézají přezimovat do
země v podobě kukel. Samičky lum-
ka se stáhnou do škvír ve dřevě, sa-
mečkové zahynou. Také u sršně

PŘEDJARNÍ ZAHRÁDKA
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obecné přezimuje jen samička, kte-
rá na jaře vystaví velká hnízda pro
svoje budoucí potomstvo. Když se
na jaře oteplí a sluníčko začne zase
hřát, celá příroda obživne naráz
svým životem a bzukotem.

Pokud počasí dovolí můžeme za-
čít s některými březnovými pracemi
na zahradě.

Provádíme postřik stromů a keřů,
rozdělujeme trsy letních trvalek,
aby zmlazené lépe kvetly.

Přihnojujeme stromy a keře jak
ovocné tak i okrasné, nejlépe kom-
postem.

Zmladíme řezem dřeviny podle
svých představ. 

Stálezelené a jehličnaté keře po-
třebují na jaře hodně vláhy zalévá-
me je.

Rostliny v nádobách  začneme
zalévat a slabě přihnojovat.

Očistíme skalku a záhony s kvě-
tinami od plevele, který i pod sně-
hem bujně rostl.

Vysazujeme cibuloviny kvetoucí
v létě.

Zdeňka Nohejlová, ČZS

CO CHYSTAJÍ ZAHRÁDKÁŘI 
V MĚSÍCI BŘEZNU

12. 3. 2011 ve 14 hodin v jídelně ško-
ly v Polesné ulici  členskou schůzi

25. 3. 2011 v 16 hodin v areálu za-
hrádkářů přednášku pana Krause
téma Vše o zahradě

Na měsíc duben jarní výstavu
ve spolupráci s Lucií Dlabačo-
vou Jaro a Velikonoce ve dnech
pátek 8. dubna od 10:00 do 17:00
hod a v sobotu dne 9. dubna
od 10:00 do 17:00 hod. 

Na  výše uvedené akce jste srdeč-
ně zváni.

BŘEZNOVÁ ZAHRÁDKA

ČTENÍ PRO RADOST

KŇOUR JAKO KRÁVA A HUBERTŮV ZÁZRAK
Jednou, když jsme zase přijeli na návštěvu ke ka-

marádovi Richardovi do jeho lesovny Na pusté Seči
v křivoklátském polesí, pozval nás na babský bál
do Račic. To je taková malá vesnice na Berounce mezi
Žloukovicemi a Zbečnem, kde každoročně pořádají
tuto zajímavou zábavu.

„Počkejte, to uvidíte jak se tam lidi dovedou bavit.“,
sliboval nám Ríša a tak jsme onu sobotu brzo odpo-
ledne všichni, to jest jeho žena Helena, moje Lenka
a my dva, vyrazili. Byl krásný  podzimní  den a cesta le-
sem rychle uběhla a tak jsme asi po dvou kilometrech
došli k cíli. Zde musím ještě poznamenat, že v Račicích
žila většina dělníků místní lesní správy, takže Ríša byl
vlastně jejich zaměstnavatelem.

Sotva jsme minuli první domek, vyběhl z něj chlapík
a mává oběma rukama: „Pane správec, pane správec,
to jsme rádi že jste tady. Zaskočte na skleničku!“

„To nejde pane Votruba, vidíte že mám hosty. Napijeme
se spolu až v hospodě!“odmítá s úsměvem kamarád.

„Ale to by bylo, abyste se u nás nezastavil. To byste nás
urazil. Zvu vás samozřejmě všechny, však máme všeho
dost. Račte panstvo“, volá Votruba a už otvírá branku. 

Očividně se to nedá odmítnout a tak vcházíme
do stavení, kde nás vítá také jeho žena a vede do pro-
storné kuchyně. Narychlo přistavuje ke stolu další židle,
a než se nadějeme, stojí na stole šest sklínek s voňa-
vou slivovicí. Tři vrchovaté a tři s dámskou dávkou.
Ríša nás oba představuje, připíjíme si ve stoje, děku-
jeme a chystáme se odejít.

„Ale kam byste chodili, vždyť je ještě fůra času. Jen se
pěkně posaďte, musíte trochu pojíst“, pobízí panímáma.

