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3,-kč

d u b e n  2 0 0 8  

Milí přátelé,

držíte v ruce dubnový zpravodaj. Je po Velikonocích a začíná jaro. Do-
ufejme, že sníh už bude jen na horách a v Praze bude přibývat teplejších
a slunečných dní. 

Letos poprvé jsme mohli jaro přivítat společně už v sobotu 8. března.
Úřad Městské části Praha 21 totiž poprvé pořádal "Zabijačkové veselí", li-
dovou slavnost s bohatým programem - hudbou, zabíjačkovými speciali-
tami, pohádkou pro děti či vystoupením kouzelníka. Kdo přišel, mohl nejen
ochutnávat, poslouchat a dívat se, ale například i koupit ručně vyrobený
košík, naučit se plést pomlázku nebo ozdobit velikonoční perník. Akce se se-
tkala s velkým zájmem. Byla tak zahájena hezká tradice, ve které chce sta-
rostka Andrea Vlásenková rozhodně pokračovat i v dalších letech,

příjemné čtení přeje
redakce Újezdského zpravodaje
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Informace z mimořádného
jednání Rady Městské části
Praha 21 ze dne 13. 2. 2008

b e r e  n a  v ě d o m í 

- technický stav střechy objektu
místní knihovny v ul. Lomecká 656
a zároveň ukládá  Úřadu MČ Praha
21 (OMI) zajistit vypracování static-
kého posudku stavu budovy a podat
informace o stavu objektu na příš-
tím jednání rady. Příští jednání se
bude konat 20. 2. 2008. A dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zajistit v případě sněžení uzavření
objektu místní knihovny,  přestěho-
vání služebny Městské policie a zá-
jmových kroužků do společenského
sálu MZŠ a MŠ Polesná.

s c h v a l u j e 

- uspořádání koncertu skupiny
Spiritual Kvintet ve společenském
sále MZŠ a MŠ Polesná, uvolnění
finančních prostředků ve výši
35.000 Kč na tuto akci a vstupné ve
výši 200 Kč. Finanční prostředky
budou uvolněny z VHČ.
- uspořádání koncertu skupiny
Rangers Band ve společenském
sále MZŠ a MŠ Polesná, schvaluje
uvolnění finančních prostředků ve
výši 25.000 Kč na tuto akci a vstupné
ve výši 180 Kč. Finanční prostředky
budou uvolněny z VHČ. 
- pronájem šatny společenského
sálu MZŠ a MŠ Polesná panu Janu
Vítkovi, nájemné ve výši 100 Kč/hod,
smlouvu o pronájmu nebytových pro-
stor a pověřuje starostku pí Andreu
Vlásenkovou podpisem smlouvy

p o t v r z u j e 

- usnesení Rady MČ Praha 21 č.
465 ze dne 12. 12. 2007 týkající se
dopravní studie

Informace z 25. jednání Rady
Městské části Praha 21 ze
dne 20. 2. 2008

b e r e  n a  v ě d o m í

- zprávu o prvotním posouzení
technického stavu střechy místní
knihovny statikem a soudním znal-
cem a zároveň konstatuje, že platí
Usnesení Rady MČ Praha 21 č.

528 ze dne 13. 2. 2008 a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI), aby po
dalším ohledání budovy předložil
radě kompletní stavebně technický
posudek, na jehož základě přijme
rada další opatření
- že na uveřejněný záměr MČ
Praha 21 č. 13 -  prodej pozemku č.
parc. 3972 v k. ú. Újezd nad Lesy
nebyla doručena žádná nabídka, a
proto ukládá  Úřadu MČ Praha 21
(OMI) spojit se s původním žadate-
lem a zjistit, zda jeho zájem o po-
zemek č. parc. 3972 v k. ú. Újezd
nad Lesy trvá. O výsledku jednání
informovat radu. A ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento mate-
riál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21
- předložený návrh týkající se
čerpání prostředků z fondů EU –
projekty a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OŽPD) vytipovat nej-
vhodnější bod z návrhu a vstoupit
v jednání s firmou RAVEN EU Ad-
visory, a.s. o možnosti čerpání pro-
středků z fondů EU na tento
projekt. O výsledcích jednání infor-
movat radu
- informaci o komunitním pláno-
vání a zároveň konstatuje, že
vzhledem k velikosti našeho re-
gionu, a z toho vyplývající dobré
znalosti místních poměrů, poža-
davků a potřeb občanů se k tomuto
projektu nepřipojujeme

s c h v a l u j e 

- novou nájemní smlouvu mezi
MČ Praha 21 a TJ Sokol Újezd nad
Lesy – tenisový oddíl na dobu urči-
tou 10 let s možností jejího pro-
dloužení. Nájem ve výši 1,- Kč/rok
bude hrazen na účet pronajímatele
podle ustanovení o úhradě nájmu
uvedeného ve smlouvě – bod 5.2 a
zároveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy
- finanční příspěvek ve výši
5.000,- Kč pro Městskou policii na
pohonné hmoty na letní období pro
služební motocykl a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21 uvolnit
tyto prostředky z kapitoly 07 – Bez-
pečnost
- finanční příspěvek ve výši
10.000 Kč Českému zahrádkář-
skému svazu organizace Újezd nad

Lesy na zájezdovou a odbornou
činnost s tím, že v roce 2008 si
ČSZ ostatní finanční náklady bude
hradit z grantu. Finanční prostředky
budou hrazeny z rezervy kapitoly 10
– Všeobecná pokladní správa
- finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč
Českému zahrádkářskému svazu
organizace Újezd nad Lesy na po-
řádání výroční členské schůze.
Finanční prostředky budou hrazeny
z rezervy kapitoly 10 – Všeobecná
pokladní správa.
- navržené dokumenty týkající se
podání žádosti o poskytnutí grantu
pro naši městskou část v oblasti so-
ciálních služeb a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem
jednotlivých smluv
- přehled žádostí o účelové in-
vestiční dotace z rezervy pro měst-
ské části vytvořené v kapitole 1016
schváleného rozpočtu hl. m. Prahy
na rok 2008 – l. kolo dle tabulky,
která je nedílnou součástí usnesení
- rozpočtová opatření č. 3, 4, 6
a 7 – úpravy rozpočtu v roce 2008
dle tabulek, které jsou nedílnou
součástí  usnesení
- finanční vyúčtování finančního
příspěvku ve výši 20.000 Kč Škol-
nímu sportovnímu klubu Polesná
Újezd nad Lesy na sportovní akci
v roce 2007 „Běh za újezdskou
sovou“ (viz. Usnesení Rady MČ
Praha 21 č. 240 ze dne 11.4.2007),
a to ponechání nevyčerpané částky
ve výši 218 Kč k využití pro další
sportovní činnost v roce 2008
- návrh – neposkytovat finanční
příspěvky (dotace) v roce 2008 těm
organizacím, které dosud nepře-
dložily finanční vyúčtování poskyt-
nutých finančních příspěvků v roce
2007

