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Milí čtenáři,

vstoupili jsme do měsíce,
ve kterém začíná advent. Doba klidu,
rozjímání a přípravy na Vánoce a pro
věřící čas čekání na svátky narození
Ježíše Krista.
Zkuste se taky zastavit a přemýšlet,
co se vám v roce 2009 povedlo, které
věci jste mohli udělat lépe a jaké jsou
možnosti nápravy.Vyměňte přecpaná
nákupní centra za chvilku doma
v křesle pod lampou s hrnkem
dobrého čaje a pěknou knížkou nebo
zpravodajem, který jsme pro vás
připravili. Co v něm najdete? Mimo
jiné reportáž z otevření nového
polyfunkčního domu a oslav výročí
vzniku republiky. Luděk Ťopka
popisuje v rubrice čtení pro radost
zážitky z lovu s pomocí dravého ptáka
a dozvíte se i, jak naložit s rostlinami,
které nemají rády zimu.

Přejeme vám příjemné čtení,

redakční rada
Újezdského zpravodaje

OBSAH
Úvod - str. 1
Zprávy z rady - str. 2
Z úřadu - str. 4
Žijeme v Újezdě - str. 8
Společenská rubrika - str. 11
Mezi lidmi - str. 12
Vzpomínky na Újezd - str. 13
Policie informuje - str. 14
Zveme Vás - str. 15
Kultura - str. 18
Ze školy - str. 21
Sport - str. 22
Říjnová zahrádka - str. 24
Vaříme se Zpravodajem - str. 26
Sudoku - str. 26
Čtení pro radost - str. 27
Placená inzerce - str. 29



Informace z 55. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 16. září
2009
SOUHLASÍ
- s přijetím daru – 200 ks koláčků

od firmy Pekařství Kollinger a Kol-
lingerová na Újezdské posvícení,
které se bude konat dne 19.9. 2009
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit darovací smlouvu
ke schválení na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- pro potřeby územního řízení s 1.eta-
pou výstavby (rekonstrukce stávají-
cího objektu bývalé truhlárny na by-
tový dům) na parc. č. 731 v k.ú.
Újezd nad Lesy dle studie předlo-
žené společností STAVINVEST
Group a.s., s tím, že bude splněna
doprava v klidu v souladu s OTP, a to
bez výjimky. Konkretizovaný návrh
výstavby v 2.etapě (dvojdům) bude
předložen k projednání MČ Praha 21
před žádostí o ÚR.

- s vybudováním novostavby – do-
končení „Centra Blatov“ na pozem-
cích parc. č. 580/20 a 580/25 v k.ú.
Újezd nad Lesy (investor Prosper
s.r.o.) dle předložené architektonic-
ké studie společnosti AID s.r.o.

- s darovací smlouvou na 400.000 Kč
od firmy Cuspicus s.r.o. a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit darovací smlouvu ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

JMENUJE
- pí Ilonu Hlaváčkovou členkou

komise SPOZ, a to s platností
od 16. 9. 2009

REVOKUJE
- usnesení Rady MČ Praha 21

č. 1054 ze dne 2. 9. 2009 na ná-
sledující znění „souhlasí s udělením
peněžitého daru pí Marii Tomaide-
sové za zpracování knihy „Střípky
z újezdské historie“ dle předlože-
ného návrhu, který je nedílnou
součástí originálu usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit darovací smlouvu
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

SCHVALUJE
- dle připomínek rady Smlouvu o dílo

– servis výtahů v polyfunkčním

domě s dodavatelskou firmou
Schindler CZ, a.s., 155 21 Praha 5,
Řevnická 170/4, IČ: 27127010,
DIČ: CZ27127010 a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou,
po provedení úprav, podpisem
smlouvy o dílo

- smlouvu o smlouvě budoucí na zří-
zení trvalého věcného břemene
u pozemků na parc. č. 1608, 1645,
1655, 1574, 1546, 1542/2, 1542/4
k.ú. Újezd nad Lesy se společností
T-Sytems Czech Republic a.s.
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy

BERE NA VĚDOMÍ
- odstoupení pana Havleny od žá-

dosti odkoupit část pozemků
1393/189 a 1393/5. Materiál bude
stažen z jednání zastupitelstva.

Informace z 56. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 30. září
2009
SOUHLASÍ
- s vyhlášením grantového programu

pro rok 2010 dle předloženého
návrhu a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s odprodejem části pozemků
č. parc.793/7 a 793/4 o výměře cel-
kem cca 850 m² v k.ú. Újezd
nad Lesy předem známým zájem-
cům za částku dle platné cenové
mapy 2.800,- Kč/m².Zájemci zajistí
na vlastní náklady oddělení po-
zemků geometrickým plánem,
ve kterém bude také řešena po-
sunutá hranice mezi pozemky
793/7 a 793/6 v k.ú. Újezd nad
Lesy. Zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (Odbor majetku a inves-
tic - OMI) informovat žadatele o sta-
novisku rady, dále ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) požádat Sta-
vební úřad o dělení parcel v sou-
ladu s předloženým návrhem a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) zveřejnit záměr na prodej
v souladu s § 36 odst. 1 zák.
č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze
a ukládá starostce pí Vlásenková
předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

SCHVALUJE
- nákup osobního vozidlaVW Caddy

Kombi za cenu 363.462,- Kč včet-
ně DPH. Nákup vozidla bude hra-
zen z kapitoly 09 vnitřní správa.
A dále pověřuje tajemníka pana
Saitze nákupem vozidla

- odprodej osobního vozidla Škoda
Felicia Kombi, SPZ AKK 03-24
za cenu stanovenou znaleckým po-
sudkem, prostřednictvím autobazaru

- předložené platové výměry
na 4. čtvrtletí 2009: řediteli Mgr. Mi-
roslavu Kurkovi, MZŠ, Polesná 1690,
ředitelkám:pí Janě Cenkrové, l. MŠ,
Čentická 2222, pí Naděždě Kosa-
nové, MŠ Sedmikráska, Lišická
1502, Bc. Miluši Benátské, MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653 a pí Ivaně
Huttové, MŠ Sluníčko, Polesná
1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy
a zároveň pověřuje starostku píVlá-
senkovou podpisem platových vý-
měrů, které jsou nedílnou součástí
originálu usnesení

- využití daru od firmy Cuspicus
s.r.o. ve výši 400.000,- Kč na ná-
kup vnitřního vybavení polyfunkč-
ního domu a dále schvaluje výzvu
k předložení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Vnitřní
vybavení polyfunkčního domu“
a níže uvedený seznam firem
k předložení nabídky: I.) Martin
Kahoun – Interiéry, Nad statkem
1456, 252 28 Černošice; II.) cmf
interiéry, Svatoslavova 24, 140 00
Praha 4 - Nusle; III.) Nábytek Pra-
ha – Libor Vidinský, Lyžařská 896,
102 00 Praha 10 – Hostivař a dále
schvaluje hodnotící kritéria jejich
váhy: cena díla 70%, délka reali-
zace 20% a záruční lhůta 10%
a ukládá ÚMČ Praha 21 (OMI) vy-
zvat firmy k předložení nabídky

- smlouvu o napojení objektu poly-
funkčního domu na poplachový
monitorovací systém hl.m.Prahy
a zároveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy

- dodatek č. 2 ke kupní smlouvě
č. 51/09 ve znění dodatku č. 1 se
společností InterGast a.s. a dále
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku č. 2 ke kupní
smlouvě č. 51/09 ve znění dodat-
ku č. 1
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ZPRÁVY Z RADY

- dodatek č. 2 k rámcové smlouvě
č. 80/09 na zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení
na dostavbu budovy Úřadu MČ
Praha 21 a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
dodatku

- rozpočtové opatření č. 67 – nákup
užitkového vozidla VW Caddy
Kombi pro Středisko osobní hy-
gieny v kapitole 09 Vnitřní správa

BERE NA VĚDOMÍ
- předložený návrh zvýšení nená-

rokových složek platů a motivač-
ních složek mezd poskytnutých pro
4. čtvrtletí r. 2009 řed. Mgr. Miro-
slavu Kurkovi, Masarykova ZŠ,
Polesná 1690, řed. Janě Cenkro-
vé, l. MŠ, Čentická 2222, řed. Na-
děždě Kosanové, MŠ Sedmikrás-
ka, Lišická 1502, řed.Bc.Miluši Be-
nátské, MŠ Rohožník, Žárovická
1653 a řed. Ivaně Huttové, MŠ Slu-
níčko, Polesná 1690, Praha 9 –
Újezd nad Lesy

RUŠÍ
- usnesení Rady MČ Praha 21

č. 1047 v plném rozsahu a zároveň
schvaluje z důvodu havarijního
stavu střechy Novosibřinská 673
a časové tísně vypsání veřejné
zakázky malého rozsahu výzvou
jednomu zájemci – firmě IBF
Izol s.r.o., IČ: 26478986. Nabídka
na opravu havarijního stavu stře-
chy Novosibřinská 673 je nedílnou
součástí originálu usnesení. Dále
schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na opravu havarijního stavu stře-
chy Novosibřinská 673 s firmou
IBF Izol s.r.o., IČ: 26478986 a po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

Informace z 13. zasedání Za-
stupitelstva MČ Praha 21
ze dne 21. září 2009

VOLÍ
- mandátovou komisi ve složení:

předseda: pan Voňka Petr, členo-
vé: paní Diepoltová Barbora a paní
Štroufová Soňa

- návrhovou komisi ve složení: před-
seda: pan Štrouf Ondřej, člen paní
Juřenová Vladimíra

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění usnesení z minulého zase-

dání Zastupitelstva MČ Praha 21

SCHVALUJE
- program 13. zasedání Zastupitel-

stva MČ Praha 21
- rozpočtová opatření č. 35, 38, 40,

44 – 47, 51 – 54 (změny rozpoč-
tu v roce 2009) dle předloženého
návrhu – tabulek, které jsou ne-
dílnou součástí usnesení.

- plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1.
pololetí roku 2009 dle předlože-
ného návrhu – komentáře a tabu-
lek, které jsou nedílnou součástí
originálu usnesení

- odprodej pozemku parc. č.
1393/451 o výměře cca 12 m²
v k.ú. Újezd nad Lesy předem
známému zájemci za plnou cenu
dle platné cenové mapy tj. 3.400,-
Kč/m² a zároveň pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem kup-
ní smlouvy

- darování pozemků od a.s. Central
Group č. parc.: 537/23 o výměře
326 m², 537/34 o výměře 337 m²,
537/129 o výměře 1.474 m²,
537/136 o výměře 1.954 m²,
537/175 o výměře 667 m²,
537/185 o výměře 394 m², 3735/3
o výměře 6.096 m², 3735/37 o vý-
měře 2.926 m², 3735/105 o vý-
měře 708 m², 3735/139 o výměře
100 m², 3735/140 o výměře
181 m² všechny v k.ú. Újezd
nad Lesy vedené na LV č. 2868
u Katastrálního úřadu pro
hl.m. Prahu, kat. pracoviště Praha
a dále schvaluje odkoupení staveb
komunikací včetně sadových
úprav od Společnosti pro rozvoj
Horních Jirčan na výše uvedených
pozemcích v ulicích Donínské,
části Rápošovské, části Račině-
veské, části Zalešanské, Zápolské,
Lstibořské, Lutínské, Zbytínské,
Luníkovské za celkovou částku
1.000,- Kč a pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem smluv

- odprodej pozemku č. parc.
1009/77 o výměře 120 m² v k. ú.
Újezd nad Lesy za cenu dle ce-
nové mapy pozemků platné pro
rok 2009, která je 2.800,-- Kč /m².

Žadatel zajistí vyčištění pozemku
na vlastní náklady a pověřuje sta-

rostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy

- zřizovací listiny příspěvkových or-
ganizací l. MŠ Čentická 2222,
Praha 9, MŠ Sedmikráska, Lišic-
ká 1502, Praha 9, MŠ Rohožník,
Žárovická 1653, Praha 9, MŠ Slu-
níčko, Polesná 1690, Praha 9
a Masarykova ZŠ, Polesná 1690,
Praha 9 s účinností od 1. 10. 2009
a dále pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem zřizovacích
listin

- udělení peněžitého daru paní
Marii Tomaidesové ve výši 15.000,-
Kč za práci na knize „Střípky
z újezdské historie“ a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem darovací smlouvy

- darovací smlouvu na 200 ks ko-
láčků v hodnotě 900,- Kč od firmy
Kollinger a Kollingerová a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- darovací smlouvu na 400.000,-
Kč od firmy Cuspicus, s.r.o. a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy

REVOKUJE
- usnesení ZMČ Praha 21 č. 184

ze dne 16.3.2009 v plném rozsahu
a zároveň schvaluje Smíšenou
smlouvou směnnou a kupní jejímž
předmětem je i směna pozemků
parc. č. 537/92, 537/330, 537/342,
537/350 a 537/369 ve vlastnictví
hl.m. Prahy, svěřená správa MČ
Praha 21 za pozemky parc. č.
537/322, 537/371, 537/365
a 537/363 ve vlastnictví fyzických
osob v k.ú. Újezd nad Lesy a po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

SOUHLASÍ
- s pořízením změny územního

plánu na části pozemku č. parc.
1544, k. ú. Újezd nad Lesy
ze stávajícího funkčního využití
pozemku určeného k plnění
funkce lesa (LR) na funkční vy-
užití smíšeného městského typu
(SVM) a dále ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit podnět
na pořízení uvedené změny
ÚP HMP odboru územního plá-
nu MHMP



VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÉHO STROMU
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha

21 sděluje, že lípa velkolistá (Tilia platyphylla SCOP) byla vyhlá-
šena památným stromem hlavního města Prahy, MHMP, odborem
ochrany prostředí. Strom se nachází na pozemku parc.č. 461/1
k.ú. Újezd nad Lesy při křižovatce ulic
Staroújezdská-Druhanická. Jedná se
o „lípu svobody“, která byla osazena
na podzim 1919. Při této příležitosti byla
uspořádána slavnost, kterou navštívil
prezident T.G.Masaryk a jeho dcera
Alice.