Jsme sice po obědě a bráníme se, ale dozlatova vy-
pečené husí stehýnko s knedlíkem a zelím je neodola-

telné. Lenka s Helenou sice
usmlouvají malou porci, ale
nám se to nepodařilo. Po pivě
a další rundě slivovice jsme
konečně opustili tento po-
hostinný dům a scházeli dolů
k hospodě, kde jsme chtěli
u stolku v zahradě vyčkat na
podzimním sluníčku do začátku bálu. 

Jenže člověk míní a všechno dopadne jinak. Bylo
nám totiž projít ještě kolem dalších tří chalup, kde také
nebylo možné odmítnout další upřímná pozvání
(„To byste nás urazil, pane správec!“) a alespoň trochu
nepojíst a nepopít.

No, bylo už téměř šest hodin, když jsme konečně
došli původnímu cíli, hospodě „Na palouku“. Muzika už
hrála a sál byl skoro plný. Obklopilo nás několik dalších
Ríšových známých i oba hajní, Král a Brůžek, a každý
nás zval ke stolu. Aby se nikoho nedotkl, vybral kama-
rád samostatný stůl blízko hudby a usedli jsme.

Zábava se zakrátko dostala do správného proudu
a za halasného smíchu, zpěvu a ryčné dechovky vy-
váděly místní dívky, ženušky a tetičky všechny chlapy
v sále. Byla skoro pořád jen dámská volenka, inu bab-
ský bál! 

Když už jsme sotva stáli na nohou, vytáhl mne Ríša
do výčepu ve vedlejším lokále, kde seděli starší chlapi,
kterým „to trdlování s bábama“ již nic neříkalo. K našim
polovičkám mezitím přisedly tři místní dámy, takže
jsme je mohli bez výčitek svědomí dočasně opustit.

“A hele, je tu starej Chvojka, to něco uslyšíš!“ ukazuje
bradou Ríša .V tu chvíli jsme už byli zpozorováni a sa-
mozřejmě pozváni ke stolu kde seděli oba hajní a několik
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dalších lesáků. Byl jsem jim představen a vzat na vědomí
jako „správcovo kamarád“. Absolvovali jsme pár panáků,
pár jich také objednali a zapojili se do debaty.

Nejnápadnější postavou té malé společnosti byl ten zmí-
něný Chvojka. Vytáhlý a hubený strejc s divokým šedivým
plnovousem a skoro holou hlavou, oblečený do obnošené
kamizoly, zelených manšestrových kalhot a s malovanou
fajfkou mezi zuby. Vedly se moudré řeči, řešily se politické si-
tuace a národohospodářské problémy a při tom se otáčela
štamprlátka a půllitry piva. Starý Chvojka jen nezúčastněně
poslouchal a sem tam poznamenal, že to všechno stojí
za starou bačkoru (samozřejmě, že to řekl jinak).

Po chvíli to už Richard nevydržel a povídá: „Pane
Chvojka, vy pořád mlčíte, copak je to s vámi? Povězte tuhle
mému příteli něco ze života. Je to také myslivec a tak by
si nějakou tu zkušenost rád poslechl. A aby vám při tom ne-
vyschlo v pose, máte u mne tři další piva a mezi každým
tady od Luďka jednoho ruma. Platí?“

„Nu což, pane správec, ale jen kvůli vám, protože jsem
dneska moc smutnej. Moje stará mně ráno připravila
vo moje velký potěšení. Došlo k tragickýmu konci mý nej-
větší a nejslavnější myslivecký trofeje“.

Utřel si oči kostkovaným kapesníkem, napil se  čerstvě
doneseného piva a začal: 

„Jak možná nevíte, je mi už štyryavosumdesát a mám
za sebou dlouhej lesáckej život, ve kterým jsem zažil ve-
selý i smutný věci. Těch neveselejch ale bylo nějak víc. Jako
příkladně ta dnešní s mou starou. To ale musím začít vod
začátku, abyste se v tom vyznali. 

Sloužil jsem tenkrát na třeboňským panství. Bylo to
v patnáctym roce, za války, do kterej jsem nemusel, pro-
tože mně kníže pán jako svýho nejlepšího hajnýho vyre-
klamíroval. Sloužil jsem u něj už pátej rok a že byl se mnou
moc spokojenej a měl mně rád, dovolil mi sem tam vod-
střelit si nějakej ten slabej kus, nebo škodlivý prase. Bylo
jich tenkrát v lesích moc, ňáko se přemnožili a dělali na
panskej ourodě velký škody“.