- termín konání jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21 na den 17. března
2008 od 18,00 hod. a dále schva-
luje program jednání dle předlože-
ného návrhu, který je nedílnou
součástí usnesení a souhlasí s do-
plněním programu o body z dalších
jednání Rady MČ Praha 21 do doby
konání Zastupitelstva MČ Praha 21
- přistavování velkoobjemových
kontejnerů pro obyvatele MČ Praha
21 ve výše uvedených časových in-
tervalech a dále schvaluje dofinan-

ZPRÁVY Z RADY
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GRANTY NA ROK 2008
Městská část Praha 21 vyhlásila pro letošní rok,

jako i v létech minulých, grantový program na podporu
projektů v oblasti kultury, sportu a činnosti spolků. 
Z rozpočtu MČ Praha 21 bylo na granty vyčleněno
300.000 Kč.

Uzávěrka pro podání grantových programů byla 15. 2.
2008. O udělení grantů rozhodla Rada MČ Praha 21.
Přehled schválených grantů je rovněž na úřední desce
a na webových stránkách Prahy 21. Jednotliví žadatelé
obdrží schválené grantové částky prostřednictvím
smlouvy.

Podle zákona o hlavním městě Praze rozhoduje o
přidělení finančních darů do 50.000 Kč Rada MČ.

Granty schválené Radou MČ Praha 21
Maminy z Újezdské roviny 25.000,-
Český rybářský svaz 20.000,-
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy 25.000,-
Český zahrádkářský svaz Újezd n.Lesy 30.000,-
Svaz postižených civiliz. chorobami 25.000,-
JUNÁK „Douglaska“ 20.000,-
SK Kangsim Dojang – Taekwondo 45.000,-
Školní sportovní klub 45.000,-
Zákl.kynologická organizace Újezd n.L. 15.000,-
Balet – Koncert 20.000,-
TJ Sokol Újezd nad Lesy 20.000,-
Baby Centrum „V zahradě“-OS  Nová žena 5.000,-
Šachový klub Újezd nad Lesy 5.000,-

zpracovala: Jitka Králová, grantové řízení
tel.: 281 012 958, e-mail: jitka.kralova@praha21.cz

UZAVŘENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Na základě statického posudku vydala starostka

MČ Praha 21 předběžné opatření o uzavření Místní
knihovny v Újezdě nad Lesy do odvolání. Důvodem
je havarijní stav budovy, kde hrozí propadnutí stropu. 

Vedení radnice si je vědomo vysoké návštěvnosti
knihovny, a proto hledá schůdné řešení pro přestěho-
vání do jiných vyhovujících prostor.

PŘESTĚHOVÁNÍ SLUŽEBNY
MĚSTSKÉ POLICIE 

Ze stejného důvodu je přestěhována služebna
Městské policie z Újezda nad Lesy do Klánovic, ul.
V Pátém 234. Úřední hodiny jsou zde každou středu
od 14.00 do 18.00 hodin. Telefonní čísla zůstávají
v platnosti. Přestěhování služebny nebude mít
vliv na výkon služby strážníků v Újezdě nad Lesy. 

PŘESUNUTÍ VÝUKY HUDEBNÍCH
NÁSTROJŮ

Výuka hry na klavír a flétnu se přesouvá indi-
viduálně do budovy ZŠ Masarykova a Polesná.
Přesné informace podají vyučující, případně paní
Tomaidesová.
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cování této služby z rozpočtu MČ
Praha 21, podkapitola OŽPD v roce
2008. V případě vyčerpání finanč-
ních prostředků z podkapitoly
OŽPD budou potřebné finanční
prostředky navýšeny

- žádost o dotaci z Operačního
programu Praha – Konkurences-
chopnost na vybudování protihlu-
kové stěny a schvaluje seznam
firem k předložení nabídky na po-
radenské služby na administraci
spojenou s dotací z fondů EU: a)
Naviga 4,s.r.o., Pernerova 293/11,
186 00 Praha 8; b) AQE Advisor,
a.s., Moravské náměstí 3, Brno –
město; c) RAVEN EU Advisory,
a.s., Jakubské náměstí 2, 602 00
Brno. Hodnotící kritéria: a) cena; b)

počet úspěšných projektů. Komisi
pro hodnocení nabídek: a) MUDr.
Zuzana Dastychová; b) Ing. Petr
Štulc; c)Ing. Vladislav Mareček.
Dále pověřuje OMI vyzvat firmy dle
schváleného seznamu k předložení
nabídky a výsledek hodnocení pře-
dložit Radě MČ Praha 21. 

s o u h l a s í

- s plněním rozpočtu MČ Praha
21 za rok 2007 dle přílohy, která je
nedílnou součástí originálu usne-
sení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21
- s  rozpočtovým opatřením č. 5 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle ta-

bulky, která je nedílnou součástí us-
nesení  a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento mate-
riál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

r e v o k u j e

- Usnesení Rady MČ Praha 21 č.
225 v bodě schvaluje se doplňuje
„…za věcná břemena a jednorázo-
vou náhradu za umístění inženýr-
ských sítí na obecních…“A zároveň
schvaluje koncept smlouvy o umís-
tění inženýrských sítí pro uložení
přípojek do pozemků svěřených
MČ Praha 21 v k. ú. Újezd nad Lesy
a pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smluv pro jednotlivé
žadatel

ZPRÁVY Z RADY

Z ÚŘADU



MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:
- dne 21. 4. 08 od 12.30 do 15.00 hod.

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

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
Magistrát hl.m. Prahy přidělil velkoobjemové kontejnery ve stejném počtu jako v loňském roce, proto budou

každý měsíc pravidelně přistavovány na plánovaných místech. V měsíci dubnu je můžete využít: 

19. dubna Toušická
Rohožnická 
Starokolínská (u parku)         

26. dubna Druhanická x Staroújezdská 
Valdovská x Hrádková 
Lomecká x Zbýšovská 

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině a po naplnění VOK nebude vyměňován. 
Předpokládaný odvoz VOK je v odpoledních hodinách.