JUDr.Vladimíra Kozáková
ved. OŽPD ÚMČ Praha 21
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Z ÚŘADU

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení: - dne 16. 11. 09 od 9,00 do 11,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označe-
ném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 –
Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

1. Toušická
2. Rohožnická
3. Netušilská x Brzická
4. Druhanická x Staroújezdská
5. Žehušická x Měšínská
6. Starokolínská

7. Dědická x Ranská
8. Holšická x Sudějovická
9. Valdovská x Hrádková

10. Čenovická x Pilovská
11. Lomecká x Zaříčanská
12. Církvická x Ochozská

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
20. a 21. listopadu předvánoční úklid

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 16. listopadu 2009
bude úřad z technických důvodu uzavřen.

Vladimír Saitz, tajemník
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Z ÚŘADU

KOMPOSTÁRNA BIOLOGICKÉHO ODPADU V PRAZE

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

V pátek dne 20. 11. 2009 se kolem poledne přistaví VOK na výše uvedená stanoviště,
v sobotu ráno dne 21. 11. 2009 se nejplnější kontejnery vymění a odpoledne (kolem
13:00 hod) se odvezou.

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



SBĚRNÉ DVORY

Adresa: Městská část Praha 20
Chvalkovická 3
Praha 9 – Horní Počernice
tel: 281 924 959

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

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

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

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

ZA ÚHRADU
- pneumatiky 25 Kč za kus

Martina Nejtková, OŽPD

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

Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi,
substráty, apod.

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

sobota od 7:00 do 15:00 hodin

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

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

Martina Nejtková, OŽPD



Podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy
č. 5/2007, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů vznikajících na území hlavního
města Prahy a systém nakládání se stavebním od-
padem (vyhláška o odpadech) je povinností každého
vlastníka nemovitosti zajistit si dostatečný objem
sběrných nádob na komunální odpad.

Současně nám tato vyhláška ukládá komunální
odpad třídit na tyto složky: papír a lepenka, sklo,
plasty, objemný odpad, nebezpečný odpad. V naší
MČ Praha 21 dále máme možnost třídit nápojové kar-
tony, což jsou obaly od mléka, džusů atd. a biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad.

V současné době máme v Újezdě nad Lesy
34 stanovišť na tříděný odpad, které slouží pro od-
kládání vytříděných složek komunálního odpadu.

Jedno kontejnerové stání obsahuje nádoby
na papír, plasty, sklo a nápojové kartony a najdete je
v těchto ulicích:
Druhanická x Staroújezdská, Holšická x Sulovická,
Zálešanská x Lomecká, Malešovská x Malotická,
Oplanská x Domanovická, Ochozká x Církvická,
Pilovská – vedle čp. 1731, Hulická MÚ, Toušická x
Chotěnovská, Žehušická, Žíšovská 1627, Žíšovská,
Živonínská, Žlebská, Zbýšovská x Lišická, Velebného,
Lstibořská, Hořejšího x Šlitrova, Kojická x Všeňská,
Hrádková x Sudějovická, Valdovská vedle č. 340/0,
Malešovská 1651, Polesná x Čenovická, Dobrovická
x Ratajská, Nadějovská x Bělušická, Staroklánovická
(před hájovnou), Velimská (u lesa), Chabeřická x
Týnecká, Nadějovská (u rybníka), Domanovická x Sta-
roújezdská, Žehušická 1643, Druhanická x Rozho-
vická, Čentická x Polešovická, Račiněveská u čp. 131.

Nádoby mají uzpůsobený vývoz tak, aby nedo-
cházelo k jejich přeplňování. Papír se vyváží třikrát
týdně, polovina nádob na plasty se vyváží třikrát
týdně a druhá polovina čtyřikrát týdně. Nádoby
na sklo se vyváží jednou za čtyři týdny, nádoby
na nápojové kartony o velikosti 240 l jednou týdně,
kontejner na nápojové kartony jednou za čtrnáct dní.
Na všech nádobách je nalepen štítek, na kterém je
uveden termín svozů.

Jediný problém, který nastává a to nejen kolem
kontejnerů na tříděný odpad, je ten, že někteří ob-
čané neumějí udržovat čistotu. Jistě každý z nás
chce mít kolem sebe pořádek, ať už doma, na za-
hradě nebo ve svém okolí.

Touto cestou bych chtěla apelovat na občany, aby
odkládali odpady do kontejnerů takovým způsobem,
aby jim odpady neodpadávaly podél kontejnerů a ne-

tvořil se zde nepořádek. V případě, že se stane, že
odpad odpadne vedle kontejneru, jistě není problém
odpad sebrat a odhodit do příslušného kontejneru.
Dále je nutné u kontejneru zavírat víka, aby se od-
pady nerozlétávaly po okolí.

Dále se bohužel mezi námi najdou tací, kteří
u stanoviště odloží jiný druh odpadu, než pro který
jsou určena. Myslím si, že v současné době máme
tolik možností, kam odložit velkoobjemový odpad, že
není důvod dělat si ve svém okolí skládky a nepořá-
dek /např. každý měsíc přistavujeme velkoobjemové
kontejnery nebo lze odpad odložit do sběrného
dvora/. Samozřejmě vždy záleží na každém z nás,
ale zamysleme se nad sebou a udržujme si čistotu
ve svém okolí. Je to přece naše vizitka!

Ano, můžeme za vás pravidelně provádět úklidy,
můžeme každý týden provádět kontroly 34 stanovišť
a posílat úklidovou službu, aby vše dala do pořádku,
ale vše stojí peníze a čas pracovníků a tato služba
bude vždy na úkor ostatních věcí, které by byly po-
třeba pro naši MČ udělat či pořídit.

Poslední věc, která mě velmi trápí je ta, že jsme
k sobě navzájem bezohlední a neohleduplní.
Než půjdete ke stanovišti odhodit vytříděné odpady,
podívejte se nejdříve na hodinky, kolik je hodin. Uvě-
domme si, že u kontejnerů na tříděný odpad žijí lidé,
kteří chtějí mít také svoje soukromí a klid a nechtějí
poslouchat, jak v brzkých ranních, ale především
ve večerních hodinách někdo hází např. láhve
do kontejneru. Dodržujme noční klid!

Nechci vám tady sáhodlouze psát o tom, kolik mů-
žete dostat pokuty za to, když nedodržujete zákonné
předpisy, vyhlášky atd., nejde přeci o to, jak někoho
někde odhalit a dát mu pokutu. Prosím, zamysleme
se nad tím, děláme to vše pro sebe, své děti a okolí.
Nechceme přeci žít na jedné velké skládce.

Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU
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POLYFUNKČNÍ DŮM PŘIVÍTAL
PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY
Jáma Karel je už definitivní minulostí. V sobotu
24. října byl slavnostně otevřen újezdský poly-
funkční dům.
Slavnostnímu zahájení provozu předcházela před bu-

dovou Masarykovy základní školy oslava výročí vzniku
samostatné Československé republiky.
Sešel se na ní

výjimečně vysoký
počet návštěv-
níků. Tradičně byli
pozvaní vzácní
hosté, plukovník

Pavel Vranský, vdova po generálu Stanislavu Krausovi paní Alena Krausová
s dcerou, plukovník Václav Straka, plukovník Stanislav Hnělička, plu-
kovník Jan Vondráček a plukovník Oldřich Pelčák. S projevem vystoupil člen
Legionářské obce, generál MUDr. Josef Hercz. Zúčastnili se jí také zástupci
okolních městských částí.

K přítomným promluvila po generálu Herczovi starostka paní Andrea Vlá-
senková, která zároveň pozvala shromážděné k prohlídce polyfunkčního
domu.

Žáci základní školy měli připravený program – hudební a recitační
pásmo.
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Věříme, že se pošta přestěhuje
Poté se lidé přesunuli k polyfunkčnímu domu. Uvnitř už čekali zástupci

radnice a před jedenáctou hodinou Andrea Vlásenková slavnostně pře-
střihla pásku. Před tím v krátkém úvodním slovu poděkovala všem, kteří
se na stavbě domu podíleli a hovořila mimo jiné i o problémech s Českou
poštou. „Zatím jsou prostory určené pro poštu prázdné, protože stále
jednáme o tom, aby se sem přestěhovala. Přestože se s městskou částí
dohodla, že se tak stane, a co víc, požadovala větší prostory kvůli nárůstu
počtu zásilek, zatím dohodu nenaplnila. Intenzivně jednáme se zástupci
pošty a věříme, že věc dospěje ke zdárnému konci a občané Újezda se
dočkají provozovny pošty na důstojném místě. Zároveň děkuji všem, kteří
podepsali související petici. A že vás bylo mnoho,“ uvedla starostka Andrea
Vlásenková.

Nový dům, nová kniha
Přítomných, kteří byli na nový dům zvědaví, bylo tolik, že se museli

rozdělit do dvou skupin. Jedni si nejdříve prohlédli prostory muzea, druzí
pokračovali do patra, kde se nachází restaurace, kavárna a společenský sál.

Na pódiu společenského sálu znovu vystoupila Andrea Vlásenková, aby představila knihu manželů Tomai-
desových o historii Újezda - Střípky z újezdské historie. Autorům zároveň poděkovala za vytvoření krásné pub-
likace a společně s Marií Tomaidesovou ji symbolicky pokřtila šampaňským. O publikaci byl takový zájem, že se
během chvíle vytvořila dlouhá fronta těch, kteří si ji chtěli koupit rovnou na místě.

Andreu Vlásenkovou a Marii Tomaidesovou vystřídaly na pódiu děti z mateřské školky Rohožník s pásmem
říkanek a písniček.

Příchozí si měli možnost prohlédnout nejen „hlavní“ prostory, ale i zázemí domu, ke kterému patří podzemní
garáže.

ŽIJEME V ÚJEZDĚ



V sobotu 24. 10. 2009 nastal
pro Újezdské muzeum slavnostní
okamžik: přestěhovalo se do no-
vých stálých prostor – přízemí no-
vého krásného víceúčelového domu
na křižovatce.

Současně s tím otevíralo také
nově organizovanou stálou expozici.
Když jsme přesně před pěti lety –
28.10.2004 otevírali první expozici,
horko těžko jsme sháněli materiál pro
10 skleněných vitrín, abychom naplnili
logo našeho muzea – Proměny praž-
ské periferie.

Jsme šťastni, že za těch pět let, co
existujeme, jsme mohli uspořádat 15
tematických výstav. Zatímco
na prvních vernisážích jsme uvítali 5 –
10 návštěvníků, letos dosahujeme
více než stovku hostí. A další stovky
navštíví výstavy vždy za 2 – 3 měsíce
jejich trvání.

I naše vernisáže v nových prosto-
rách se zúčastnilo více než 150 ná-
vštěvníků. A byla to skutečně vý-
znamná společnost. Kromě naší do-
slova ochránkyně paní Andrey Vlá-
senkové přišla i vzácná delegace Sva-
zu zahraničních legionářů v čele s ge-
nerálem MUDr. Josefem Herczem.

Milé bylo i zahájení vernisáže
vystoupením tří frekventantů hu-
debních kursů:Vladislava Schmidta
ml., který zahrál 2 skladby Hayd-
novi, jehož 200. výročí úmrtí vzpo-
míná celý kulturní svět. A další
klavíristky Jana Žížalová a Jolana
Moravcová vytvořily důstojný rámec
slavnostní chvíle.

Přestěhování muzejních sbírek
do nových prostorů umožnilo zdůraznit
onen úžasný rozmach, který Újezd
společně s Novou Sibřinou a Blatovem
urazily za pouhé jedno století.

Chci poděkovat především místo-
předsedkyni muzejní rady paní
Ing. Evě Danielové a paní učitelce
Mgr. Aleně Svatošové, které samy
zrealizovaly instalaci trvalé expozice,
a to na velmi pěkné úrovni.

Veliký dík patří i další člence
muzejní rady paní Haně Kořínkové.
Po celou dobu existence muzea
přepisuje mé návrhy obsahových
scénářů do „lidské češtiny“. Vzhle-
dem k mému očnímu handicapu
nejsem schopen „normálně“ psát.
Bez její obětavosti a hlavně schop-
nosti bych ani nemohl vás, čtenáře
ÚZ pravidelně informovat o aktuální
činnosti muzea.

Jsme moc vděčni i panu tajem-
níkovi Vladimíru Saitzovi, členům
rady a zastupitelstva.

Za největší úspěch činnosti
muzea považujeme skutečnost,

„Jsem ráda, že se Újezdu vrá-
tila stavba, která tu dříve byla
a poté, co po ní zbyla jen
ošklivá jáma, nám citelně chy-
běla, tedy společenské a kul-
turní centrum,“ konstatovala
Andrea Vlásenková. Věří, že
sem budou obyvatelé rádi cho-
dit a že přispěje k rozvoji spo-
lečenského života v naší
městské části.

Tip
Pokud jste nestačili koupit knihu o historii Újezda

Střípky z újezdské historie autorů Marie a Antonína
Tomaidesových, dostanete ji za 200 korun v podatelně
Úřadu městské části Prahy 21.

Klára Mandausová, redakce
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BESEDA S OBČANY
Klub důchodců v Újezdě nad Lesy uspořádal dne 8.10. 2009 zajímavou besedu o vzniku Charty 77 a o lid-

ských právech všeobecně. Schůzku zorganizovala členka klubu Ing. Mirka Branžovská a pozvala na ni našeho
spolužáka z Vysoké školy zemědělské Ing. Jana Litomiského, vedoucího odboru pro lidská práva při Úřadu vlády
ČR, jinak také signatáře Charty 77 a pro jedno období i jejího mluvčího.