Nastalo malé přerušení, když hostinský, pan Krupička,
donesl rundu rumů. Vyprávěč ten svůj vyzunkl, zazdil pi-
vem a pokračoval:

„Jednou mně zavolali do kanceláře, kde mi vrchní vy-
řídil befél Jeho Jasnosti, že Na Poustkách řáděj prasata,
zválely tam už lán kukuřice a rejou brambory. Ukládá se mi
zjednat tam pořádek a zatnou jim tipec. Tak holt jsem ve-
čer naládoval kulovnici a vypravil se na Poustka. Byla ta-
ková teplá noc, měsíc vejral jako rybí voko a já seděl na po-
sedu, kterej tam loni postavil hajnej Kořán s chlapama
z pily. Sedím, koukám skrz průsek mezi borovicema na kraj
pole a myslim na příští měsíc, kdy přijede pan zemskej
rada Grünstein na toho dvanácteráka, kterýho už dvakrát
netrefil. Měl jsem od jeho Jeho Jasnosti slíbeno, že když
se to tentokrát podaří, dostanu deset zlatejch. Protože
pana rada mi nabídl dokonce dvanáct, a k tomu eště stří-
brnou tabákpikslu, uznáte, že jsem měl sakra důvod pře-
mejšlet, jak to zařídit, abysme měli všichni tří radost. 

Najednou slyšim vepředu z habrový tyčkoviny šramot
a funění a na cestu se za hlohovým keřem vyvalí na cestu

vobrovský zvíře. U všech rohatejch, co to je? Měsíc sice
svítí, ale bestie stojí ve stínu a já nechal vobzorku doma.
Najednou se to pohne, vyjde ze stínu a já nevěřim svejm
vočim. Prokristapána, je to možný? Na štyrycet kroků
vode mně stojí kňour, velkej a tlustej jako kráva a snad tři
metry dlouhej. Takovýho elefanta jsem v životě neviděl a tak
nečekám, namířím, stisknu - a místo rány jen cvaknutí. 

Tenkrát jsem si patrony přebíjel sám, byla vo ně k vůli
válce bída a novejma střílelo jenom panstvo. Ževelotky byly
nespolehlivý a tak žádnej div, že někdy selhaly. Myslel
jsem, že mně trefí šlak, protože přijít vo takovej oulovek, by
bylo životní neštěstí. Ani by mi nikdo nevěřil, že jsem něco
takovýho viděl. Zatímco potmě šmátrám v kapse po dalšej
patroně, ten zjev se pomalu vode mně vzdaluje směrem
k poli. Třesou se mi pazoury, ale znovu nabíjim a modlim
se a prosim svatýho Huberta vo ňákej zázrak, protože ne-
věřim že se za týhle situace trefim.

A co se nestane! Věřte mi to nebo né, ale najednou kde
se vzal, tu se vzal zahučel strašnej vítr, ulomil na dubu tlus-
tou suchou větev a ta praštila to prase přímo do tej jeho
vobrovskej palice. Svatej Hubert mně vyslyšel! Kňour na-
půl vomráčenej zavrávorá a ve stříbrnym světle měsíce mi
nastaví celej levej bok. Zdvihnu flintu a tentokrát už to do-
vopravdy práskne. Zvíře trochu naznačí, ale stojí ještě
chvíli dál, pak se zapotácí a žuchne na zem s takovou si-
lou, že se celej posed se mnou zakymácel a z vokolních
borovic padaly šišky. 

Co vám mám povídat. Když jsem ke zhaslýmu praseti
přišel, vyvalil jsem voči nad tou jeho velikostěj a straš-
nejma zbraněma. Bylo mi hned jasný, že ho sám ani ne-
vyvrhnu, ani nedostanu z lesa. Mazal jsem teda do statku,
vzbudil šafáře a spolu s nim a kočím jsme vodjeli s fasuň-
kem a párem koní zpátky do lesa. Jenže ani naše společný
síly nestačily k naložení toho kusu a to ani když jsme ho
vyvrhli. Šafář musel poslat kočího do dvora pro posilu.
Vrátil se s třema podruhama a provazama a teprvá potom
se nám to povedlo. 