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

Z ÚŘADU
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POPELNICE NA ROSTLINNÝ ODPAD
V loňském roce se v Újezdě nad Lesy  a jeho okolí rozběhl nový projekt a to sběr rostlinného odpadu do po-

pelnic na rostlinný odpad. 
Z důvodu optimalizace systému a zachování nejvýhodnějších finančních podmínek, přistoupily Pražské služby

a.s. v letošním roce  ke sjednocení období svozu bioodpadu a to na 8 měsíců tj.od 1. 4.  do 30. 11. v každém ka-
lendářním roce. O této změně byli informováni všichni, kdo v loňském roce uzavřeli smlouvu. 

Kdo by měl ještě zájem o popelnici na bioodpad, může si přijít vyplnit smlouvu na Odbor životního prostředí
a dopravy, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16  Praha 9. Po vyplnění smlouvy vám bude přistavena
zdarma sběrná nádoba Compostainer  o velikosti 120 l nebo 240 l, do které se může dávat následující odpad. 

Likviduje se 
BIOODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ a BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ 

• listí, tráva, seno, plevel, spadané ovoce
• zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny apod.)
• větve keřů i stromů (posekané, prořezané apod.)
• zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec

Co do sběrné nádoby nepatří?
• tekuté zbytky jídel, jedlé oleje
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady

Compostainer se vyváží 1 x za 14 dní lichý týden v sobotu. Období svozu je jednotné pro všechny zájemce
a to  od dubna do listopadu tedy na 8 měsíců. 

Cena 120 l  (cena za období 412 Kč) - cca 51 Kč měsíčně 
240 l  (cena za období 714 Kč) - cca 89 Kč měsíčně  

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
Svoz provádí svozová společnost Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77  Praha 9.

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

Ještě bych chtěla upozornit stávající uživatele biopopelnic, že první svoz v roce 2008 začíná v sobotu 
12. dubna 2008. 

Martina Nejtková, OŽPD 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 
A ŠTĚPKOVÁNÍ

Dne 12. dubna 2008 budou přistaveny od 800 – do 1200 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný
odpad na níže uvedených stanovištích.

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

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

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří. 
Rozhodně ANO:    rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně    NE:    ostatní druhy odpadu
Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné
igelitové pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta. 

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

Z ÚŘADU



ŠTĚPKOVÁNÍ
Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování  větví. 

Větve shromažďujte poblíž  kontejnerů na rostlinný odpad do 12:00 hodin. 
Firma bude postupně projíždět jednotlivá stanoviště a větve seštěpkovávat. 
Po 12:00 hodině větve házejte do kontejnerů.

Jaké větve nelze seštěpkovat:  
drobné větve svázané v otýpce, proutky, pařezy, drobné větve z keřů, stonky od růží, suché stonky od kytek atd. 
Toto prosím házejte do kontejneru!!!

Štěpkovač je velký a drobné větve ohrožují bezpečnost obsluhy.
Martina Nejtková, OŽPD

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 5. dubna 2008 oslaví 50 let společného života manželé Helena a Zdeněk Večerníkovi. 

Přejeme jim ještě hodně společně prožitých let plných lásky a vzájemného porozumění. 

děti Jana a Zdeněk s rodinami

Z ÚŘADU

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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K BŘEZNOVÉMU ČLÁNKU „ POCTIVÍ LIDÉ MEZI NÁMI“
Neznámá paní, která nalezla a odevzdala mojí ztracenou peněženku se mi ozvala. Osobně jsem jí tedy mohl

poděkovat. Její jméno nemohu na její přání zveřejnit, pouze prozradím, že bydlí v Toušické ulici.

Vladimír Štěpánek

PROČ JSOU ÚJEZDŠTÍ TAEKWONDISTÉ TAK DOBŘÍ?
Rozhovor s trenérem a předsedou sportovního klubu Kangsim Dojang Markem Doxanským

Sportovní klub taekwonda Kangsim Dojang, který působí v Újezdě nad Lesy, vozí v poslední době ze spor-
tovních klání jednu medaili za druhou. Zeptali jsme se trenéra a předsedy klubu
Marka Doxanského, proč jsou jeho svěřenci tak dobří. „V poslední době se nám
opravdu daří obsazovat první místa, zvláště na českých turnajích, a medaile vozí
naši závodníci i ze zahraničí. Domnívám se, že je to i díky systému čtyř tréninko-
vých skupin, které jsou rozděleny podle věku a výkonnosti. My již dnes patříme mezi
největší kluby v České republice a máme možnost vybírat z dostatečného množství
talentovaných dětí,“ říká. S Markem Doxanským jsme hovořili i o historii klubu a vy-
hlídkách do budoucna.        

Kdy byl klub  založen a kolik v něm zpočátku sportovalo dětí? 
Sportovní klub Kangsim Dojang byl založen v roce 2000 pod záštitou SK Hi-

rundo, samostatně začal fungovat o rok později, 1. září 2001. Začínali jsme, tuším, při-
bližně s třiceti dětmi ve věku do šesti do patnácti let.

Kolik máte v současné době členů?
V současné době má oddíl kolem sto třiceti členů, přičemž poslední dobou již

bohužel musíme nárůst nových členů omezovat především z kapacitních důvodů. 

Jste velmi úspěšní. Jak trénujete?   
Újezdští závodníci mají možnost trénovat s těmi nejlepšími v Praze, z nichž někteří pravidelně do Újezda dojíž-

dějí. Naši nejlepší závodníci trénují čtyřikrát týdně v Újezdě, reprezentanti z našeho oddílu mají navíc ještě jednou
týdně společný trénink s ostatními pražskými reprezentanty. Jednou do měsíce bývá trénink reprezentace, který pro-
bíhá po celý víkend a kde jsou tréninky dvoufázové. České i zahraniční turnaje probíhají taktéž o víkendech. 

Co považujete za největší úspěch?
Za největší úspěch našeho oddílu považuji vítězství na Mistrovství republiky v soutěži týmů v roce 2007, kde

se schází největší konkurence v rámci České republiky. Stejně důležitým výsledkem pro mě ale bylo i vítězství
v rámci Národní Taekwondo ligy za rok 2006. Národní Taekwondo liga je nejvyšší soutěž taekwondistů u nás, kde
se počítají body z vybraných turnajů za celý rok. V roce 2007 jsme skončili na druhém místě.