Ing. Litomiský nám vyprávěl zajímavé skutečnosti, které vedly ke vzniku Charty 77, což byl vlastně tlak
na vládu, aby začala v praxi dodržovat lidská práva, k jejichž plnění se zavázala v rámci tzv. „Helsinských dohod“.
Jelikož u nás koncem 70-tých let doznívalo ještě období tvrdé normalizace, naše tehdejší politické vedení nej-
evilo ochotu tyto úmluvy naplňovat v praxi. Proto skupina osob z celého společenského spektra našich spolu-
občanů sepsala tuto „petici“ a občané k ní připojovali své podpisy. Mocenské struktury našeho státu si nejdříve
nevěděly s jejími signatáři rady a teprve později je začaly pronásledovat, šikanovat a věznit. Jan Litomiský byl
samozřejmě také mezi nimi a byl vězněn nejprve vazebně a potom odsouzen do vězení na několik let. Mimo
Českých Budějovic byl také vězněn v Plzni na Borech, kde se setkal a spolupracoval s Václavem Havlem. Vy-
světlil nám také, že Charta původně nepočítala s převzetím moci a že i ji samotnou překvapil spád politického
vývoje situace, který potom vyústil v tzv. „sametovou revoluci“. V diskuzi nám osvětlil některé aspekty tohoto vý-
voje, které nebyly všeobecně známy nebo se o nich tolik nemluvilo. Celá beseda byla velice zajímavá a pří-
nosná, jen dvě skutečnosti byly „malou vadou na kráse“ a to věkové složení zúčastněných, kteří byli převážně
v důchodovém věku a potom menší účast, která i přes propagaci této akce nesplnila naše očekávání. Je to
škoda, protože beseda nebyla rozhodně nudná a přispěla k rozšíření politického povědomí, čímž byla zajímavá
hlavně pro mladší generaci. Ještě jednou chci poděkovat organizátorům a účastníkům této besedy a hlavně
panu Litomiskému za jeho kvalifikovaný a poučný projev. Doufám, že tato beseda nebyla poslední v řadě a že
příště můžeme počítat s větším počtem našich spoluobčanů.

Pavel Švejnoha, redakce

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Milí přátelé

Děkuji Občansko správnímu odboru za blahopřání k mým narozeninám.

Velmi mě to potěšilo.Též děkuji panu Trojánkovi a paní Porubské.

Všem vám přeji mnoho zdraví a radosti ze života.

Zdraví vás Jindřiška Micková

ÚJEZDSKÉ MUZEUM
Vás zve na vernisáž výstavy obrazů
pana Milana Zemana a Jiřího Sluky,

která se koná
v sobotu dne 21. 11. 2009 v 10:00 hodin
v muzeu v polyfunkčním domě na křižovatce.

Na výstavě budou zastoupeny jak olejové malby
z celoživotní práce Milana Zemana, tak i výběr

obrazů z pozůstalosti nedávno zemřelého
Jiřího Sluky.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

že jsme mohli vystavit sotva třetinu
předmětů, které jsme za těch 5 let zís-
kali. Za největší dar považujeme de-
sítky plakátů, fotografií a dalších
předmětů, které nám věnoval ze svého
rodinného archivu pan Milan Zeman.
Ale i desítky dalších dárců obohatily
náš sbírkový fond, takže budeme moci
vždy za rok až dva obměňovat celou
trvalou expozici.

Věříme, že v nových krásných prosto-
rách budeme moci újezdským občanům
i dalším návštěvníkům muzea předvést co
nejvíce z toho, co zde za desetiletí práce je-
jich předchůdci vytvořili.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM



JAK NA CHŘIPKU
Přišla sezóna nachlazení. Škrábání v krku a rýma se

nejlépe léčí doma v posteli horkým čajem a lékem na te-
plotu. Pokud se nepřidají komplikace, zvládne se nemoc
obvykle během několika dnů. Horší je to s chřipkou. Při ní
bolí celé tělo, jste malátní a máte vysokou horečku.
Ani na chřipku, když už přijde, neplatí obvykle nic jiného
než postel a spánek. Prevencí je očkování.Vakcína stojí
okolo tří set korun a můžete si ji nechat aplikovat, než
chřipka propukne v plné síle. Existují i speciální léky, tak-
zvaná antivirotika. Jenže ty lékaři používají jen ve velmi
omezené míře. Proč? Jsou drahá, mají nežádoucí účinky
a ne každý lékař je může předepsat.

Na chřipku nefungují antibiotika. A vlastně ani léky
typu Coldrex nebo Panadol. Ty srazí teplotu a zmírní
nepříjemné příznaky jako je bolest svalů, jenže samot-
nou nemoc neléčí. Takzvaná antivirotika, mezi které
patří například Tamiflu nebo Relenza, ano. Zatímco an-
tibiotika hubí jen bakterie a viry jsou před nimi v bez-
pečí, antivirotika si naopak umí s viry poradit.
Jak fungují? Například u léku Tamiflu výrobce uvádí, že
brání viru chřipky v rozšíření uvnitř těla a pomáhá tak
zmírnit příznaky chřipky nebo jim předejít.

Tak proč je lékaři předepisují jen zřídka? „Cena jed-
noho balení je poměrně vysoká, například Tamiflu stojí
zhruba šest set korun. Podle vyhlášky je předpis těchto
léků omezený,“ vysvětluje předseda Sdružení praktic-
kých lékařů Václav Šmatlák. Na dobu pěti dnů je může
lékař předepsat na náklady veřejného zdravotního po-
jištění, ovšem jen pacientům s určitou diagnózou, na-
příklad chronicky těžce nemocným lidem, které nebylo
možno dříve očkovat. A to ve chvíli, kdy Krajská hy-
gienická služba vyhlásí chřipkovou epidemii.

Ostatní si je musí koupit ze svého. „Vzhledem k vysoké
ceně i omezené okamžité dostupnosti v lékárnách je
zájem minimální,“ uvádí. Praktický lékař Oto Košta do-
plňuje, že ne každý lékař může antivirotika předepsat.
„Jsou léky, které praktici smějí naordinovat pouze na do-
poručení odborného lékaře, případně je specialista
předepisuje jen sám,“ říká.

A je tu ještě jeden důvod, vedlejší účinky. Podle far-
makologa ze společnosti Infopharm Josefa Suchopára
nejsou zanedbatelné. „Některé z nich jsou vážné. Jed-
ním z takových je deprese,“ uvádí. Výrobce Tamiflu
v příbalovém letáku například píše, že mezi méně
časté nežádoucí účinky patří mimo jiné křeče a psy-
chiatrické příhody jako snížené vědomí, poruchy cho-
vání, halucinace a delirium, v ojedinělých případech
vedoucí k náhodnému zranění. Doporučuje proto, aby
pacienti, zvláště děti a mladí lidé, byli během léčby peč-
livě sledováni. Pokud se objeví sebemenší náznak ne-
žádoucích příznaků, měl by o nich ihned vědět lékař.

Aby antivirotika dobře účinkovala, je nutné abyste
si je vzali do osmačtyřiceti hodin od prvních příznaků.
Jinak nejenže nezkrátí trvání chřipky, ale nezabrání ani
případnému vzniku komplikací.

Pro koho se tedy tyto léky hodí a komu je lékaři
předepisují? Především lidem, kteří patří do rizikové
skupiny, to znamená, že chřipku v jejich případě mohou
provázet komplikace a mohou na ni umřít, tedy napří-
klad seniorům nebo vážně chronicky nemocným lidem.
S antivirotiky se počítá i v případě takzvané prasečí
chřipky. I proti ní už existuje očkování, které je v sou-
časné době určeno vybraným skupinám obyvatelstva.

Klára Mandausová
v textu byly použity informace publikované
autorkou v MF Dnes

MEZI LIDMI
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IN LINE BĚCHOVICE
27. 9. 2009 In line Běchovice - 6.ročník jízdy na kolečkových

bruslích na 5 km
Za nádherného slunného počasí se dopoledne uskutečnila

jízda pro radost z Běchovic do Kyjí na kolečkových bruslích. Letos
se zúčastnilo 162 bruslařů.Všichni byli odměněni dárkem a nápo-
jem v podobě nové fanty v 1L a v cíli se losovala tombola.Fotografie
budou umístěny na www.brusle-bechovice.blog.cz. Bruslaři po akci
ještě stihli fandit běžcům závodu na 10 km Běchovice - Praha.

UMÍSTĚNÍ NEJLEPŠÍCH:
1. místo muži se startovním číslem 748 Michal Nepovím
2. místo muži se startovním číslem 627 Václav Urban
3. místo muži se startovním číslem 629 Rostislav Šticha

1. místo ženy se startovním číslem 626 Kateřina Urbanová
2. místo ženy se startovním číslem 693 Romana Voženílková
3. místo ženy se startovním číslem 721 Markéta Šimková

1. kočárek v cíli č. 699 Jiří a Tomáš Kala
2. kočárek v cíli č. 701 Marcela Jirglová se syny Jakubem a Jáchymem
3. kočárek v cíli č. 740 Aleš a Ondřej Pavlovi

Odměna pro nejstaršího účastníka jízdy: Jiřího Loudu r. 1942 – 67 let (dojel do cíle 5. v pořadí)
Ivana Kafková
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VZPOMÍNKY NA ÚJEZD

Žiji v Újezdě od narození
(r. 1921) a protože bydlím ve staré
části – Staroújezdská ulice, dříve
Masarykova a nějaký čas i Koloděj-
ská, ráda vzpomínám na to, jak
jsme se jako děti a pak jako dospí-
vající mládež chodili koupat celé
léto do blízkého rybníka.

Dnes v něm rybáři chovají ryby,
ale tehdy zde bylo pěkné koupání.

Bylo to udržované koupaliště, i když
bylo menší než je dnešní rybník.
Vybíralo se tam vstupné a bylo
hodně navštěvované. Byly tam ka-
biny – dvě pro muže a dvě pro ženy,
mezi nimi byla otevřená kabina s la-
vičkami a vzadu za nimi bylo i WC.
Každou první nebo druhou neděli
v srpnu (už nevím kterou) se zde
konala slavnost „Hold slunci“. Bylo

při tom občerstvení, prodávala se
tam i zmrzlina, pořádaly se nějaké
atrakce, například plavání o závod
v neckách a jiné. Okolo byl pěkný
trávník a vysázené břízky. V zimě
se zde bruslilo, večer zde bylo
osvětlení. Kéž by to tak bylo i nyní,
rybník je větší a nachází se v pěk-
ném místě.

Eliška Boušová

VZPOMÍNKA NA RYBNÍK

Pomalu se blížil konec vojny a tak jsem si hledal
nové zaměstnání v Praze. Zakotvil jsem u elektromon-
tážních závodů v Jungmannově ulici v budově Škodo-
vých závodů /dnes Magistrát hl. m. Prahy/ jako
konstruktér elektráren a rozvoden el. zařízení. Jediný
problém bylo získat převodku do Prahy. Stále mě posí-
lali do Škodovky v Plzni. Pomohla mi situace, která na-
stala v rodině. Podnik byl znárodněn a převzala ho
ČSAD, veškerý majetek byl zabaven včetně hotelu „Ko-
runa“. Nakonec bychom neměli kde bydlet.

Psal se říjen 1950 a nastoupil jsem do bezvadného
kolektivu osmdesáti lidí, kteří zpracovávali prováděcí
projekty jako jediná skupina v ČSR. Tato skupina byla
sestavena ze zkušených a znalých projektantů ze Ško-
dovky, ČKD, Siemens a AEG. Bylo to 79 nestraníků
a jeden soudruh. V čele stál bývalý ruský emigrant. Za-
krátko si mě prověřili a pak zjistili, že nejsem nasazený
špicl, čehož se obávali, věnovali mi takovou péči, že
jsem již za měsíc dělal svoji první rozvodnu v Rokyca-
nech. Všichni jsme svorně pracovali a nebyly celkem
žádné problémy. Jednou tam nastoupil jeden horlivý
svazák a začal s politikou. Všichni ho ignorovali, a pro-
tože nic neznal o práci, brzo zjistil, že nemá šanci a sám
odešel. Přišel rok 1952 a kolektiv se rozšířil o další pra-
covníky. Přestěhovali jsme s do Spálené ulice do býva-
lého Valdštějnova paláce. Přišla měnová reforma
a problémy s dílenským výborem musel řešit před-
seda závodního výboru. Měli jsme úkolované stavby,
kde po ukončení stanovených termínů byla teprve vy-
placena prémie. Reforma nás připravila o peníze. /V tu
dobu jsem dělal na projektu rozvodny 22 kv v Běchovi-
cích a přišel jsem o 15 000,- Kč/. Horší ale bylo, že pro
časté neshody s projektanty Energoprojektu bylo roz-
hodnuto na Ministerstvu energetiky deliminovat nás
do EGP od 1.7. 1952. Celkem se nic nemělo měnit, je-
dině byl problematický výdělek. Pracovníci EGP měli jen
měsíční plat, zatímco my měli plat a přesčasy 25 % a ze
všeho 30 % prémií. Vzhledem ke kritické situaci ČS.
Elektráren, dodávek do Číny a Koreje bylo těch pře-
sčasů hodně. EGP se bránil. Ministerstvo energetiky
nám všechny výdělky garantovalo a pracovníci EGP na

tom vydělali, protože mzdová politika se musela přizpů-
sobit. Na počátku roku 1952 byl do naší skupiny na praxi
přijat ing. Groza, syn ministerského předsedy Rumun-
ska. V důsledku delimitace jsme se museli přestěhovat
do budovy v Josefské ulici u Židovského hřbitova. Byli
jsme tam rok. EGP dostal budovu dopravních podniků
v Holešovicích, kam se soustředil část podniku, zbytek
zůstal v Dětském domě na Poříčí. Když jsem pracoval
v energetických závodech, tak byl klid, protože to byl vý-
robní podnik. Jakmile jsme přešli do EGP, co by státního
podniku, už se o mě můj dobrodinec zajímal, protože za
mnou přišel na pracoviště osobně kádrovák EGP. Zají-
mal se o celou historii kolem odsouzení mého otce.
Když se vše dozvěděl, překvapil mě sdělením, že ví, jak
to bylo přesně. On byl před tím kádrovákem u SČE. Pro-
zradil mi, že vše bylo na naší rodinu připraveno a že nám
bylo nespravedlivě ublíženo. Do spisu uvedl, že obho-
spodařoval vojenské území na Benešovsku.Tím pro mě
v EGP bylo vše uzavřeno a celý život jsem měl klid.