Na statku jsme štětináče změřili a zvážili. Třímetrovej
sice nebyl, ale přes dva metry dlouhej to jo, a v kohoutku
devětatadevadesát centimetrů vysokej a stětiny na hře-
benu na vosum coulů. Vážil sakumprásk i s vejvrhem půlč-
tvrta metráku. Věděl jsem, že mi to jednou nebudou lidi vě-
řit a tak jsem si vyprosil jeho škáru a ty vobrovský zbraně.
Páráky měřily šestatřicet čísel, učiněný sloní kly, ale to se
ví, zahnutý jako srpy. 

Tu škáru jsem nechal v Táboře u Hansbacha vydělat,
zbraně přidělal na podložku co ji pro mně vyřezal z  volšový
fošny vožickej Hanzal a všechno jsem vod tý doby vopa-
troval jako důkazy a na památku vnoučatum. Šak se na to
chodili koukat myslivci z celýho širokýho vokolí a jednou
dokonce přijel z Prahy i ňákej učenej zológ a furt tu kůži
měřil a vobracel, jestli jako neni sešitá z vícerejch kusů. A ty
zahnutý kly nemlich tak. Nakonec musel přiznat, že to
neni žádnej podfuk a, já jsem se stal po celym panství zná-
mej. Vod tej doby mi tam jinak neřekli než Bivoj.“ 

Starý lesák skončil, ale nikdo nevyslovil jediným slovem
pochybnost o pravdivosti toho co jsme slyšeli. Zdálo se, že
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čekali, co na to já. Nechtěl jsem být nezdvořilý, ale přece
jen co je moc, to je moc a tak povídám: 

„Poslyšte, pane Chvojko, já jsem už taky něco viděl
a o černé mnoho přečetl, ale ty vaše míry a váhy se mi ně-
jak nezdají. Co kdybyste nám ty vaše důkazy ukázal. Já si
je s vaším dovolením vyfotím a dám vám za to celou stovku!“

„Milej pane, moc rád bych vám všechno ukázal i za-
darmo, ale nemůžu. Škáru jsem pozdějc daroval do múzea
na Hlubokej a tam ji prej před lety sežrali ňáký brouci, nebo
co. A zbraně? Právě pro ty teď pláču. Moje stará lezla ráno
ve stodole pro seno a z hambalku je shodila i s tou krás-
nou podložkou na mlat, kde se stářim rozpadly na sto kusů.
Tak jsem přišel vo svý nejvzácnější trofeje a vo důkazy
mýho světovýho oulovku. Kdyby bejvaly nevzaly tak špat-
nej konec, moh jsem bejt dneska zapsanej v tej gýneso-
vej knížce a celej českej národ z toho moh mít taky slávu.
Nezbejvá vám proto, než mi věřit. Tady kamarádi vám rádi

dosvědčej, že starej Chvojka nikdá nelže. Ale jsem rád, že
jste mně vydržel poslouchat a pivem a rumajzlama pomoh
zmírnit ten muj smutek. Moc vám za to děkuju!“ Skončil
a pěstí zamáčkl v krhavém oku neviditelnou slzu. 

Mezitím se naplnil čas a račický babský bál končil. Ve-
dle v sále muzikanti balili nástroje a naše milé manželky si
nás přišly vyzvednout. Rozloučili jsme se s rekordmanem
Chvojkou a jeho kamarády, slíbili si za rok zase na shle-
danou a vydali se na cestu domů.Trvala sice trochu déle
než sem, ale to bylo tou tmou a kořeny, které nám občas
podrážely nohy. Domů jsme nakonec došli bez úhony
a padli ihned do peří. 

Druhý den jsme po dobrém obědě odjížděli domů
o několik kilo těžší, ale s hezkými dojmy z račické tra-
dice a pohostinnosti. Já pak navíc se svou první zku-
šeností s nehoráznou mysliveckou latinou. 

Luděk Ťopka

V míse utřeme máslo s cukrem a se žloutky, přidáme prosátou mouku, vanilkový cukr, sůl vykynutý kvásek
(do vlažného mléka rozdrobme droždí, přidáme lžičku cukru a mouky, rozmícháme a dáme na teplé místo vze-
jít), zaděláme a dobře propracujeme vláčné těsto. Povrh lehce poprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme
a necháme v teple vykynout. Z vykynutého těsta vyválíme na moukou poprášeném, vále placky asi půl centimetru
silné. Na jednu placku naznačíme tvořítkem kolečka, do jejich středu dáme kousek tužší zavařeniny. Druhou plac-
kou zavařeninu přikryjeme, okraje přitlačíme a kulatým tvořítkem vykrájíme koblihy. Srovnáme je na moukou po-
sypané prkénko, přikryjeme utěrkou a dáme znovu kynout. Během kynutí je obrátíme. Při smažení musí být v ka-
strole alespoň tři centimetry vysoko tuku. Koblihy vkládáme do rozpáleného tuku vrchní stranou, přiklopíme
a smažíme asi dvě minuty. Jsou-li červené, obrátíme je a nepřiklopené smažíme i po druhé straně. Koblihy vyn-
dáme dírkovanou lopatkou, srovnáme na mřížku a okapané obalíme v moučkovém cukru s vanilkou.