Vede pro vaše členy z vašeho oddílu "cesta někam dál" - do vyšší soutěže, reprezentace a podobně? 
Turnaje Národní Taekwondo ligy (mohou se jich

účastnit pouze závodníci s vysokými pásky) se po-
čítají do hodnocení nejenom týmům, ale získávají
zde body i jednotliví bojovníci. Při dosažení určité
bodové hranice se závodník může stát členem
reprezentačního týmu. Z našeho oddílu jsou členi re-
prezentace senioři Marcela Miková, Pavel Černý
a Robert Husák, junioři Jakub Šťastný, Pavel Pospí-
šek a aspiranti Klára Šťastná a Sára Semerádová.
Marcela Miková, Pavel Černý a Pavel Pospíšek již
mají zkušenosti i z vrcholných akcí typu Mistrovství
Evropy nebo Mistrovství Světa. 
Jak je oddíl financován - k dobrým výsledkům je
určitě potřeba i dost peněz - dostáváte nějakou
podporu například od obce?

Ano, finance jsou bezesporu důležité. Vzpomínám

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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na začátky klubu, kdy pro nás v tomto ohledu nebyla
situace jednoduchá. Dnes již máme několik partnerů,
kteří nám různým způsobem pomáhají, takže na turnaje
jezdíme v oddílových tričkách, teplákových soupravách
a taekwondo oblecích. Jsme schopni podstatně přispívat
závodníkům na mimopražské turnaje, ale především na fi-
nančně náročné turnaje v zahraničí, apod. Za podporu bych
rád poděkoval Úřadu městské části Praha 21, od kterého
získáváme finanční prostředky formou grantu a také firmám
Stomix, G-REALITY, ELEKTRO-TRAKCE a Merlin Co.

Pociťujete v současné době nějaký problém, napří-
klad špatné zázemí …?
Žádný výraznější problém v současné době necítím.

Domnívám se, že vždy by mohlo být něco lepší, ale to
je právě ten impuls, který potřebujeme k našemu dal-

šímu zlepšování. Zázemí máme výborné v místní tělocvičně, jejíž správce pan Voříšek je k nám velice vstřícný.
Největším problémem pro mě začíná být nedostatek volného času, kdy mám každý den až tři tréninky a pouze
jeden volný víkend v měsíci, ale s tím se asi nedá nic dělat. 
S vedením oddílu souvisí také opravdu veliké množství administrativy, která zabírá též mnoho času.

Jaký je váš vysněný cíl?
Bezesporu je naším cílem medaile z mistrovství Evropy, mistrovství světa či olympijských her. Co se týká

olympijských her, tak tady by bylo úspěchem již jen to, kdyby se nějakému našemu závodníkovi podařilo kvalifi-
kovat na olympiádu, neboť nominační kritéria pro Taekwondo WTF jsou tak přísná, že se většinou kvalifikuje
pouze absolutní světová špička.

Pokud by rodiče chtěli, aby se jejich dítě věnovalo taekwondu, na co se musí připravit? Například jak
často trénuje, jaké musí mít vybavení, jak často dítě v souvislosti se sportem cestuje, kolikto  všechno
stojí? Berete ještě nové členy?

V současné době již děláme nábory pouze pro děti ve věku šest až dvanáct let. Vzhledem k velkému počtu
zájemců jsme byli nuceni přistoupit k výběrovým testům, kde sledujeme rychlost, obratnost a schopnost se sou-
středit. Musím ale říct, že toto testování provádím velice nerad a doufám, že se nám do budoucna ještě podaří
rozšířit výuku v Újezdě nad Lesy o další dětskou skupinu tak, aby mohli být všichni zájemci o Taekwondo WTF
uspokojeni. Jinak začátečníci mají tréninky dvakrát týdně, starší a talentované děti třikrát týdně. Co se týká financí,
tak považuji taekwondo za poměrně levný sport. Děti mohou ze začátku přijít pouze v teplákách a tričku, cvičí
se naboso. Později když projeví vážný zájem, tak si mohou zakoupit bílý taekwondo oblek. Drtivou většinu tré-
ninkového vybavení zajišťuje klub.

Klára Mandausová 

KYNOLOGIE V ÚJEZDĚ NAD LESY
Kynologická organizace v Újezdě nad Lesy vznikla v

roce 1985. Během dvaceti let se na cvičišti postavila klu-
bovna pro zázemí kynologů, zhotovily kotce pro psy, aby
měli kde odpočívat a upravilo celé okolí kolem cvičiště.
V dnešní době má organizace 35 členů.

Kynologie je činnost, která se zabírá chovem a vý-
cvikem psa. Výcvik psa může mít několik odvětví: spor-
tovní kynologie, agility, dogfrisbee, dostihy a coursing,
obedience, pasení, záchranáři. V naší ZKO se věnu-
jeme sportovní kynologií. Pořádáme závody a zkoušky
z výkonu.

Nejvíce rozšířené jsou zkoušky ovladatelnosti, které
můžou zvládnout i malá společenská plemena. Zkouška ovla-
datelnosti je složena ze cviků a povelů, které by měli znát
všichni psi pro dobré a nekonfliktní soužití s člověkem.
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MÍSTNÍ RYBÁŘI BILANCOVALI
Dne 1. 3. 2008 proběhla ve společenském sále re-

staurace na Blatově Výroční členská schůze místní or-
ganizace ČRS v Újezdě nad Lesy. Schůzi zahájil ve
14.15 hod předseda Václav Melichar, který nadále
celou schůzi řídil a přivítal všechny přítomné. V úvodu
zkonstatoval že i přes posunutí začátku se nadpolo-
viční většina členů MO nesešla a proto platí ustano-
vení čl. 21 „Jednacího řádu ČRS“. Usnesení a závěry
členské schůze jsou platné, pokud je schválí nadpolo-
viční většina přítomných členů. Poté následovalo se-
známení s programem schůze, volba komisí a přednes
zpráv o činnosti a jednotlivých odborů a skupin. 