V polovině roku 1953 přijeli za mnou příslušníci kri-
minální služby s oznámením, že jsem obviněn z krá-
deží beden ze skladu SČE v Nespekách v době
od 9. 5. 1945 do 20. 7. 1945. Kdo mě udal bylo jasné.
Stejní lidé, kteří se zřejmě domnívali, že na mě svalí
vinu, zatímco to byli ti, kteří měli od skladu klíče.
O co šlo. Na konci války z příkazu ředitele SČE bylo
do skladu uloženo několik beden. Jaké jsou nikdo ne-
věděl. Bedny někdo vykradl. Proč se to zjišťovalo
až nyní? Na policii jsem se dozvěděl, že v bednách
byly velké cennosti Polské republiky, po kterých se pá-
tralo od roku 1945. Teprve nyní našli stopu. Bedny
nikdo nenahlásil. Vyšetřovali to pečlivě, udělali mi pro-
hlídku domu. Sepsali pečlivý protokol , kde jsem roze-
psal situaci i s nákresy. Nakonec pečlivě zkoumali, jak
jsem získal peníze já a celá rodina na přístavbu domu.
Bylo to nepříjemné, ale moje vysvětlení je asi pře-
svědčilo, kam se asi mají obrátit a pak mi dali pokoj.

Pak ale přišly prověrky v roce 1958 při nichž odešlo
na 600 pracovníků z kádrových důvodů. Mě to postihlo
rovněž. Nikoliv za otce, ale za manželku. Výbor KSČ
z Domažlic napsal, že manželka pochází z kapitalis-

VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA – SEDMÉ POKRAČOVÁNÍ
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KAPESNÍM KRÁDEŽÍM OBČANÉ PŘEDEJDOU POZORNOSTÍ
Nepříjemné překvapení v podobě kapesní krádeže by si určitě každý nechal rád ujít. Jak na to, aby nedal

chmatákům člověk příležitost, radí Městská policie hlavního města Prahy. Opět se totiž blíží doba předvánočních
nákupů a tu mají zloději kvůli roztržitosti a neopatrnosti občanů moc rádi. Nejčastěji přijdou lidé o svůj majetek
v nákupních centrech či na místech, kde se jich shromažďuje větší množství, tedy v prostředcích městské hro-
madné dopravy, na nástupních ostrůvcích, eskalátorech nebo sportovních akcích.

„Při ochraně před kapesními krádežemi je nejdůležitější prevence, tedy aby sami občané byli pozorní, hlídali
si své věci a zlodějům nedávali zbytečně příležitost. Při nákupu by své tašky a kabelky neměli odkládat do ko-
šíků a nechávat bez dozoru. V městské hromadné dopravě a na dalších místech zaplněných lidmi by měli nosit
zavazadla uzavřená,“ varuje náměstek primátora pro oblast bezpečnosti Rudolf Blažek.

V předvánočním shonu by lidé měli být ostražití především v tlačenicích a frontách. Snadným terčem kap-
sářů jsou i podnapilí, kteří zmoženi alkoholem usnou na veřejném prostranství.

Častým cílem zlodějů jsou zaparkované automobily u nákupních center. Majitelé vozů musí mít stále na pa-
měti, že auta nejsou zajištěnou výkladní skříní.

Mezi nejproblematičtější a zloději nejvyhledávanější pražské lokality patří podle Evy Brožové z preventivně
informační skupiny Policie České republiky správy hlavního města Prahy stanice metra Muzeum, Můstek, Flo-
renc či I.P.Pavlova a Národní třída, tramvajové linky 22 a 23, spoje v oblasti náměstí Bratří Synků a autobusové
linky projíždějící stanice Kačerov, Chodov, Opatov a Háje.

Teraza Čapková

tické rodiny, a to byl důvod. Měl jsem jít na rok do dolů.
Kvůli nádoru na štítné žláze jsem ale musel jít na ope-
raci k dr. Josefu Herzovi na Bulovku. A to mě zachrá-
nilo. Byl mi snížen plat o třídu. Po roce mi byla vrácena.
Byl jsem prověřen a mohl jsem pracovat dál. Protože
jsem poctivě pracoval, nehrál jsem si na hrdinu a ne-
vstoupil jsem do žádné strany, ani nejsem v Cibulko-
vých seznamech spolupracovníků STB, vypracoval
jsem se až na místo vedoucího střediska a staral se
o dvě oddělení klasických elektráren a tepláren nej-
aderných částí, 2 oddělení rozvoden do 400 kv včetně
Turnova, o celkovém počtu 110 pracovníků, z nichž
bylo pouze šest v KSČ a to v Turnově. Za 40 let práce
bylo vyprojektováno mnoho staveb v klidu a v pohodě,
i na stavbě v Rovinari v Rumunsku, ale nejhorší mě če-
kalo na konci a to byl Temelín a rekonstrukce Praž-
ského hradu za stálého dozoru STB. Po celou dobu se
prolínala spolupráce s MNV v Újezdě nad Lesy a všech
složkách EGP. Jak čas běžel, dostal jsem i různá oce-
nění za práci v energetice i pro národní výbor. Bylo to
od KNV za akci „Z“, od hl. m. Prahy za akci „Z“ a vý-
stavbu Rohožníku a nakonec „Státní vyznamenání
za zásluhy o výstavbu“ udělené prezidentem republiky.
V roce 1990 jsem nastoupil v lednu do důchodu.
Po celý rok jsem pak spolupracoval s novým starostou
místního úřadu. Pak přišla doba, na kterou nerad vzpo-
mínám. Již první schůze občanského fóra mi ukázala,
jakou cestu budou volit někteří občané. Byla to forma
msty a odplaty, pokud mám na mysli práci za léta v ko-
misi výstavby. Jednalo se převážně o plyn, kanalizaci
a vodu. Ukázalo se, že ti, co tyto sítě neměli k dispozici,
se projevovali různým způsobem. Šel jsem na první
schůzi OF a v předsíni jsem stál s p. Sikačem, když se

k němu natočil nějaký známý pán. Slovo dalo slovo
a na dotaz, proč jde na schůzi prohlásil, že jde požádat
o odvolání Svobody. Jako důvod uvedl, že dělá vý-
stavbu plynu jen na Blatově svým známým, zatímco
u nich nic nedělá. Na otázku p. Sikače, zda toho Svo-
bodu zná, přiznal, že ne. Tak mu moji maličkost před-
stavil, vykulil oči a na schůzi už nic nepožadoval.
Tam ale vystoupil jiný řečník, který kritizoval to, že
na Blatově se plyn nepokládá proti jiným částem. Když
ho nakonec navrhovali jako plamenného řečníka, tak
se přiznal, že není z Újezda nad Lesy.

Do komise nastoupili noví funkcionáři. Objevila
se i nová „nemesis“, která mě tvrdě napadala za to,
že jsem jí v ulici neudělal kanalizaci a pak intenzivně
pracovala v činnosti proti mé osobě. Rok práce utekl
jako voda a přišly volby. Na doporučení pana sta-
rosty jsem se dostal na kandidátku nezávislých. Ne-
tušil jsem ale, že nedostanu žádné hlasy obyvatel
Rohožníku. Zřejmě zapracovali političtí kariéristé,
kteří o mě neměli zájem. Trochu mě to mrzelo, pro-
tože jsem pro výstavbu Rohožníku věnoval velké
úsilí zvláště v boji se členy KSČ, kteří byli zásadně
proti výstavbě. A po volbách nastoupil nový před-
seda komise. Jako jediný jsem se stal předmětem
rozhodování místního úřadu, zda mohu být dále čle-
nem komise. Moji odpůrci zvítězili o jeden hlas. Bylo
to pondělí, kdy bylo zasedání komise. Po skončení
hlasování mi to přiběhl nový předseda oznámit a po-
žádal mě, abych opustil okamžitě komisi. V novinách
jsem se dočetl, že byly proti mně námitky od ob-
čanů, tak po 40 letech práce pro „Újezd“ jsem do-
stal cejch „nežádoucí“ a byl jsem vyhozen.

Engelbert Svoboda

POLICIE INFORMUJE
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Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy
uvádí:

Kapelu
BROUCI BAND

představující legendární
The Beatles

Dne 12. 11. 2009 – od 19:00 hod

Společenský sál ZŠ Masarykova
boční v chod z ul. Čentická

Vstupné 150,-Kč
Předprodej, od 15.října

podatelna úřadu a Knihkupectví nad lesy.

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

Český zahrádkářský svaz a Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy

Vás zve v sobotu 12. prosince 2009 v 7.00 hodin
na zájezd do Německa s programem

„ DRÁŽĎANY předvánoční “
Prosíme, přihlašujte se u pí Svátkové 281 972 999 a pí Líznerové 281 972 219

cena 180 Kč

Těšíme se na shledanou

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
Komise sboru pro občanské záležitosti v Újezdě nad Lesy

připravuje vánoční setkání pro seniory.
Vánoční posezení pořádáme

v sobotu dne 5. 12. 2009
v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici od 14.00 hod.

Posezení Vám zpříjemníme vystoupením Jana Víznera a Drahomíry Vlachové, kteří se s námi
proletí vánočním časem v pořadu „Letem vánočním světem“.

Těšíme se na příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti

Zdena Vodová, Komise SPOZ



KLUB PRO RODIČE S DĚTMI (středa 10 – 12 h) Pravidelné středeční setkávání se s dětmi a rodiči.
Hrajeme si, zpíváme si, kreslíme si a je nám spolu dobře. Zveme Vás, přijďte si také pohrát a popovídat.

Hudební škola YAMAHA:
(čtvrtek) *9:00 ROBÁTKA / 4 - 18 m. *10:00 KRŮČKY / 18 m. - 3 r. *11:00 KRŮČKY / 3 - 4 r.

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO NEJMENŠÍ Malovánky - ml. děti s rodiči (do 3,5 let) - od 10 - 11 hod.
Šikulky - st. děti bez rodičů (od 4 let) - od 11 - 12 hod.

DALŠÍ KURZ ZNAKOVÉ ŘEČI Baby signs se koná 2. listopadu
od 10 do 12 hodin. Kurz povede lektorka Míša Ehrenbergerová.

7. LISTOPADU PŘIPRAVUJEME
v rámci zajímavých besed se zajímavými lidmi osmihodinový kurz ZDrSEM MAMA,
který je zaměřen na poskytování první pomoci dětem do pěti let. Na tomto semináři jsou

maminky seznámeny se život ohrožujícími situacemi, které mohou nastat během běžného dne péče o dítě. Zážitkovou formou
se naučí, jak na tyto situace reagovat a zvládat tolik potřebné emoce.
Témata: postup u bezvědomí, dušení, stavění velkého krvácení, resuscitace, volání záchranky, úrazy, popáleniny, prevence,
křeče, horečka, otravy, zvracení, průjem, alergie a závažné infekce dýchacích cest. Počet účastníků kurzu je omezen – proto již
přijímáme závazné objednávky a zálohu ve výši 500,- korun. Cena kurzu je 1100,- Kč.

KREATIVNÍ KURZY ANDREY JANOTOVÉ
VÝROBA ŠPERKŮ Z KORÁLKŮ pátek 13. 11. 2009 od 18 h. Cena kurzu: 250 Kč.
Kurzy jsou určeny pro tvořivé i netvořivé, pro šikovné i nešikovné, veselé i smutné.

28. listopadu - sobota 15.00 – 18.00 h. se koná VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Přijďte si vyrobit malý dárek pod stromeček. Dílna je pro celou rodinu!

VEŠKERÉ DOTAZY A INFORMACE VÁM ZODPOVÍ :
vedoucí RC Koloběžka Romana Voženílková a dobrovolnice Dagmar Poděbradská
www.neposeda.org/kolobezka, e-mail: kolobezka@neposeda.org, kolobezka.dasa@email.cz, GSM: +420 733 182 520
Rodičovské centrum Koloběžka zřizuje o. s. Neposeda. www.neposeda.org

ZVEME VÁS
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o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí

PROGRAM NA LISTOPAD 2009
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“

Program NZDM AUTOBUS - listopad
Během tohoto měsíce proběhne VÍKENDOVÝVÝJEZD DO NĚKTERÉ Z BLÍZKÝCH HORSKÝCH
OBLASTÍ za podpory Magistrát Hl.m./P.Přihlášky a bližší informace v NZDM Autobus, Českobrodská 1, Praha
Běchovice nebo na webu www.nzdmautobus.net, popř.e-mail autobus@neposeda.org.Díky podpoře Magistrátu
Hl.m./P účastníci hradí pouze cestu a stravu.Ubytování je hrazeno z grantu.Přesné datum a místo výjezdu bude
vyvěšeno v dostatečném předstihu na nástěnce MČ Běchovice a dalších reklamních plochách.Výjezd je určen
pro děti a mladistvé od 6. třídy do 21 let (včetně). Těšte se na víkend plný her, dobrodružství a zážitků.

10. 11. 2009 proběhne TURNAJ VE STOLNÍMTENISE. Registrace hráčů 16:30 - 17:00 v klubu
Autobus. Začínáme v 17:00.

25. 11. 2009 PROMÍTÁNÍ - film bude vybrán na klubu HLASOVÁNÍM

Program NZDM AUTOBUS - prosinec
NZDM Autobus se bude účastnit SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ ŽIVÝ VÁNOČNÍ STROMEČEK.