Vážení čtenáři, 
velmi mě potěšily kladné ohlasy na tuto rubriku. Jsem moc ráda, že recepty zkoušíte a pečete nebo vaříte

se mnou a hlavně, že vám moje recepty chutnají a rádi se k nim vracíte. Moc vám děkuji. 
A teď už k dalším receptům. Jelikož máme teď masopustní období, připravila jsem si pro vás dva masopustní

recepty a to sulc nebo někdo říká huspenina a tradiční koblihy, které by neměly v období masopustu chybět
na žádném stole. Přeji vám příjemné vaření a pečení.

Martina Nejtková, redakce 

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

SSUULLCCSSUULLCC
6 vepřových nožiček 
1 vepřové koleno 
½ kg vepřového plecka 
4 mrkve 
4 petržele 
½ celere 
nové koření, pepř celý, bobkový list,
cibule, sůl 

Maso, zeleninu a koření uvaříme v tla-
kovém hrnci tak, aby se maso rozpa-
dalo. Po té maso odkostíme a včetně
zeleniny umeleme. Umletou hmotu
dáme ještě povařit, osolíme, opepříme
a dle chuti ooctujeme. Připravíme si pe-
káč nebo jinou nádobu či formu a hmotu
do ní vylejeme a dáme vychladnout.
Sulc lze podávat s octem a cibulí.

KKOOBBLLIIHHYYKKOOBBLLIIHHYY
300 g hladké mouky
50 g tuku 
20 g cukru 
4 žloutky 
2 lžíce rumu 

20 g droždí 
1/8 l mléka 
Sůl
½ balíčku vanilkového cukru 
meruňková zavařenina 

tuk na smažení
cukr na obalení
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NEPOSEDA o.s. nabízí individuální doučování
matematiky, českého, anglického, německého jazyka
(po dohodě i jiných předmětů) pro žáky ZŠ i SŠ.
Doučování probíhá v ZŠ Běchovice. 
Více informací na www.neposeda.org nebo na 
tel. 733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org

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

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

602 260 264

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

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

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

Kupí se Vám doma hory nevyžehleného prádla? 
Stále perete, ale nestíháte žehlit? Přijedu k Vám, 

odvezu Vaše prádlo a druhý den přivezu 
perfektně vyžehlené.

Košile 1 ks/25,-                            Prádlo 1 kg/35,-  
pí Jarošová tel. 604 487 433

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
SECHTER s.r.o., Újezd nad Lesy

Tel.: 608 426 200, e-mail: Sechter.sro@seznam.cz
• Sádrokartonové systémy, podhledové systémy
• Půdní vestavby a malby, prostorové konstrukce
• Skleněné příčky a skleněné sprchové kouty

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

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

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

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

NOVÁ SLUŽBA - manikúra, pedikúra,
nehtová modeláž - komplexní péče

o ruce a nohy až k Vám domů -
L.Mrvíková, tel: 774 830 116, 

více na www.lmbeauty.cz

Mytí oken, čištění koberců

ÚKLID DOMÁCNOSTI
www.uklid-hospodyne-praha.cz

603 452 284

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

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

PLACENÁ INZERCE

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY A JINÉ ZEDNICKÉ PRÁCE. TEL. 776 015 558



POTŘEBUJETE ZVÝŠIT PŘÍJEM?
Máte zájem o přírodní léčebné metody?

Hledáme konzultanty 
v oblas0 čínské medicíny

Atrak�vní systém odměn, zaškolení zdarma
Info: Ing. Miroslav Říha, �� 607 157 788

� ZATEPLOVÁNÍ certifikát, reference

� ODVLHČOVÁNÍ ZDIVA A TERÉNU
� ZEDNICKÉ PRÁCE
� REKONSTRUKCE, PLOTY
mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz 
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NEMOCNICE V ŘÍČANECH  PŘIJME
DO PRACOVNÍHO POMĚRU STANIČNÍ SESTRU

PRO CHIRURGICKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ,
NA JEDNOSMĚNNÝ  PROVOZ.