Zprávu o činnosti organizace přednesl předseda
MO Václav Melichar, který komplexně zhodnotil vývoj
činnosti organizace za uplynulý rok. Mimo jiné sdělil že
v areálu u chovného rybníka se podařilo vybudovat
nádrž na přechovávání násadových ryb, dokončili
a zkolaudovali jsme dětskou klubovnu u sportovního
rybníka na Blatově, kterou nám, bohužel, koncem roku
poničili vandalové. Informoval přítomné, že MO ČRS
zřídila v loňském roce vlastní webové stránky za úče-
lem lepší informovanosti členské základny. Na závěr
poděkoval jmenovitě všem, kteří se aktivně podíleli na
pracích na klubovně a výdejně povolenek, na výstavbě
dětské klubovny na Blatově, na výrobě rybí násady, na
úseku sportovní činnosti, na práci s mládeží. Požádal
členskou základnu o širší spolupráci a aktivnější za-
pojení do činnosti MO, zejména apeloval na mladší
členy MO, aby se aktivně zapojili zejména v oblasti ad-
ministrativy a řízení organizace, neboť průměrný věk
členů výboru a dozorčí komise je přes 60 let, což je
alarmující. 

Člen hospodářského odboru, Milan Beneš se-
známil přítomné s výsledkem hospodaření na úseku
výroby rybí násady a s přehledem úlovků našich členů
za uplynulý rok. Do chovných rybníků v Újezdě a v Modleti-
cích bylo vysazeno cca 18 q ryb, které se v průběhu
roku přikrmovaly chlebem, obilím, kukuřicí a rupinem.
Při podzimních výlovech bylo sloveno 34,4 q Kapra
K3-K4, 3,35 q Amura -3, 80 kg Štika Š2, 120 kg, Štičky
Š1, 60 kg Lína-3 a 230 kg netříděné bílé ryby (Plotice,
Perlíni apod.). Zkratky nebo čísla za názvem ryby (K3,
Š1, Lín 3 a podobně) označují věkovou kategorii ryb.
Celkem bylo sloveno 43,25 q všech ryb, kterými byly
zarybněny sportovní revíry Rokytka 1 (Újezd nad Lesy,
Běchovice, Klánovice, Dolní Počernice), Vltava 3 a 4,
a Sázava 1. Za tuto vynikající produkci poděkoval zej-

ména mladším hospodářům Jaroslavu Pospíšilovi, La-
dislavu Královi a Janu Vilhelmovi, kteří tuto činnost ce-
loročně zajišťují. Zhodnotil rovněž práci porybných
a stav čistoty našich vod. V další části seznámil přít-
omné se statistikou úlovků. Naši členové v uplynulém
roce na vodách mimopstruhových ulovili celkem 1930
kusů ryb o celkové váze 40 q. Převládal převážně Kapr
– 1578 ks, dále pak Štika, Lín, Okoun, Cejn, Candát,
Karas, Úhoř, Amur, ale i Sumci, Parmy a Boleni. Na
vodách pstruhových bylo uloveno 580 ks lososovitých
ryb a celkové váze 221 kg. Převláda Pstruh duhový
a Siven. Největšího počtu úlovků na mimopstruhových
vodách dosáhli Šup Jaroslav a Mertlík Josef. V závěru
svého vystoupení se pozastavil nad skutečností, že
více než jedna třetina našich členů neplní základní po-
vinnost, kterou je včasné odevzdání úlovkových lístků.

S prací odboru mládeže seznámil přítomné Zde-
něk Hnízdil. V úvodu omluvil nepřítomnost vedoucích
odboru mládeže, Josefa Petrů a Josefa Karbulku z dů-
vodu jejich hospitalizace v nemocnici. Ve zprávě sdělil
přítomným, že se konečně podařilo rozjet práci rybář-
ského kroužku mládeže, který pracuje od dubna loň-
ského roku a sdružuje 15 dětí, převážně z organizace
Fond ohrožených dětí Klokánek z Prahy Štěrbohol.
Kroužek se pravidelně schází a jak u sportovního ryb-
níka, kde se děti učí různé techniky chytaní ryb, tak i
na klubovně, kde se učí poznávat ryby, rostliny, živoči-
chy a zdokonalují se ve znalostech z rybářského řádu
V zimních měsících se schází kroužek ještě v tělo-
cvičně místní školy, kde se učí základy rybolovné tech-
niky. Závěrem zprávy nastínil plán činnosti pro rok
2008 v oblasti práce s mládeží.

Zprávou o činnosti kroužku rybolovné techniky
při naší MO, kterou opět dokumentovaly trofeje za uply-
nulý rok, přednesl ing. Přepechal, který sdělil přítomným,
že naše organizace má opět reprezentanty v kategorii
seniorů i juniorů, kteří nás reprezentovali na mistrov-
stvích Evropy v rakouském Alkovenu (junioři) a švéd-
ském Malmö (senioři). V kategorii juniorek získala
v roce 2007, zlatou medaili a titul mistryně Evropy
v soutěži družstev naše Jana Petrů s Barborou Míko-
vou z Volar. Jana vybojovala ještě stříbrnou medaili
z discipliny moucha dálka. V kategorii seniorů byl
Daniel Hnízdil celkově 5 v pětiboji i v sedmiboji. Na mi-
strovstvích České republiky získali naši závodníci cel-
kem 6 medailí, z toho 2 zlaté a tituly mistrů ČR Jana
Petrů a Daniel Hnízdil a 4 stříbrné medaile (Jana
Petrů, Tomáš Tuchyňa, Daniel Hnízdil a Michal Hnízdil).
Daniel a Michal Hnízdilové, spolu s Tomášem a Patrikem

Na našem cvičáku jsme otevřeli kurzy na poslušnost a socializaci psa. Rozdělené jsou pro štěňata a psy starší.
Majitelé se zde naučí zvládat neposlušnost svého psa, používat správné povely a jejich pes se naučí psychicky
zvládat své psí kolegy.

Organizace má i několikaletou tradici v  pořádání Krajské výstavy.
Každou sobotu odpoledne se rozezní veselý štěkot psů, kteří se těší trénink a nevadí jestli prší, padá sníh, fouká
vítr, nebo svítí sluníčko.

U psů platí dvojnásob: kdo si hraje-nezlobí.
Anna Brettschneiderová



Lexovými z Prahy 7, vybojovali pro Prahu ještě
zlatou medaili a titul mistrů ČR v soutěži družstev.
V klubových soutěžích družstvu naší MO, ve složení
Daniel a Michal Hnízdil, posílené o hostující závod-
níky z Prahy 7 Tomáše a Patrika Lexovi zvítězilo
v 1. lize, druhé naše družstvo, ve složení Jaromír
Přepechal, Dana Petrů, Jana Petrů a Tomáš Tuchyňa,
skončilo ve 2. lize, se ztrátou 13,6 bodu, těsně
čtvrté.