7. 12. 2009 - DEN VÁNOČNÍCH TRADIC. Účastníci se dozví spoustu zajímavostí o vánočních
tradicích, nejenom v ČR, vyzdobí si klub Autobus a budou si moci společně s kamarády užit sváteční atmosféru.

15. 12. 2009 - PROMÍTÁNÍ - film bude vybrán na klubu HLASOVÁNÍM



PORSE
poradenský servis
Ocitli jste se v situaci, ve které nevíte jak dál?
Potřebujete podporu, informace či radu?
Obraťte se na poradenský servis, který se zamě-
řuje na (počáteční) pomoc a podporu v nepříznivé
životní situaci, kterou se snaží zlepšit či stabilizovat.
Služba je pro všechny, kteří se ocitli v situaci, která
je vychýlila z jejich běžného života, potřebují a chtějí
pomoci a mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
Poskytována je bezplatně a i anonymně.
Své dotazy můžete psát na i na emailovou adresu:
porse@neposeda.org
Najdete nás:
PONDĚLÍ 14.00 - 17.00
na adrese Mýtní 73, 190 11 Praha - Běchovice
(v prostorách ZŠ Běchovice) Změna adresy!!
Tel. č. 739 491 633 pro dotazy i v ostatní dny
kromě středy

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

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

Pomůžeme Vám:
- se zorientováním se v aktuální situaci

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

svého budoucího povolání
- s přechodem z rodičovské dovolené

do zaměstnání
- s právním problémem (občanským, rodinným,

pracovním a trestním)
- s obstaráním osobních záležitostí

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

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

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

dávky (např. porodné, přídavek na dítě, rodi-
čovský příspěvek, pomoc v hmotné nouzi).
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Nevíte co dělat
v Praze v zimě?

Chtěli byste se naučit
něco nového?

Pevnost
České centrum znakového jazyka, o. s.

pro Vás připravila

Intenzivní kurzy
znakového jazyka

Zima 2010
Vždy 5x týdně 4 vyučovací hodiny.

Nabízíme Vám tři skupiny
v tomto termínu:

08. 02. – 12. 02. 2010

1. skupina
vždy PO – PÁ od 10.00 – 13.00 hod.

2. skupina
vždy PO – PÁ od 14.00 – 17.00 hod.

3. skupina
vždy PO – PÁ od 17.30 – 20.30 hod.

Bližší informace a přihlášky najdete
na www.pevnost.com

Můžete telefonovat nebo faxovat
na 283 892 700

a také kdykoliv telefonovat
na 728 58 68 57.
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dílo
Pochoutka
Krajina pašeráků
Vždycky budeme mít Paříž
Poslední láska Petra Voka
Úkol pro spolehlivého kata
Zatoulaná královna
Arlana a rytíř
Kniha mrtvých
Hasiči
Namydlená šikmá plocha
Misterioso
Běhat
Carevnina dcera
Člověk není nikdy úplně šťastný
osamělost prvočísel
Jménem mých blízkých
Upíři v Dallasu
Zlý úmysl
Věno po mé matce
Vzpomínky
Podraz na příděl
Očima tchýně
Nádherně tlustá
Temné struny
Ráj
Růže ze Sevastopolu
Smrt na útesu
Smrt v buši
V zemi mužů
Hříšný kanec
Třináctá kometa
Padající stíny
Nizozemě
Syn boha
Královny špionáže
Bill a Nebyl
Drsná svatba
Jak jsem prošustroval majlant
Bílej kůň, žlutej drak
Lucka, Maceška a já
Z pověření admirála
Bílé autíčko
Poslední orákulum
Má tajemství
Zločinec z modrého pokoje
Vábivé ticho
Ptačí vodopády
Čistá země
Lotrasové, chmatáci a další
Caesar a Kleopatra
Povídky o lásce
Astin deník
Znamení Jidáš
Pochoutka
Ženy vidí za roh

KULTURA

PRO DĚTI
autor
Clarke Penny
Coppiny
Deary Terry
Deary Terry
Drijverová
Morkes Petr
Riordan Rick
Scheffler Ursel
Stevenson
Stewart David

dílo
Velké okamžiky
Cesta kolem světa
Děsivé dějiny - Wales
Dublin
Příšerné bytosti žijící ve vodě
Komisař Vrťapka
Percy Jackson - Zloděj blesku
Záhada fialového flašinetu
Ostrov pokladů
Velké objevy

PRO DOSPĚLÉ
autor
Barbery Muriel
Bondurant
Bradbury Ray
Březinová Anna
Cílek Roman
Ciprová
Cordonnier
Cornwell
Crummenerl
Čechura
Dahl Arne
Echenoz Jean
Erickson
Gavalda Anna
Giordano
Gray Martin
Harris
Jackson Lisa
Jiménez
Kludská
Kuťák Jaroslav
Kvačková
Lancaster Jen
Mac Dermid
Mac Naught
MacMahon
Martini
Martini
Matar Hisham
Monyová
Moravcová
O´Connor
O´Neill Joseph
Paasilinna Arto
Pacner Karel
Palla Marian
Parker Robert
Pavel Jiří
Pham Thi Lan
Reiner Martin
Resch Erwin
Rhodes Danuta
Rollins James
Shariff Norah
Scheffler Ursel
Simpson Joe
Smith Wilbur A.
Spence Alan
Toufar Pavel
Vandenberg
Viewegh
Vine Barbara
Vondruška
Whitton Hana

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Jitka Kašparová, knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBY:
Pondělí 10.00 - 11.00 11.30 - 18.00 hod
Středa 10.00 - 11.00  11.30 - 17.00 hod
Pátek 10.00 - 11.00   11.30 - 16.00 hod

ADRESA:
Lomecká 656, 190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 281 973 864,  e-mail: mlkpraha21@seznam.cz 
www.mlkpraha21.knihovna.info
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KULTURA

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 listopad 2009
Neděle 1. 1. 2009 VÝSTAVA – HEDVIKA VILGUSOVÁ – KRESBY A ILUSTRACE ČESKÝCH POHÁDEK
Výstava potrvá do konce měsíce.

Pondělí 2. 11. 2009 KONCERT – CLAIRETON CHORALE 
Organizuje Forest Golf Resort Klánovice. Koncert na podporu obnovy golfového hřiště v Klánovicích. Moderuje Libor Bouček. Těšit se můžete
na zajímavé hosty.Věnováno památce pana Oldřicha  Hanzala.

Úterý  3. 11. 2009, 19.30 KINO – HODINU NEVÍŠ 
ČR, SR 2009, drama, 98 min, od 12 let, režie: Dan Svátek, hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Jana Krausová, Zuzana Krónerová, Stanislav
Zindulka. Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení heparinový vrah. Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli
mladíka, který se rozhodne vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá dobrou věc?

Středa 4. 11. 2009, 19.00 BESEDA ODBORNÍKŮ S OBČANY – Klánovický les – naše rodinné stříbro
Organizuje OSZKL. Klánovický les - pozůstatek někdejšího pralesa, jedinečný přírodní komplex, největší les v Praze. Ale i dominanta Klánovic, oáza
klidu a zdravého bydlení pro zdejší obyvatele. Podpoříme les, který je nyní ve vážném ohrožení? Hlas každého z nás bude v referendu slyšet.

Čtvrtek 5. 11. 2009, 19.30 KINO – MILOŠ FORMAN:CO TĚ NEZABIJE…
ČR, 2009, drama, 105 min, od 12 let, režie: Miloslav Šmídmajer, hrají: Miloš Forman a jeho přátelé. Život oscarového režiséra zachycený
v novém celovečerním dokumentu. Miloš Forman zde poprvé otevřeně hovoří o svém soukromí a filmové kariéře. Film o snech, plánech
a o umění vyprávět příběhy filmem.

Pátek 6. 11. 2009, 19.30 KONCERT – BLUES KLAN
Blues Klan je klánovická bluesová skupina čerpající repertoár zejména z dílen legendárních bluesmanů jako je Willie Dixon, Muddy Waters,
Fredie King, rovněž i současníků jako je Eric Clapton, nebo Stevie Ray Vaughan.  

Sobota 7. 11. 2009, 14.00 - 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK 
ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 250,-Kč.Lektorka Andrea Janotová.
Přihlášky na tel.   720569245  nebo email: andreajan@seznam.cz

Neděle 8. 11. 2009, 16.00 KINO – DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů 
USA 2008, animovaný, 94 minut, dabing, režie: Carlos Saldanha, Mike Thurmeier. Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili
další neuvěřitelné dobrodružství. Vstupné: 65,- Kč

Pondělí 9. 11. 2009, 19.30 KINO - MUŽI V ŘÍJI 
ČR, 2009,116 minut,komedie, přístupný, režie: Robert Sedláček. Hrají: Jaroslav Plesl, Eva Vrbková, Martin Trnavský, Jaromír Hanzlík, Marta
Vančurová, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava, Jiří Lábus. Veselá komedie o velkých věcech na malém místě, o velké politice, velkých citech a
velkém umění. S prvotřídními herci i v epizodních rolích. 

Úterý  10. 11. 2009, 19.30 KONCERT – VLADIMÍR MERTA - koncert věnovaný 20. výročí sametové revoluce
Zpěvák, kytarista, skladatel, textař, tv scénárista a režisér, publicista, esejista a písničkář, v 80. letech jeden z nejoblíbenějších muzikantů u nás.
Tvůrce moderní poetiky, do roku 1989 ignorován oficiálními sdělovacími prostředky. Od roku 1991 vydává ve vlastním nakladatelství ARTeM
knihy a zvukové nosiče. Vstupné: 100,-Kč 

Čtvrtek 12. 11. 2009, 19.30 KINO – PŘEDČÍTAČ
USA,Němcko,2008,123 minut ,drama, titulky, od 15 let, režie: Stephen Daldry. Hrají: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Lena Olin, Bruno
Ganz. Film podle nejznámějšího německého románu o poválečném období a o tom, jaký dopad měl nacismus na samotné Němce. Příběh Hanny
a Michaela,který zjišťuje, že jeho dětská láska by mohla skrývat tajemství ostudnějsí, než je vražda, příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se
jedna generace vypořádává se zločiny té předešlé.

Čtvrtek 19. 11. 2009, 19.30 KINO – NEDODRŽENÝ SLIB
USA,ČR,SR, 2008,drama,129 minut, od 12 let, režie: Jiří Chlumský. Hrají: Samuel Spišák, Ondřej Vetchý, Ľuba Paulovič, Marián Slovák, Ivan

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

Romančík, Pavel Kříž. Příběh židovského chlapce, kterému se podařilo uniknout deportaci díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu
a několika šťastným náhodám. Dnes žije v L.A. v USA. Hlavní cenu v kategorii hraný film na festivalu Los Angeles Jewish Film Festival.

Pátek 20. 11. 2009, 10.45 DĚTSKÉ DIVADLO – PRINCEZNA A DRAK
… aneb jak to bylo dál, když si Jirka Zlatovlásku vzal. O tom, jak statečný Jirka nad drakem zvítězil. Hraje Divadlo Vysmáto. Vstupné: 40,- Kč/os. 

Pátek 20. 11. 2009, 19.00 KONCERT – MODRÝ PONDĚLÍ A FROMÁŽ
Podzimní koncert českofolkové hudební skupiny Modrý Pondělí a neagresivní folkové kapely Fromáž. Fromáž - kapela hrající folk s prvky rocku.
Část repertoáru je inspirovaná dnes už klasickými francouzskými písněmi z druhé poloviny dvacátého století v modernějším pojetí a další velká
část rockovou hudbou s bretaňskými kořeny. Kdo nepřijde, neuslyší.

Neděle 22. 11. 2009 17.00 KONCERT -  9. LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ  
Tentokrát Vám účinkující  9.  Lukyho Folkového čaje nemusíme představovat. Večer zahájí zakladatel a moderátor této pravidelné akce Luky Lukáč
s nejnovějšími písněmi a historkami. Pak jeho manželka Markéta Lukáčová představí  její novou knihu s názvem ”Mámo, táto, tvořte se mnou”,
ve které představuje neobvyklé projekty pro rodiče s dětmi (třeba jak udělat animovaný film, sluneční hodiny anebo rodokmen s fotografiemi).
Nesporně největší hvězdou, jaká kdy na Folkovém čaji hrála, bude Dáša Voňková – Andrtová, kterou znají folkoví fanoušci nejen u nás, ale třeba
i v Japonsku. Přijďte si vyslechnout její nevšední písně a neopakovatelný  kytarový a pěvecký projev. Určitě nebudete litovat.Vstupné: 50,-Kč

Úterý  24. 11. 2009, 19.30 KINO –  ULOVIT MILIARDÁŘE
ČR, SR 2009, komedie,90 min,od 12 let, režie: Tomáš Vorel.Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl, Kateřina Sedláková,
Miroslav Etzler, Milan Šteindler. Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství.
Film, který se dotýká aktuálních témat - médií, lobbyingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní spojených politických tlaků.

Středa  25. 11. 2009, 19.30 KINO S BESEDOU – BARMSKÝ JV
Burma JV – Reporting form a closed country, Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie, 2008, 84 min., dokument.
V roce 1988 byl Josua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty proti demonstrantům, během něhož byly za-
bity více než tři tisíce lidí. Od té do se rozhodl bojovat za demokracii. Vyzbrojen malou kamerou a mobilním telefonem se společně se třemi
desítkami další odvážných mladých Barmánců z exilové televizní stanice Democratic Voice of Burma rozhodl podrobně zachytit protivládní
demonstrace v září roku 2007 a jejich následné surové potlačení. Záběry dramatických událostí z kamer těchto reportérů se objevily ve zpra-
vodajství všech  významných světových medií a byly po určitou dobu jedinou možností, jak se mohl svět dozvědět o skutečné situaci
v Barmě.  Barmský JV získal řadu ocenění na mezinárodních festivalech, mimo jiné zvláštní cenu Václava Havla na festivalu Jeden svět
a hlavní cenu na festivalech dokumentárních filmů CPH: DOX v Kodani a IDFA v Amsterdamu. Vstup: volný

Čtvrtek 26. 11. 2009, 19.30 KINO - HLAD
Velká Británie, Irsko,2008, 96 min,drama, titulky, od 15 let, režie: Steve McQueen. Hrají: Michael Fassbender, Stuart Graham, Rory Mullen,
Brian Milligan, Laine Mega. Tělo jako zbraň – skutečné drama ze severoirské věznice Maze. Téměř sedmitýdenní hladovka se zapsala do krva-
vých dějin britsko-irských vztahů a rozdělila společnost na ty, kteří v irských vězních viděli obyčejné teroristy, a na ty, pro které se stali no-
vodobými mučedníky.Film získal dvacet osm cen, z nichž mezi nejprestižnější patří ocenění z Cannes (Zlatá kamera 2008) a BAFTA 2009.