PODMÍNKOU JE ÚSO + REGISTRACE A PRAXE
V CHIRURGICKÉM OBORU. PSS A DALŠÍ

VZDĚLÁNÍ – VÝHODOU. KONKRÉTNÍ PODMÍNKY
PRACOVNÍHO POMĚRU RÁDA SDĚLÍM OSOBNĚ.

ALENA ŠAŠKOVÁ, HLAVNÍ SESTRA 
NEMOCNICE ŘÍČANY A.S. TEL. 323 627 549

zážitkové kurzy vazby
a další kurzy uměleckých řemesel
včetně noviky - SCRAPBOOKU -
výroba přáníček z papíru
informace na www. kvetiny-darky.eu,
nebo na tel 776 090 856

KURZY VAZBY
KVĚTIN

DROBNÁ ÚDRŽBA – HODINOVÝ MANŽEL
Provedu kompletní údržbu bytů, domů a zahrad 

• montáže nábytku • řezání a štípání dřeva 

• úklid a odvoz odpadu • čištění bazénů

• zednické a SDK práce • kompletní údržba zahrady

Daniel Matějovský, 

Novosibřinská 876, Újezd nad Lesy 

Tel: 602 328 590

e-mail: matejovsky-mhmont@seznam.cz 

NA KLÍČSTAVEBNÍ PRÁCE

MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

� �

tel.: 602 342 548
602 266 299

Po - Pá 7 - 15 hod
So - ddllee  tteell..  ddoommlluuvvyy

JJaarroossllaavv  BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

- prodej štěrku
- veškeré zemní práce
- autodoprava
- zajištění a přeprava kontejnerů
- zajištění stavebních strojů 
a veškeré stavební mechanizace

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

OD 5. 3. ZÁČÍNÁME OD ZAČÁTKU

NÁVRAT KE ZDRAVÍ
Potřebujete posílit imunitní systém?

Obáváte se civilizačních chorob?
Nedaří se Vám řešit zdravotní problémy?

PŘÍČINY POTÍŽÍ MŮŽE ŘEŠIT 

TRADIČNÍ 
ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Využijte utajované císařské receptury !!!

Informace - ZDARMA -Ing. Miroslav Říha
�� 607157788,  miroslav.riha@seznam.cz
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nově otevřena, nabízíme komplexní
služby pro nejmenší i předškoláky 

a jejich rodiče.

www.duhova-skolka.cz
tel.: +420 774 499 684

- Šestajovice

Vedení účetnictví a daňové evidence
Zpracování mezd a vedení personalistiky

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2010
pro právnické a fyzické osoby

Vám zajistí 

MVM účetní servis
www.mvm-servis.cz

B. VITÁSKOVÁ J. MACÁKOVÁ
Načešická 1868 Podnikatelská 565
Újezd nad Lesy                                Běchovice 
TEL: 736 269 684 TEL: 281 864 667

E-mail: vitaskova@mvm-servis.cz
macakova@mvm-servis.cz

Elektro Staroklánovická
Újezd nad Lesy, Staroklánovická 185

Domácí spotřebiče za výhodné ceny

elektromateriál, baterie,

sáčky do vysavačů

sběrna Fotolabu

Tel.? 272 705 070

www.prackymycky.cz

  K O S M E T I C K Ý    S A L O N     ,   
Živonínská 1630, Újezd n/Lesy            V ra 
Zdravotní st edisko Rohožník 
(samostatný vchod vedle Optiky) 
 
Kosmetické služby – vizážistika 
V ra Vokounová  - tel. 607 660 249 
www.kosmetika.ujezd.eu
 