Zprávu dozorčí komise přednesl její předseda
František Hadrbolec. Ve zprávě konstatoval zlepšení
evidence, upozornil však na nutnost striktního do-
držování opatření k oběhu účetních dokladů, kde se
stále ještě vyskytují drobné nedostatky. Konstatoval
zlepšení i v evidenci povolenek, avšak nadále pře-
trvávají nedostatky při plnění členských povinností.
Rovněž zdůraznil nutnost důsledného dodržování
rybářského řádu.

Následoval plán činnosti naší MO na rok 2008,
který přednesl předseda organizace V. Melichar, který
podrobně seznámil přítomné s úkoly, které výbor MO
pro naši organizaci na rok 2008 vytyčil. V letošním
roce si organizace dala za úkol uvést opět do provozu
dětskou klubovnu na Blatově, kterou nám koncem
roku 2007 poničili vandalové, dále pracovat na úseku
výroby rybí násady, tj. zajistit zarybnění, krmení a vý-
lovy chovných rybníků, u sportovních revírů zajistit
dostatečné zarybnění nejenom pro rybářské závody
dětí a dospělých ale i pro celoroční sportovní rybolov
našich členů. Dále pak pracovat na údržbě základny
naší MO, údržbě okolí našich rybníků a na zajištění
administrativního chodu naší organizace. Na úseku
práce s mládeží nadále vytvářet podmínky pro práci
rybářského kroužku mládeže, zorganizovat dva zá-
vody v lovu ryb na Blatově a to i pro neorganizované
děti, zorganizovat zájezd mládeže, účast na rybář-
ských závodech u sousedních organizací a ve spolu-
práci se skupinou RT zorganizovat závody v rybolovné
technice pro začátečníky. Na úseku rybolovné tech-
niky pak účast na klubových soutěžích (1. a 2. liga), s
cílem obhájení titulu v 1. lize a co nejlepším umístění

ve 2. lize, dále našich účast na všech podnicích, zej-
ména na závodech Českého poháru a mistrovstvích
ČR, s cílem dosáhnout co nejlepších umístění.

Dále pak proběhla diskuse ve které jako první
vystoupil předseda místní skupiny ČRS Praha Kláno-
vice pan Hladík, který vysoce kladně zhodnotil dosa-
vadní průběh spolupráce mezi našimi MO. Poděkoval
Milanu Benešovi, za odbornou pomoc a rady a za
pomoc při zajišťování krmení pro jejich chovný ryb-
ník. Dále poděkoval celé organizaci za produkci vy-
soce kvalitní rybí násady a popřál hodně úspěchů jak
v rybařině, tak i osobním životě. V následujícím pří-
spěvku Ing. Přepechal seznámil přítomné s granto-
vým řízením, které vypisuje Úřad městské části Praha
– Újezd nad Lesy. Informoval jaké grantové programy
jsou vypisovány, co je předmětem těchto programů a
o způsobu jejich vyúčtování. Dále sdělil přítomným,
že jsou dva nové revíry, a to 413 998 Božkov – pstru-
hový a 411 998 Božkov – mimopstruhový. Nejsou
uvedeny v Celosvazových a ani Středočeských sou-
pisech revírů. Informace se dají zjistit na www strán-
kách Středočeského US nebo na v době od 8 do 18
hod. na tel. 607 587 120. Dalším přispívajícím do dis-
kuse byl Milan Beneš, který sdělil, že od 16.6.2008 je
možno na Blatově – revír 401 008 Rokytka 1 – po-
žární nádrž - lovit dravce – není to uvedeno v soupisu
revírů. Po diskusi proběhlo vyznamenávání členů,
kteří se značnou měrou podíleli na zdárném chodu
organizace a našich reprezentantů v RT a volba de-
legáta na sjezd ČRS. Za naši MO byl navržen před-
seda Václav Melichar. Proběhlo hlasování, návrh byl
schválen všemi přítomnými členy.

Předseda návrhové komise Zdeněk Hnízdil přečetl
poté návrh usnesení z dnešní výroční členské schůze.
Usnesení bylo jednomyslně schválen všemi přítom-
nými členy. Předsedající přítomným členům ještě
sdělil webovou adresu MO ČRS www.rybariujezd.cz
a adresu emailové pošty - rybariujezd@rybariujezd.cz,
poděkoval za účast a popřál jim hodně úspěchů a krás-
ných chvil u vody.

Za MO ČRS: Ing. Přepechal 
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Uběhl nám nějaký ten měsíc, co jsme vás napo-
sledy na těchto stránkách informovaly o naší činnosti,
a proto jsme tu znovu s krátkými zprávičkami. Jako ta-
neční skupina Grip jsme se zúčastnily v průběhu ledna
a února dvou tanečních soutěží. První z nich se konala
v Tišnově pod názvem Let’s dance Together a měla cel-
kem hojnou účast. Zastoupeny byly zejména taneční
soubory zabývající se street a hip hop dance, přičemž
ostatní skupiny, včetně té naší, nespadající do těchto
kategorií byly zařazeny do kategorie parketových ta-
nečních kompozic. Tak se z naší kategorie stala jakási
hromadná a nesourodá směs stylů a my (výrazový
tanec) soutěžily např. s irským lidovým tancem, aero-
bikem či taneční gymnastikou. Podle jakých kritérií pak 