Sobota 28. 11. 2009, 14.00 - 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK  - ADVENTNÍ VĚNCE
vyrobte si svůj neopakovatelný adventní věnec. Tradiční i nové techniky. Cena 280,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245
nebo email: andreajan@seznam.cz. Kurs proběhne v Kolomazné peci (objekt u nádraží v Klánovicích, naproti restaurace U Dašů)

Neděle  29. 11. 2009, 15.00 DĚTSKÉ DIVADLO – JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky životní velikosti, jejichž ukrutnost je nezměrná, a velmi dramatickou hudbou.
Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar a užovka Věra putovali tam a zase zpátky. Hraje divadlo Koňmo.
Vstupné: 45,- Kč/dítě, 50,- Kč/dospělí

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

Rezervace a ceny vstupenek: Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého
a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz). Rezervace vstupenek
na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB  během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté
nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena.
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ZŠ Masarykova v Újezdě nad Lesy

srdečně zve rodiče, prarodiče a přátele školy
na tradiční

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Žáci a učitelé 1. stupně ZŠ vás přivítají

3. 12. 2009 v 17.30 hodin
ve dvoře školní budovy Staroklánovická 230 

(budova 1. stupně, vstup z ulice Čentické)

Rolničky a zvonečky s sebou 
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ZPRÁVIČKY  Z  NAŠÍ  ŠKOLIČKY
Všechny vás zdravíme ze Sedmikrásky. Mohlo by se zdát, že

nás počasí zahání za kamna, abychom tam prolenošili celou
zimu… Jenže opak je pravdou, my jsme stále čiperní jako ješ-
těrky v létě. Díky velkému sponzorskému daru od rodičů Hon-
zíka Lameše jsme si do školky opatřili krásné nové koloběžky
a fotbalové brány (opravdu moc za děti děkujeme!!), takže děti
„drandí“, až jim drkotají zuby a gólů padá, že by  tatínkové zá-
viděli.. Také máme dvě nové průlezky, které nám pomohli za-
budovat naši (jako vždy skvělí) rodiče a děti mají o zábavu
a dobrodružství na zahradě postaráno.

Samozřejmě u nás probíhají odpolední kroužky, děti se učí
anglicky, tančí lidové tanečky, protahují tělo na sportovních
hrách a na aerobiku a procvičují ručičky na keramice. 

Každý týden chodíme přesívat sůl do solné
jeskyně a denně pískáme na flétničky. A když už
mají děti uběhané nožičky a zážitků plné hlavičky,
dychtivě očekávají, co že si budeme dneska číst.
Z čertíků jsou najednou andílci. Nevěříte? Zkuste
to. Vypněte televizi, vezměte děti na klín, otevřete
knížku a pusťte si domů pohádku…

Martina Kubová, MŠ Sedmikráska
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Podzimní část fotbalové sezóny 2009-2010 je v plném proudu a tak přinášíme několik vý-
sledků mladších žáků. Ale podstatně víc informací o našich dalších týmech, podrobnosti k utká-
ním, sestavy, zprávy  z fotbalových utkání mládeže a dospělých a další dění v klubu  naleznete
na www.fkujezd.cz.

Mladší žáci – ročník 1997 a mladší – I.B třída
FK Újezd nad Lesy – FC Háje JM      3:3  ( 1:1 )
Sestava: Přibyl - Pořízka, Mesjar, Vojáček, Bouška - Horák, Čermák, Konejl, Stemberk (30´Veselovský) - Lipár, Herčík
Branky: 30´ Konejl, 35´, 43´ Lipár
V sobotu 19.9. nás čekal další zápas, tentokráte na domácím hřišti s mužstvem FC Háje JM. 
V prvním poločase soupeř využíval svoji věkovou a silovou převahu (a bohužel i převahu v hledišti), takže měl
opticky více ze hry a nepouštěl nás do žádné šance.
V 10-té minutě se vřítil do našeho pokutového území útočník soupeře, kterého jsme zastavili pouze za cenu
faulu - PENALTA. Exekutor nedal Romanovi v brance šanci. Bylo to 0-1. Vzhledem k předchozímu vývoji to s na-
šimi šancemi na jakýkoliv bodový zisk vypadalo dost bledě. Neočekávané se však stalo skutkem, vykřesali jsme

ZPRÁVY Z FOTBALU
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jiskřičku naděje... Naše prakticky první šance a střela Dominika na bránu těsně před koncem poločasu, soupe-
řův brankář vyrazil a David Konejl z první rozvlnil síť soupeře a vyrovnal na 1-1. Za tohoto nerozhodného stavu
se šlo do kabin.
Po přestávce se hra odehrávala v podobném duchu jako v prvním poločase, s tím rozdílem, že jsme se přeci jen
častěji dostávali na soupeřovu polovinu. Příliš nebezpeční jsme ale nebyli.
Přesto zkraje druhého poločasu jsme šli do vedení, když po přihrávce ze zálohy utekl po pravém křídle Dominik
Lipár a nekompromisní nádhernou střelou z úhlu do bližší šibenice strhl vedení na naši stranu - 2-1. Ve 43. mi-
nutě se odražený balón od obránce dostal k pozornému Dominikovi, ten si všiml špatně postaveného brankáře,
který si udělal až příliš velký výlet ze své branky a velmi pohotově z dálky vystřelil. Míč se pomalu kutálel k sou-
peřově brance stíhán dvěmi obránci soupeře, nestačilo to – 3-1. Pochvala správci hřiště za posekaný trávník.
Ke konci utkání se na nás začala projevovat únava a fyzicky zdatnější soupeř nás začal přehrávat. Nakonec
v závěru utkání dvěma slepenými góly srovnal na konečných 3-3.

TJ Slovan Bohnice – FK Újezd nad Lesy      2 : 2  (1 : 0)
Sestava: Přibyl – Mesjar, Drdla, Vojáček, Novotný – Herčík (31´Čermák D., 51´Pořízka ), Konejl, Veselovský,
Bouška – Mruvčinský, Lipár
Branky: 47´ a 49´ Mruvčinský
Zlatý bod! Tak lze asi charakterizovat pondělní zápas s Bohnicemi. Při prvním pohledu na soupeře a velikost je-
jich hráčů ve srovnání s našimi kluky si člověk představoval, že musíme dostat strašný klepec. Hráči Bohnic, pře-
vážně ročník 97, převyšovali naše hráče v některých případech o hlavu. 
Přesto utkání bylo zpočátku  vyrovnané, ale od 15. minuty nás začal soupeř postupně přehrávat a především přes
naši levou stranu se valil útok za útokem.  Romanovi se dařilo postupně likvidovat všechny střelecké pokusy
soupeře, až přišla 24. minuta, když se dostal k míči nekrytý útočník Slavoje a trefil parádně, Romanovi se ne-
podařilo na míč dosáhnout... 1-0, to byl i stav poločasu.
Do druhého poločasu jsme prostřídali pravou zálohu. Obraz hry se však příliš nezměnil. I když trenér celou pře-
stávku mužstvu důrazně domlouval, začali jsme hrát tak, jak jsme skončili první půli. Neustále pod trvalým, na-
štěstí nedůrazným tlakem soupeře.
Ve 45. minutě přišla druhá katastrofa, průnik soupeře po jeho levé straně, zpětná nahrávka na penaltu, kde byl
úplně volný hráč a jeho přesná střela znamenala vedení Bohnic 2–0.
V tuto chvíli jsme byli na ručník a přiznám se, že jsem již nevěřil v možný obrat. Ani mezi diváky by si na naše
mužstvo snad nikdo nevsadil. Že fotbal nemá logiku, jak říkal kdysi dávno slavný trenér Klokanů, a že se ve fot-
bale dá vstát z mrtvých se ukázalo v zápětí, kdy osvobozující dlouhý odkop Davida Konejla z naší poloviny dů-
razně sledoval Martin Mruvčinský a po chybě soupeřova brankáře, který pod tlakem zazmatkoval a špatně
rozehrál. Martin ho obral o míč, pohodlnou kličkou se ho zbavil, a pak už nebyl žádný problém dopravit míč do
prázdné branky. To vše ve 47. minutě zápasu ... 2-1. Než se soupeř stačil vzpamatovat z našeho snížení, dostali
jsme se o 2 minutky později do další gólové akce. Po průniku Dana Čermáka a jeho centru do vápna přišlo další
uvolnění Martina. Jeho střela pod břevno sice trefila brankářovi ruce, ale byla natolik důrazná, že zapadla vzápětí
do sítě. Během dvou minut jsme prakticky dokázali to, na co dřelo soupeřovo mužstvo celý zápas – ve 49. minutě
to bylo 2:2 !!
Posledních deset minut se již prakticky odehrálo před naší brankou. Roh střídal roh, šance šanci a naštěstí sho-
dou okolností a nedůsledností soupeře již branka nepadla.  

FK Újezd nad Lesy – Loko Vltavín      4:1  ( 2:1 )
Sestava: Přibyl - Mesjar, Vojáček, Drdla, Novotný - Pořízka (31´ Herčík), Čermák (45´ Horák),  Konejl, Bouška
- Lipár (55´ Čermák D.), Mruvčinský
Branky: 11´, 35´, 45´ Konejl, 5´ Lipár
Krásné sobotní ráno přivítalo na našem hřišti našeho dalšího soupeře v letošní sezóně. Tentokrát jím byli mladí
fotbalisté oddílu Loko Vltavín. Naši hráči vstupovali do zápasu zjevně odhodláni napravit minulý (byť bodově
úspěšný) nepovedený zápas v Bohnicích.
A na hřišti to bylo hned vidět !!! To co nám chybělo v minulých zápasech - zarputilost, bojovnost, důslednost,
to bylo jakoby zapomenuto. Na našeho soupeře jsme vlítli hned v úvodu zápasu a drželi jsme hru ve svých rukou.
V 5. minutě již byla naše snaha korunována úspěchem. Po kombinaci zálohy s obranou přišel od Martina Mruv-
činského krásný centr za obranu, Dominik zabral a přesprintoval obránce a z levé strany prostřelil soupeřova
brankáře - 1-0.
V 11. minutě jsme kopali rohový kop, vltavínští zazmatkovali, nedostatečně odkopli a David Konejl prokázal být
ve správnou dobu na správném místě a jeho gólem jsme se opět ujali vedení 2-1. Za tohoto stavu jsme šli
do šaten. V 35. minutě Radim rychlým sprintem z pravé strany vběhl mezi dva obránce soupeře, zamotal jim hlavy
a pak postupoval na soupeřovu bránu. Pohrávaje si s obránci prošel až do pokutového území soupeře, kde



V listopadové zahradě je ještě
hodně barev, na stromech někde
ještě visí podzimní a zimní plody
a kvetou pozdní růže, hvězdice
a podzimní astry.
Listopad je měsíc, kdy podzim pře-
dává vládu paní zimě a zahrada láká
mnohem méně. Brzy mohou přijít
první mrazíky a proto je nejvyšší
čas zahradu na to připravit:
Rostliny, které nesnášejí mráz pře-
neseme do místnosti kde nemrzne
Některé rostliny, které zůstanou
venku obalíme slámou nebo přikry-
jeme listím
Zimním kabátkem obalíme také
pampové trávy
Z okrasných jezírek přeneseme

rostliny v kbelíku do sklepa nebo ga-
ráže a okrasné rybky do akvária
Skleníky vyklidíme a připravíme

na zimu
Růže přikryjeme zeminou, humu-
sem nebo kompostem

Rododendrony a stálezelené
rostliny hodně zalijeme, většinou
v zimě nezmrznou ale uschnou,
když nemají dost podzimní vláhy.
Pro ptáky připravíme krmítka. Se
semeny, bobulemi i kouskem loje
ptáci nepohrdnou

Na tomto místě jsme ještě nezmíni-
li rostlinu, kterou všichni dobře zná-
me. Je to všemi chválený česnek.
Už na starých egyptských papyru-
sech je o něm zmínka. Dělníci, sta-
vitelé pyramid stávkovali, když ne-

dostali svou denní dávku česneku,
který jedli pro uchování zdraví. Tato
rostlina má prý také kouzelnou moc
„je účinný“ proti upírům, neštěstí
a špatným zprávám.
Ale je důležitý hlavně pro naše zdra-
ví. Dezinfikuje nás zevnitř, snižuje
krevní tlak a cholesterol. Mnoho
z nás ale nesnáší jeho pach –
pro někoho vůni.  Dle rad našich ba-
biček se dá tento „pach“  potlačit ně-
kolika způsoby. 
Rozkousat nať z petržele nebo
máty.  Rozkousat několik zrníček
kávy.  Zapít mlékem
Doporučená denní dávka česneku je
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už obráncům došla s jeho skopičinami trpělivost a museli "zatáhnout za záchranou brzdu". Poslali Radima k zemi,
za což se v pokutovém území kope penalta. K exekuci se postavil David Konejl. Kopl míč nekompromisně do hor-
ního pravého rohu branky a nedal brankáři tím žádnou šanci na úspěšný zákrok a zvýšil naše vedení na 3-1. 
Ve 45. minutě si David Konejl naběhl do volného prostoru, zavolal si útočníkovi o přihrávku, kterou si výborně
zpracoval a z 20-ti metrů prostřelil vše, co mu stálo v cestě - 4-1.