                      Pedikúra – manikúra  

 
           Pavla Bumbová – tel. 721 333 415 
                    pavla.bumbova@seznam.cz 

Jarní sleva 15 %
☺ návrhy a realizace zahrad
☺ jarní řez ovocných dřevin
☺ údržba zahrad a hrobů
☺ individuální aranžérské a zahradnické 
☺ kurzy v pohodlí vašeho domova
☺ kytice a aranžmá k různým příležitostem
☺ kompletní svatební květinová výzdoba
do konce března sleva na veškeré služby 15 % 
(slevu uplatníte předložením tohoto inzerátu)
pro seniory: do konce března sleva na jarní řez jabloní 40 %
Soutěž o ceny: Zkuste štěstí na www.zahradniksikula.cz.
Soutěž trvá do konce března. 
Zahradník Šikula - Kompletní zahradnické a aranžérské služby

tel. 728 007 691, e-mail: zahradniksikula@seznam.cz

"Komplexní zpracování daňové evidence, vedení
účetnictví, mzdová agenda, evidence DPH,
silniční daň pro OSVČ, malé a střední firmy.
Připravíme daňové přiznání, přiznání k DPH
(měsíční, čtvrtletní), mzdy, přehledy o zdravotním
a sociálním pojištění, výpočet mzdy, zaúčtování,
výkaz odvodu daně. Poradenství. Úspěšně
poskytujeme dotační poradenství z EU. 
Grant Consulting, s.r.o.,
prochazkova@granty-dotace.cz, 602 566 574, 
Technologický park, Podnikatelská 553, 
Běchovice - Praha 9."

Certifikovaná firma se sídlem v Úvalech instaluje
elektronické zabezpečení objektů  - OKO1

Připojení k pultu centralizované ochrany 
na půl roku zdarma

Slevy na instalace objednané přes internet
www.asiscom.cz

Ing. Antonín Sobotka    603 426 68

OPRAVA SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
televize, videa, DVD...

Tel.: 605 436 119          
Milan Vykouřil

Po celý týden - přijedu



MASÁŽNÍ STUDIO 
CENTRUM BLATOV

Račiněveská 2444, Praha 9 
Tel: 774 938 082 – Viktor

www.wiledi.cz 
MASÁŽE - 1/2 hodiny 250 Kč

ŘASOVÉ ZÁBALY

ANTICELULITIDNÍ PROGRAM
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ

TĚŠÍME SE NA VÁS

• medová
• reflexní

• klasická
• čínská tlaková 

• detoxikační • na hubnutí

DÁRKOVÉ POUKÁZKY
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Chtěli by jsme touto cestou upozornit své stálé zákazníky

KVĚTINÁŘSTVÍ - JASMÍN na informaci,

že o měsíc dříve, tedy od 27. 2. 2011 ZAVÍRÁME,
RUŠÍME svojí pobočku na Blatově v Újezdě nad Lesy.
NADÁLE všechny zákazníky velice rádi UVÍTÁME, OBSLOUŽÍME,
PORADÍME v KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍN (u Penny
Marketu v Újezdu n.L.), které bude nadále k vašim

službám stále 7 dní v týdnu otevřeno.
Otevírací doba: PO-PÁ  8-19.30 h., SO-NE 8-17 h.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaší návštěvu.
Květinářství-Jasmín, Újezd n.L.

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz
mobil: 603 242 142
tel.: 281 931 419
fax: 281 931 512 sm

lu
vn

í

ceny

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

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

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

OPRAVY, ÚDRŽBA – HODINOVÝ MANŽEL.          Potřebujete:
- Kompletní elektroinstalaci, vyměnit, instalovat nebo přemísti el.zásuvky, vypínače?
- Připojit osvětlovací tělesa v interiéru i v exteriéru, zahradní svítidla včetně vedení?
- Vyměnit přívodní kabely k domácím spotřebičům?
- Sestavit zakoupený nábytek?
- Připevnit poličky, garnyže, pověsit obrazy?
- Drobné stavební práce, sádrování děr a tmelení trhlin ve stěnách i stropech?
Nebo jiné drobné i větší opravy v domácnosti?
Stačí jen zavolat a domluvit se!                                    Mobil: 737 800 126

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



33

placená
inzerce & reklama

ÚČETNICTVÍ NA MÍRU
Kompletní účetní a daňový
servis, mzdy, zastupování

na úřadech či jen dílčí
pomoc při uzávěrkách 
a daňových přiznání. 
Individuální přístup.