TANEČNÍ SKUPINA GRIP
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porota jednotlivé skupiny hodnotila a porovnávala mezi
sebou, nám zůstalo záhadou. Konečný v erdikt tak pro
nás byl trochu zklamáním, a to nejen proto, že jsme se
neumístily na předních příčkách, ale také proto, že stu-
peň vítězů obsadily skupiny, jejichž výkon by většina
tance znalých osob rozhodně neprohlásila za vynika-
jící, natož za nejlepší. Sympatie si tedy tato soutěž od
nás rozhodně nezískala. O to více jsme byly potěšeny
úrovní druhé taneční soutěže, které jsme se zúčastnily
začátkem března v Hronově. Soutěž O hronovské ja-
blíčko byla rozdělena do dvou částí, sobotní část byla
zaměřena na disco, hip hop a show dance a nedělní
část, které jsme se zúčastnily my, byla zaměřena na
scénický a výrazový tanec. Krásné prostředí Jiráskova
divadla, na jehož podiu soutěžící tančili, dodalo celé

akci příjemnou a důstojnou atmosféru. Úroveň předve-
dených vystoupení byla poměrně vysoká, a proto nás
ani příliš nemrzelo, že jsme se opět neumístily. Načer-
paly jsme inspiraci, zjistily jsme, co je třeba zlepšit, ale
hlavně jsme se opět přesvědčily o tom, co už dávno
víme, a to že tanec je nádherný a že je to vášeň, které
se člověk jen těžko kdy zbaví. Proto i my pokračujeme
v našem snažení, plánujeme účast na dalších soutě-
žích a pracujeme na další choreografii, která pro nás
bude stejně jako každá nová ta nej… Držte nám palce,
ať se naše snažení vyplatí a my vám slibujeme, že bu-
deme Újezd i nadále reprezentovat nejlépe jak budeme
moci. 

Lenka Murtingerová, 
taneční skupina Grip

Výročí 225 let nového osídlení Újezda nad Lesy (1783 – 2008)
Navazuji na únorový článek p. prof. Jenšovského, kdy jsem se dozvěděl ve zpravodaji, že mezi prvními de-

seti německými osadníky byl můj předek. 

Rodokmen rodu Karbusů se zabývám asi od roku 1970 s přestávkami. První zápisy z matrik v archivu hl.m.
Prahy a v matričním oddělení ÚMČ Praha 1 dokazují, že osadník Karbus měl tři syny, z nichž poslední se narodil
v Aujezdě č. 6 v roce 1784. 

Rody prvních osadníků pokračují do současnosti. Z mého rodu je nejstarší Marie Soukupová, vdova po ze-
mřelém Antonínu Karbusovi, žijící v domě po mém dědečkovi v Újezdě nad Lesy č. 24. Ta se letos dožila 84 let.  
Dále Tony Venzara *1931 žijící asi 60 let na Floridě v USA. Jeho sestra Blanka, provdaná Briksí žije rovněž
v Újezdě nad Lesy. Naopak nejmladší jsou pravděpodobně moji tři vnuci a to: Oliver Karbus *1999, Adam Karbus
*1997 oba žijící na Praze 5 a nejstarší vnuk Jakub Karbus *1996, který je nejmladším obyvatelem rodu ži-
jící v Újezdě nad Lesy. 

Dále jsem sledoval rod mé babičky Marie Karbusové, rozené Zelenkové, kde nejstarší zápis v matrice je da-
tován 2. 5. 1788. Patrně nejstarší potomek z tohoto rodu je MUDr. Jiří Švejnoha *1930, žijící 40 let ve Švédsku.
Jeho babičkou byla Augustina Nejtková, rozená Zelenková, sestra mé babičky Marie.

Rod dalšího osadníka Liznera (nyní psáno Lízner), má první zápis v matrice narozených a křtěných v kos-
tele v Kolodějích dne 12.4. 1788, kdy se narodila Thomasovi Liznerovi dcera Marie. 

Z ústního vyprávění mé matky pokrčovaly sňatky rodu Karbusů s těmito rodinami: Lízner, Mik, Šnajberk,
Veselý, Venzara, Bouše, Briksí, Novotný. Podle zlatých stránek Praha je v současné době 22 jmen Karbus. 
S některými jsem dosud nenavázal kontakt. 

Tímto článkem bych rád oslovil jak mé příbuzné, tak i současně žijící pamětníky k doplnění chybějících údajů.
Ty mně byly matrikářkou na MÚ Praha 21 odmítnuty vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů. To platí asi
i v těch případech, kdy tyto osoby už dávno nežijí. Jinde mně k prostudování matrik stačil občanský průkaz,
někde i můj rodný list nebo poplatek 20 Kč za jednu matriku.   

Po úplném dokončení tohoto projektu rodokmenu rodu, bych jej věnoval místnímu muzeu v Újezdě nad Lesy
k letošnímu 225. výročí znovu osídlení mé rodné obce. 

Josef  Karbus, Pilovská 254, Praha 9
Tel: 774 917 515, 774 699 560

V Újezdě nad Lesy  dne 3. března 2008

Odboru životního prostřední a dopravy ÚMČ Praha 21, Újezd nad Lesy
Obdrželi jsme od Vás slušný dopis s výzvou k úpravě dřevin v Toušické ulici aby splňovali podmínky bez-

pečného užívání ulice. Je to správné a většina majitelů nemovitostí této výzvy uposlechne.

Byli bychom rádi, kdyby Váš odbor byl tak důsledný i v dalších oblastech životního prostředí, které nám v Tou-
šické ulici ztrpčují život a to:

- žádali jsme o zjednosměrnění Toušické ulice, která je provozně přetížená, ještě v době než byl postaven Lidl.
Dostali jsme odpověď, že je nutné provést průzkum dopravní situace a pak rozhodnout. Je to již několik let a vý-
sledek neznáme. Přivítali bychom i jakékoliv jiné omezení provozu,
- s tím souvisí i rozmístění potřebných dopravních značek, aby si řidiči nepletli Toušickou ulici s rychlostní ko-
munikací. Málokterý automobil zde jede předepsanou 50 km/h rychlostí. Proto se chráníme zelení, jednak proti



ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
V sobotu 16. února 2008 byla vernisáží zahájena výstava pod heslem „Újezd a vesmír“. Spoluprací našeho

muzea s učitelkami mateřských škol Rohožník a Sedmikráska, učitelek Masarykovy ZŠ spolu s OS Maminami
z újezdské roviny a úřadem MČ Praha 21-  Újezd nad Lesy, získali všichni návštěvníci skutečně milý a hod-
notný kulturní zážitek.

Vernisáž byla zahájena vystoupením dramatického kroužku pod vedením p.učitelky Zdeny Havlíkové s ná-
zvem: „Sněhuláčí rodinka letí na Měsíc.“ Protože prostor muzea neumožnil uskutečnit program v muzeu, zvolili
jsme prostor šaten. Bohužel ani v něm nemohli shlédnout velmi hezký a nápaditý program všichni návštěvníci.
Omlouváme se těmto návštěvníkům a věříme, že v nových budoucích prostorách muzea v nově budovaném
kulturně společenském centru, takové situace nenastanou.