FK Újezd nad Lesy – SK Aritma Praha      0:1  ( 0:1 )
Sestava: Přibyl - Mesjar, Vojáček, Drdla, Novotný, Čermák D. (25´ Herčík, 56´Stemberk ), Čermák R. (56´
Cerha), Konejl, Bouška, Lipár (48´ Pořízka), Mruvčinský
Na bod jsme měli… Po zápase jsme si určitě všichni říkali tuto větu, bohužel však výsledek mluvil proti nám.
Na domácím hřišti jsme nastoupili k dalšímu zápasu proti týmu Aritmy. Zápas se poklidně rozjížděl, přičemž
v prvních minutách se hrálo především na naší polovině, nicméně soupeř se do žádného zakončení nedostal.
Vše se odehrávalo mezi naším velkým vápnem a půlicí čárou.  Záhy jsme však poznali, že se přes  soupeřovu
obranu nebudeme dostávat až tak jednoduše. Soupeř měl šanci ve 13. minutě, kdy z levé strany pronikal do na-
šeho pokutového území mohutný útočník Aritmy, Lukáš byl naštěstí u míče dříve a odkopem to jistil. To bylo
od soupeře na delší dobu vše, naši kluci pokračovali v dobývání soupeřovy obrany. Ve 28. minutě se nám nepo-
dařilo  odkopnout míč a nešťastným odrazem se soupeř dostal ke svému prvnímu rohovému kopu. Z rohového
kopu po zahraném signálu se podařilo soupeři vstřelit gól – 0-1. Tak tedy skončil 1. poločas.  Z minulých zápasů
jsme si pomalu zvykli, že je to náš tým, který ve 2. poločase tahá za delší konec provazu. Tentokrát tomu tak ale
nebylo. V prvních minutách druhého poločasu se opět zápas přeléval z jedné poloviny na druhou. Obě mužstva
zahrávala několik rohových kopů, ale byz gólového efektu. Až v 53. minutě přišla nejhezčí akce našeho týmu.
Martin Mruvčinský od půlky hřiště rychle pronikl k soupeřově šestnáctce, brankář Aritmy proti němu výborně vy-
běhl, Martin zvolil přehození a bohužel jenom pouze díky výbornému zákroku brankáře se nepodařilo vstřelit gól.
Následně se k odraženému míči na vápně dostal Ludvík Bouška, krásně vystřelil, naneštěstí pro naše mužstvo
trefil tyčku. Touto šancí se z naší strany napsala poslední aktivní kapitola tohoto zápasu a zbytek se již prakticky
dohrál bez příležitostí na obou stranách.

Roman Mruvčinský



jeden stroužek. Uchovat ho můžeme
buď v soli, oleji nebo sladkokyselém
nálevu.
Vůni česneku můžeme využít na za-
hradě při pěstování některých dru-
hů květin a zeleniny. Myši a jiné po-
tvůrky česnek nesnášejí a zdaleka
se mu vyhnou.
Je vidět, že všechno je na něco ale
česnek je na všechno.

Druhého až čtvrtého října jsme
u zahrádkářů uspořádali již 53. vý-
stavu ovoce a zeleniny. Obavy, že
nebudeme mít co vystavit se nepo-
tvrdily. Výstavní místnost byla do po-
sledního místečka zaplněna množ-
ství zeleniny, jablek, hrušek i švest-
ky se objevily. Byly tu krásné hroz-
ny, bylinkový koutek i ukázka zava-
řeného ovoce a zeleniny v hezkém
provedení. Velké množství podzim-
ních květin výstavu pozvedly. Naše
snažení nebylo marné, to nám s po-
chvalou potvrdil i RNDr S. Peleška,
který nás  již tradičně navštívil.
Po prohlídce výstavy  nás seznámil
s několika novinkami a  odpověděl
na  dotazy asi třiceti posluchačů. 
Některé z nich jsou velice zajímavé
a proto se s vámi o ně podělím aby-
chom všichni věděli jak na to:
Žluté listy na broskvoních značí ne-
dostatek železa - zalijeme zelenou
skalicí.
Letošní hojné černé plody listy
na ořešáku královském stříkáme

Kuprikolem 7g/1 l asi 20.-25. dubna,
Ořešák řežeme v červenci až srpnu.
Strupovitost jablek - jabloně stříká-
me 3x 5.-10. dubna, kolem 10. květ-
na, a kolem 8. června Novozirem,
Diskusem, Zatem nebo Topasem při-
dáme Karate.
Rez hrušková je způsobena hou-
bou, která v zimě přezimuje na ja-
lovci, který může být vzdálen
až 400 m. Na jaře se ukáže v po-
době hnědé ošklivé hmoty. Později
za vlhkého počasí se přestěhuje na
hrušně, kde vytvoří oranžovožluté
puchýřky. Tak se to stále opakuje -
stříkáme 2x koncem dubna
a za 14 dní znova Baikopem, To-
pasem C50, nebo Delanem 750 SC.
Takto můžeme stříkat také ostruži-
ník a kočičku-jívu proti oranžové
plísni.
Na vinné révě padlí a plíseň šedou
– Peronosporu - stříkáme modrou
skalicí.
Thuje přihnojujeme na podzim kom-

postem. 
Po těchto opatřeních bude úroda

na zahrádce   „snad“ v příštím roce
hezčí a zdravější
Pan RNDr Peleška doporučuje
na zahradě kompost, podle poučky,
co na zahradě vyrostlo má se do ní
vrátit. Kompostovat se může i oře-
chové listí, rozdrcené a smíchané
s listím ostatních stromů. 
Doporučuje také záměrnou zálivku
zahrádky, tzn. Nestříkat hadicí jen
tak, ale vzít konev a zalévat a zalé-
vat jen tam, kde je to třeba.

V případě, že se rozhodnete příš-
tí rok vypěstovat svoje vlastní
brambory, objednejte si ještě do
Vánoc sadbu na telefonní číslech:

Líznerovi 281 972 219,
Exnerovi 281 971 101
Nohejlovi 212 236 048

Zájem o sadbu se zjišťuje tak
brzo, abychom měli možnost vý-
běru odrůd.

Protože se blíží Vánoce a advent-
ní doba,  srdečně zveme všechny
zájemce do areálu zahrádkářů
na adventní prodejní výstavu, kde
můžete zakoupit dárky a dárečky
a vybrat si z mnoha adventních
věnců a vánoční výzdoby.

Termíny této akce jsou:
Čtvrtek 26.11.2009 10 – 17 hod
Pátek 27.11.2009    10 – 18 hod
Sobota 28.11.2009     9 – 17 hod
Neděle 29.11.2009    10 – 16 hod

Za výbor ČZS    
Z. Nohejlová
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listové těsto 
salám na strouhání /např. kuřecí junior/
nastrouhaný eidam 
nakrájený pórek 
na plátky nakrájená rajčata 
nastrouhaná niva 
na proužky nakrájenou papriku
provensálské koření

Slaný štrúdl se dá dělat na mnoha způsoby. Já osobně dělám několik variant slaného štrúdlu a velmi všem
chutná. Níže vám uvedu několik možností, jak naplnit těsto. 

Vyválíme si  listové těsto na slabé pláty./ Z jednoho listového těsto uděláte dvě šišky, které položíte na délku
plechu o velikosti (40 x 60 cm) /

I. varianta
Na těsto nasypete nastrouhaný eidam, salám, pórek

II. varianta
Na těsto nasypete nastrouhanou nivu, salám, trochu pórku. Niva má velmi výraznou chuť a není potřeba dávat
mnoho  ingrediencí. 

III. varianta – na způsob pizzy 
Na těsto nasypete nastrouhaný eidam, salám, pórek, na proužky nakrájenou papriku, na kolečka nakrájená
rajčata a posypete provensálským kořením.     

Naplněné těsto zabalte, potřete rozšlehaným vajíčkem a posypte trochu drceným kmínem. Ve středně vyhřáté
troubě upečte dozlatova. Štrúdl se dá jíst jak teplý, tak studený a je to vhodný pokrm při pořádání různých oslav. 

Přejeme vám dobrou chuť. 
Martina Nejtková, redakce
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VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

SUDOKU

SLANÝ ŠTRÚDLSLANÝ ŠTRÚDL

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

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

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

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

6 5 3 7 9 2 8
1 3

6 9 4 5 1
5 7 8 4 9 2

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

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

1 3 4 9
1 9 4 7 3 6 8

3 9 8
8 1 7 6 4 3 5

6 1
7 2 9

Sudoku lehké: Sudoku středně těžké:



Sedím na hromadě borové kula-
tiny složené u cesty za Sychrovským
rybníkem a odpočívám znaveným
nohám po několikahodinové šoulačce
v brdských lesích. Nade mnou blan-
kytné srpnové nebe a kolem zelené
ticho přerušované jen občas pípnutím
nějakého ptáčka. Je horko a ani ti
opeřenci nevyvíjejí žádnou velkou ak-
tivitu. Mám sucho v hrdle a svíravá
žízeň nutí trochu je svlažit. Sehnu se
k tlumoku pro termosku se studeným
čajem, když tu vidím jak kolem něho
pospíchá malý, strakatý a čiperný pří-
slušník toho bezbřehého hmyzího
moře. Pohybuje se trhavě, uhání trys-
kem, zastaví se zahýbe anténkami,
zase se rozběhne na kmitajících nož-
kách, prozkoumá kousek trouchnivě-
jící kůry a opět vyrazí, aby nakonec
zajel pod ležící kládu. Hledím na to
místečko kde zmizel, a v úžasu si uvě-
domím, kdy jsem toho tvorečka viděl
poprvé a naposledy. Bože, vždyť je to
letos právě pětapadesát let! Zavřu oči
a v duchu všechno znovu vidím.

Bylo léto roku 1948, prázdniny
a spousta času na koupání, na výlety,
na rybaření a hlavně na milovaný les.
Z Trutnova přijel domů na prázdniny
kamarád Ríša. Studoval tam na les-
nické škole, což jsem mu to tak trochu
záviděl. Znali jsme se už od základní
školy, a tak jsme celý červenec trávili
téměř pořád spolu. Jenže pak jsme se
museli na čas rozloučit. Ríša měl totiž
v Železných horách, ve vsi S. nedaleko
Golčova Jeníkova, bohatého strýce,
statkáře, který měl v pachtu pěkný kus
revíru, tehdy dost bohatě zazvěřeného.
Nastal druhý měsíc prázdnin a Ríša
tam odjel, jako každoročně, na dvou-
týdenní návštěvu. Tentokrát však s vel-
kým očekáváním. Měl si střelit svého
prvního srnce. I když jsem mu to
upřímně přál, mrzelo mne, že jsem na-
jednou byl všude sám, na rybách, na
plovárně i v lese.

Kamarád nebyl pryč ještě ani tři
dny, když mi došla pohlednice z Gol-
čova Jeníkova s pozdravem, ale
hlavně s pozváním na strýcův statek.
Slíbil jsem a ujistil rodiče o svém na-
prosto vzorném chování a mravech
a o den později jsem odjel. Přivítání
bylo srdečné, strýček se ukázal jako

milý a lskaý člověk a ujistil mne, že
u nich mohu zůstat po celou dobu Rí-
šova pobytu, samozřejmě se stravou,
což byla v té době, tři roky po válce,
nabídka nesmírně vzácná. A tak už
následující den jsme časně ráno vy-
razili do lesa na místo, kde údajně ten
srnec vycházel. Strávili jsme tam celé
hodiny, viděli mnoho pěkných kusů,
ale ten vidláček nikde. Chodili jsme
tam samozřejmě hlavně večer, ale
pořád nic. Jen dvakrát jsme ho za-
hlédli na pasece mým ruským trie-
drem na dobrých sto metrů, ale vždy
vyčníval z trávy jen jeho krk s hlavou
a těmi vidličkami.  Uplynul první týden.
Snažili jsme se, abychom si pobyt
alespoň trochu zasloužili, a tak jsme
přes den přiložili ruce k práci, které
bylo v hospodářství víc než dost. Den
tak vždy uběhl rychleji a my se mohli
večer vydat na své místo „V Borovi-
nách“. Stála tam zánovní kazatelna,
z níž byl dokonalý výhled na holinu po
loňské těžbě dřeva i na cestu v obou
směrech. Osmý den, byla to neděle,
nebyla pro nás na statku žádná práce
a proto jsme se vydali do Borovin už
kolem šesté. Byl pěkný a teplý letní
podvečer a tak jsme se na chvíli po-
sadili na pařezy na té nové pasece.
Řeč se tentokrát netočila kolem zvěře
ale kolem zbraní. Richard držel na
klíně strýcovu kulovnici, přepažbenou
vojenskou pušku německé armády
a snil o tom, jak si jednou pořídí win-
chestrovku, kterou mají ve škole
v Trutnově a kterou při hodinách
střelby trefil běžící figuru kance še-
stkrát z deseti ran. Já jsem se mu
na oplátku pochlubil, jak jsem loni
na Rýznburku střílel z lesmistrovy ku-
lovnice vyrobené v ruské Tule, jaká je
to přesná zbraň a jak jsem s ní na sto
kroků s naprostou jistotou trefoval půl-
metrový terč. Tak jsme se navzájem
přesvědčovali o svém střeleckém
umění, až najednou cítím, že mi něco
leze po lýtku. Vyskočil jsem a z levé
nohavice mi vypadl podivný velký
mravenec se strakatým zadečkem.
Hrome, takový kus, ještě že mne ne-
kousl! Ríša se zasmál, toho vetřelce
lapil a ihned určil.
„To není mravenec, ale pestrokroveč-
ník mravenčí. Nemá s mravenci,

kromě podoby, nic společného. Je to
brouk a má srandovní latinský název
Piniperdus piniperda.“ 
„Opravdu“, souhlasím „zní to le-
gračně.“ 
„Ale logicky. Žije v borovým lese a bo-
rovice je latinsky pinus, ne?“
„Hm“, pochybuji, „a je to vůbec název
podle Linného?“

Odpovědi se mi už ale nedostalo,
protože kamarád se zvedl: „Pojď, je
čas!“, a namířil si to ke kazatelně.
Vyšplhali jsme po žebříku a usadili se
vedle sebe.Trochu se ochladilo
a zleva na nás dýchl slabý boční
vánek. Naštěstí, protože kdyby vanul
zprava, měli bychom špatný vítr.