Bc. Jana Mynářová  
T: 777 928 990

E-mail: 
MynarovaJ@seznam.cz

http://dumfinance.sweb.cz/
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SSvvííččkkáárrnnaa  aa  vvýýrroobbnnaa  kkoossmmeettiicckkýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  RROODDAASS  ŠŠeessttaajjoovviiccee

Těšíme se na vás v naší podnikové prodejně o ploše 120 m²

OOtteevvíírraaccíí  ddoobbaa  cceelloorrooččnněě::  ssoobboottaa  1100::0000  ––  2200::0000,,  nneedděěllee  1100::0000  ––  1188::0000  hhooddiinn  

SSvvííččkkyy:: stolní, válcové, dekorační, adventní, hřbitovní, vánoční, vonné, 
odpuzující hmyz, dále: parafínové zábaly, koupelnové soli, 
oleje do aromalamp, doplňky ke svíčkám 
• Vše za podnikové ceny
• Nedělní nabídka – možnost pro každého vyrobit si vlastní 

svíčku – vždy od 14:00 a 15:00 hodiny 
• Nově občerstvení ve svíčkárně a parkoviště
•• VV  aarreeáálluu  ssvvííččkkáárrnnyy  mmiinniiffaarrmmiiččkkaa  ––  vvssttuupp  zzddaarrmmaa

AAKKCCEE
BBŘŘEEZZEENN
55..  aa  66..  bbřřeezznnaa MMaassooppuussttnníí  kkaarrnneevvaall  ––  zzaakkoonnččeenníí  mmaassooppuussttuu  

vveeppřřoovvýýmmii  hhooddyy  //  mmaasskkyy  mmaajjíí  jjííddlloo  aa  ppiittíí  zzddaarrmmaa//  
DDUUBBEENN  
2233..  ––  2255..  dduubbnnaa OOssllaavvaa  vveelliikkoonnooččnníícchh  ssvvááttkkůů  vvččeettnněě  ppoonndděěllíí  

ZZddoobbeenníí  vvaajjííččeekk  vvoosskkeemm,,  pplleetteenníí  ppoommlláázzeekk  
//  ss  sseebboouu  vvyyffoouukkaannáá  vvaajjííččkkaa//

Další seznam akcí bude postupně 
dopisován na wwwwww..rrooddaass..cczz v odkazu 
„„PPlláánn  aakkccíí  pprroo  rrooddiinnyy  ss  dděěttmmii““

ŠŠeessttaajjoovviiccee,,  NNaa  BBaallkkáánněě  221111
(ulice naproti fotbalovému hřišti)
tteell::  228811  996622  334411  
wwwwww..rrooddaass..cczz,,  wwwwww..ssvviicckkaarrnnaa..ccoomm
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ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, www.praha21.cz. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16,
tel.: 281 012 911. PPřřííjjeemm  iinnzzeerrááttůů::  Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz TTiittuull  nnaavvrrhhllaa::  Tamara Schreiberová. JJaazzyykkoovvéé  kkoorreekkttuurryy::  Pavel Švejnoha.
VVýýkkoonnnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa:: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz  ŠŠééffrreeddaakkttoorrkkaa:: Karla Jakob Čechová, e-mail: redakce@praha21.cz SSaazzbbaa  aa ttiisskk::
Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka vždy 14. v měsíci. Náklad - 1550 ks. Redakce si vyhrazuje právo
upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA  VŽDY 14. V MĚSÍCI

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

phone.újezd.net

Zbavte se zbytečných plateb!

Kvalitní, rychlý a levný přístup k internetu 24 hodin denně.
Žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“.
Dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně.

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

ZDARMA:
��  VoiP telefonní linky bez paušálních poplatků
��  samostatná linka pro připojení k PCO
��  servis linky včetně dopravy technika
��  pouze za 1 Kč veškerý HW pro připojení k síti

Připojte se kdekoliv v lokalitě: Újezd nad Lesy, Rohožník, Blatov, Běchovice, Běchovice II, Sibřina Koloděje, Květnice,
Stupice, Sluštice, Dobročovice, Dubeč, Dubeček , Hájek, Křenice, Pacov, Březí, Strašín, Babice, Doubek, Zlatá, Třebohostice,
Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Štíhlice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad Černými
Lesy, Tuklaty, Tlustovousy, Břežany, Vyšehořovice, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy, Mstětice,
Zeleneč, Šestajovice, Klánovice, (rozhraní Klánovic a Šestajovic), Praha 10 Zahradní Město − okolí ulice Jabloňová

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

ABAK, spol. s r. o., Na Jarově 4, Praha 3, tel.: 603 449 506, 246 030 670 (10.00 až 16.00 hod.)
e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net