Seděli jsme už nějakých čtyřicet
minut, když jsem na své starně za-
hlédl, jak z nízkého podrostu vystou-
pily na cestu dvě srny a nečekaně po
nich i náš srnec, kterého jsme ale če-
kali přímo před námi na pasece! Srny
si sem tam uškubly kousek trávy
a pomalu se od nás vzdalovaly, ale on
ale zůstal stát a opatrně jistil. Rychle
upozorňuji Ríšu loktem a nabízím mu
výměnu místa. Ten vteřinu zaváhá
a pak zašeptá:
„To ne, to bychom ho zradili. Na, střel
si ho ty!“ a podává mi zbraň.
„Co blázníš¨“ syknu, „ten je tvůj a já
nemám ani oprávnění. A co by tomu
řekl strejda. Pojď na moje místo, rychle!“
„Už jsem řek, nemluv a pal, já se
k srnci ještě dostanu, ale ty možná už
nikdy! A strejda to nemusí vědět.“

V tu chvíli padnou všechny moje
námitky a ozve se volání předků.
Rázem je ze mně lovec a mám flintu
na líci. Srnec se sklonil, klidně bere
paši a stojí krasopisně levým bokem
ke mně jako na střelnici. Zamířím
tam, kam mne to učil pan nadlesní
Serjogin, a prásk, střela je venku.
Srnec odskočil, stačil ještě tři kroky
a klesl. Držel jsem ten vojenský kvér
nevěřícně ještě několik sekund, až mi
ho kamarád zlehka vzal z rukou a vy-
hodil prázdnou nábojnici:
„Gratuluju nám oběma k prvnímu
srnci. Tobě k opravdovému, sobě
k oficiálnímu!“ 
„Richarde, kamaráde, tohle ti nikdy
nezapomenu“, vypravil jsem ze sebe
se staženým hrdlem, „moc děkuju !“
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Počkali jsme asi deset, patnáct
minut, slezli z kazatelny a došli
k mému prvnímu úlovku. Srnec do-
stal do svíráku poslední hryz, Ríša mi
podal zálomek a pak zase já jemu,
kus jsme vyvrhli a odnesli šťastně
svůj úlomek domů. O myslivecké
právo jsme se podělili, společně jsme

ho snědli. Strejda se pravdu nedově-
děl a všechno zůstalo naším tajem-
stvím až do dnešního dne, kdy jsem
to napsal. 

Kamarád Ríša si je však již před
deseti lety vzal s sebou do toho věč-
ného revíru bez hranic spolu se zá-
hadou, jak přišel tenkrát na ten

„srandovní latinskej název“. A já tohle
všechno prozradil jen proto, že mi to
připomněl ten malý brouček, který se
sice správně latinsky nazývá Thana-
simus formicarius L., ale pro mne
bude stále jen tím piniperdou. Přeji
vám také tak dobré kamarády, jako
byl ten můj, Ríša Seifert.

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

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

Sudoku lehké
vyřešené:

Sudoku
středně těžké
vyřešené:

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

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

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

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

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

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

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

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

Hledáme spolehlivou paní na úklid domácnosti
(žádné domácí zvíře) – 1x týdně. Jedná se o běžné
domácí práce (úklid, žehlení), které zaberou max. 3,5 - 4
hodiny. Za úklid domácnosti nabízíme 400 Kč. Místo
úklidu je Újezd nad Lesy – Blatov. Ideální termín
úklidu je pátek dopoledne (popř. čtvrtek). V případě
zájmu prosím volejte na mobil: 602 223 837

KADEŘNÍK DO DOMU!
- nemáme čas na návštěvu kadeřníka?
- máte malé děti a nemáte hlídání?
- profesionální služby v pohodlí vašeho domova 
za příznivé ceny

VOLEJTE: 739 601 088

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

MLADÁ RODINA HLEDÁ POZEMEK

pro stavbu RD v Újezdě nad Lesy; nejsme RK;

nabízíme solidní jednání+zajištění právního servisu. 

Tel: 777 905 008

MASÁŽNÍ STUDIO 
CENTRUM BLATOV

Račiněveská 2444, Praha 9 

Tel: 774 938 082 – Viktor 

MASÁŽE 

ŘASOVÉ ZÁBALY

ANTICELULITIDNÍ PROGRAM  

TĚŠÍME SE NA VÁS

• medová
• čokoládová
• reflexní 

• klasická  
• čínská tlaková 
• baňková čínská 

• detoxikační • na hubnutí

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

VÝBĚR Z NABÍDKY:
• Prodej komfortního RD 5(6)+1 s vnitř. bazénem, poz1.173 m2,Újezd c: 15,4mil Kč 
• Pronájem bytub 3+kk, 76 m2 s balkonem a garáží ve vile v Klánovicích, 13tis.Kč
• Výstavba bytů na Rohožníku, 3+kk,  78-90 m2, c.: od 3.195.000 Kč
• Pronájem komerč. prostor v Běchovicích, levné ubytování 
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Čentická 1470, Praha 9 190 16
RESTAURACE U STADIONU
rozvoz hotových a minutkových
jídel po Újezdě nad Lesy a okolí

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

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

ZDARMA

placená
inzerce & reklama
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MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

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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CHOVATELSKÉ POTŘEBY 
Na Rohožníku
Malešovská 1652, 
nákupní centrum Albert
Praha 9 - Újezd nad Lesy

po-pá 10 - 18 hod., so: 9-12 hod.
tel./fax 281 970 757

mobil 608 774 070, 608 982 295
Krmiva a potřeby pro pejsky, kočky, 

hlodavce, ptáčky, rybky a terarijní zvířata
www.petclub.cz

KURZY ANGLIČTINY V BĚCHOVICÍCH    
od října probíhají kurzy v úrovních - začátečníci, mírně pokro-
čilí,středně pokročilí,pokročilí. Pokud se chcete přidat, stále je
možné se přihlásit! Výuka probíhá v malých skupinách. Příznivé
ceny, kvalifikovaní lektoři. Termín I.semestru: říjen  2009 – leden
2010. Více informací na www.neposeda.org/vzdelavani
Kontakty: mobil 733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org

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

placená
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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

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

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

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

Lucie Dlabačová a ČSZ ZO Újezd nad Lesy vás zvou

NA TRADIČNÍ ADVENTNÍ VÝSTAVU 2009
v „Areálu snů“ u Zahrádkářů, Staroújezdská 495, Újezdn.Lesy,
cca 200 m za křižovatkou Koloděje. 
K prodeji zde budou suché dekorace na výzdobu bytu, adventní
věnce na stůl, dveře a další vánoční a běžné dekorace ze sušiny. 
Na ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVĚ si můžete vyzvednout již
objednané adventní věnce. 
Výstava bude probíhat na stejném místě ve dnech: 
ČT 26. 11. 1000 - 1700 PÁ 27. 11. 1000 - 1800

SO 28. 11. 900 - 1700 NE 29. 11. 1000 - 1600 hod

Lucie Dlabačová tel.: 737 481 293

EUROTÝM 2009 NABÍZÍ
Studentům, maminkám na MD, 
důchodcům možnost přivýdělku 
a nákup ekologických čisticích 

prostředků a kosmetiky 
SE SLEVOU OD 30%.

Dávám do pronájmu byt 4+1 
s lodžií. Sídliště Rohožník  

Tel: 733 637 425

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

A DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

TEL.776 015 558

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA
- děti předškolního věku
- základní a střední školy (příprava k maturitě)
- příprava k přijímacím zkouškám na VŠ 
(výuka ve firmách)

Výhody - dlouhodobý pobyt v německy hovořících zemích - zkouška C1
(Goethe institut)
Tel: 733 170 821 E-mail:p.antosch@centrum.cz
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J I Ř Í   H O V O R K A
PNEUSERVIS

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

AUTOSERVIS
servis osobních a užitkových vozů

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

vč. nákladních a autobusů
- prodej akumulátorů, autodílů

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

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA:

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

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

ZAJISTÍM KOUPI, PRODEJ I PRONÁJEM

KAŽDÉ NEMOVITOSTI. A TO RYCHLE,

BEZPEČNĚ A BEZ STAROSTÍ! OBCHOD

USKUTEČNÍM JIŽ DO 6-TI TÝDNŮ. MAREK

HAUŽVIC - VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ.

TEL.: 731 497 578

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

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

602 260 264

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

DOUČÍM NĚMČINU
Začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé 

(děti i dospělé). 
Místo výuky – Újezd nad Lesy. Cena – dohodou
Tel.: 776 690 143              Mgr. Tereza Pokludová

PRODÁM PIANINO 
ZN. AKORD V DOBRÉM STAVU. 

PROVEDEN ZNALECKÝ POSUDEK. 

CENA DOHODOU.

KONTAKT 733 653 594, 281 012 970

KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SLUŽBY
Pojištění - Úvěry - Investice 

Třebětínská 591 (bývalá galerie Újezd n/L)
po-čt 1400 - 1800 h  

T. Macinauer - 603 507 570 www.benefita.cz
HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

Dámská a pánská krejčová
Petra Malinská

tel.: 602 791 277 
Újezd nad Lesy

- šití a úprava oděvů
- šití bytového textilu
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� � � PŘIJMEME � � �
DO KVĚTINÁŘSTVÍ v Újezdě n. L.
šikovnou, spolehlivou PRODAVAČKU

s chutí pracovat v květinářství. 
Prac. polov. úvazek nebo brigádně 

na 4 hodiny dopoledne. Možno i na plný

pracovní úvazek, ale pouze s praxí.

Mob.: 608 982 711

K O S M E T I K A 
NOVÝ PŘÍSTROJ BTL-6000 LYMPHASTIM
Nejběžnější indikace 
• kosmetické/ estetické 
• celulitida
• relaxace, regenerace 
• detoxikace
• odvodnění
• zeštíhlení
• zlepšení stavu pokožky

BOTOMAX – MASKA
Bezpečná alternativa či doplněk injekční
aplikace botulin toxinu. Revoluční
BOTOMAX maska s obdobnými účinky
botulin toxinových injekcí, bez použití
jehel a toxických látek (nejedná se o použití
Botulin Toxinu typu A), díky aktivnímu prvku
Lysedine B dosahuje srovnatelných výsledků. 
BOTOMAX zmírňuje vrásky, svalovou
relaxaci, hloubkově hydratuje a obnovuje
objem pokožky (kyselina hyalurová, hedvábné
proteiny), posiluje elasticitu (Zinek, vitamín
B3) a potlačuje formaci volných radikálů
(vitamín E, Selen). Odstraňuje mimické vrásky
v okolí očí a úst, vrásky na krku a oblasti
dekoltu. Doporučuje se používat u žen od 35 do
60 let. Maximální účinek masky je viditelný za
cca 3 dny od aplikace masky, avšak i
bezprostrředně po aplikaci jsou zřejmá zlepšení
kvality pleti. Regenerační kůra – 3 masky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSTROJ 
DUOLIFT EXPERT 

- péče proti stárnutí pleti

OŠETŘENÍ 
•  pro zářící krásu
•  pro hydrataci
•  pro kombinovanou pleť
•  pro ultra lifting
•  pro mastnou pleť
•  pro citlivou pleť se skvrnami
•  kosmetickou řadou bílá péče
•  péče o tělo a odstraňování celulitidy
Všechna tato přání 
vám splní Duolift Expert.
Různé přístroje totiž mají v kosmetice
zelenou. Duolift navíc dovoluje podle
potřeby kombinovat několik metod
ošetření (mj. ultrazvukové čištění spojené
s peelingem, přenos účinných látek
do hlubších vrstev pokožky, podporu
tvorby kolagenu, vyhlazení a oživení pleti,
podtlakovou masáž…). A co je podstatné:
výsledky jsou vidět okamžitě!
Pro koho je vhodný? Pro všechny věkové
kategorie žen (i mužů) – záleží na problému,
který chcete řešit.
Tento přístroj získal na Word Beauty 2009

Zlaté ocenění

Račiněveská 2444/D, Praha 9 – Újezd nad Lesy, U Penny marketu

Objednat se můžete na tel.: 602 342 615

TENISOVÁ ŠKOLIČKA 
PRO NEJMENŠÍ.
Minitenis pro děti od 4 do 7 let.
Kdy: od listopadu 2009                 9-1900 hod
Kde: tělocvična Koloděje ul. V lipách
Cena: od 200 Kč/hod a dítě
V ceně: služby trenéra, pronájem tělocvičny,
ten. míče, zapůjčení ten. rakety
Bližší info: Polák František
Tel.: 608 972 425, 
www.tenis.kvalitne.cz
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J I Ř Í   H O V O R K A - H R A D E Š Í N
AUTODOPRAVA

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE:

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

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

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek 

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

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

KADEŘNICTVÍ 
FONTÁNA
Račiněveská 2444

Újezd nad Lesy
tel.: 602 802 862

NABÍZÍME 
• veškeré kadeřnické služby
• prodlužování přírodními vlasy
• společenské a svatební účesy + líčení
• manikúra a modeláž nehtů
• prodej profesionální vlasové kosme-
tiky
• pracujeme s barvami Davines a Loreal

Každý týden nová AKCE!
V prodeji dárkové poukazy.

Těšíme se na Vás 

PO - PÁ  800 - 2000

SO           800 - 1300
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