Vlastní výstavu připravil pan plukovník Oldřich Pelčák, náš újezdský spoluobčan. On totiž prodělal kompletní
přípravu kosmonauta k letu družicí kolem naší Země jako náš dosud jediný kosmonaut Vladimír Remek. Jen
okamžitý stav čtyři dny před startem vyhodnotil pana Remka k realizaci letu.

Pan plukovník Pelčák připravil řadu zajímavých fotografií jednak z výcviku kosmonautů a také fotografie jeho
kolegů kosmonautů. Vystavena je i jeho kniha - Klukovské sny : Cesta do Hvězdného Městečka, kterou napsal.

splodinám a jednak aby auta nejezdila po chodnících. Např. před domem čp. 569 si řidiči ve směru do centra nad-
jíždějí do zatáček tak, že jezdí 60 – 70 cm od plotu a je problém vůbec vyjít z vrátek na chodník. Deseti a více-
tunové vozy s nákladem musí vytáčet zatáčky na několikrát aby vůbec projely. Tyto vozy nám jezdí kolem plotu
ve vzdálenosti kolem 10 cm. Při projíždění těchto vozidel se nám otřásají domy. Na takovou zátěž nejsou sta-
věné naše domy a ani komunikace. Vítali bychom řádné dopravní značení Toušické ulice zejména omezit rych-
lost na 30 km/hod. a omezit tonáž. Podíváme-li se např. na sídliště Na Božkově tam je dopravních značek
nespočítaně ale v Toušické ulici ani jediná.
- Tedy odstraňme zeleň ať mohou řidiči jezdit ještě bezohledněji.
- V zimních měsících auta poškozují pravidelně plot pí Vodičkové to je v ostrých zatáčkách, nikoliv z důvodů
zeleně ale z důvodů nepřiměřené a bezohledné jízdy, 
- Ulice se v místech špatně provedené kanalizace neustále propadá v prohlubních je voda, před kterou, při bez-
ohledné jízdě řidičů, nemá chodec kam uhnout. 
- Dále si myslíme, že OŽDP by mohl stejnou iniciativu, jako přesahující zeleni, věnovat pejskařům. Zajisté jste si
všimli, že tráva na chodnících je poseta psími výkaly. Takže při kosení trávy máme žací nástroje řádně pohnojené.
- V letních měsících by bylo vhodné věnovat pozornost schůzkám mládeže z širokého okolí, která se schází
na konci Toušické ulice u vodoteče. Mládež tak při ohni a alkoholu poslouchá hudbu až do časných ranních
hodin. Ruší noční klid. Když se pak v noci vrací k autobusovým zastávkám zanechává po sobě rozbité lahve od
piva a jiný nepořádek.
- Velmi bychom byli uvítali iniciativu  OPŽD v době, když na křižovatce Toušická x Chotouchovská vyté-
kaly ze staré kanalizace pravidelné splašky ze sídliště Na Božkovně Fekálie nám tekly do studní a sklepů. Paní
Klozová měla na zahradě po opadnutí močůvky útržky toaletního papíru. Panu Konfrštovi a Cibulkoví plavaly ve
sklepě ve fekáliích brambory a zelenina. Ačkoliv jsme si mnohokrát písemně stěžovali, nikdo se na tu spoušť ne-
přišel podívat. Močůvka začala pravidelně vytékat v nočních hodinách a Pražské vodovody a kanalizace nám od-
mítaly vyjíždět, že to není jejich kanalizace a ta z Božkovny, že není zkolaudovaná. A snad není zkolaudovaná
dodnes. Byli jsme rádi, že po delším čase došlo k nápravě.
- Vzhledem k hustotě provozu v Toušické ulici by bylo vhodné omezit rychlost na 30 km/hod., a zakázat vjezd
vozidel nebo souprav vozidel jejich délka přesahuje vyznačenou mez nebo hmotnost, nebo vyznačit dopravní
zónu s omezením.

Závěr:
Ujišťujeme OŽPD, že neprodleně odstraníme Vámi zjištěné závady, ale byli bychom rádi, kdyby MÚ věnoval více
pozornosti i řešení dopravní situace v této části obce, která se stále více stává průjezdní zkratkou směrem od
Sibřiny pro všechny druhy dopravy.

Jana Štěpánková Toušická 569 
Vladimír Štěpánek

Dagmar Klozová Toušická 56
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Sám pak jednotlivé fotografie komentoval a ochotně zodpovídal dotazy návštěvníků i při promítání filmu, který
sám natočil.

Výzdobu muzea k této výstavě vytvořily obrázky, trojrozměrné objekty a jiné výtvarné práce. Náš dík za pří-
pravu celé výstavy patří především panu řediteli Mgr. Miroslavu Kurkovi, paní učitelce z II.stupně ZŠ Mgr. Libuši
Najmanové, paní zástupkyni I.stupně Mgr. Vladaně Vackové, paní učitelce z I.stupně ZŠ Mgr. Aleně Svatošové
a za sdružení OS Maminy z újezdské roviny Ing. Evě Danielové a panu školníkovi Martinu Wolfovi.

Je radostnou skutečností, že vedení Újezda nad Lesy podporuje všechny akce, které připravujeme. Důkazem
toho je, že paní starostka Andrea Vlásenková zahájila všechny vernisáže, které jsme připravili a uskutečnili. Je-
dině tuto poslední za ni pro nemoc zahájila paní místostarostka MUDr. Zuzana Dastychová. Těší nás, že všichni
návštěvníci výstavy vyjádřili poděkování a pochvalu všem, kteří tuto vernisáž i celou výstavu připravili. Výstava
je přístupná návštěvníkům každou sobotu od 13 – 17 hodin až do 26.dubna 2008.

V pondělí 5. května 2008 v 18.hodin se uskuteční vernisáž výstavy, kterou muzeum uspořádá k 60. výročí
úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností našich novodobých dějin – prezidenta Dr. Edvarda Beneše.

Ve čtvrtek 5. června v 17 hodin
proběhne vernisáž vítězných
prací druhého ročníku bie-
nále výtvarné soutěže dětí od
3 let na téma „Máme rádi zví-
řata, protože...“, a zároveň
bude vyhlášeno jméno vý-
herce vítězného návrhu „Ra-
zítko pro újezdské muzeum“ 

Podmínky těchto soutěží na-
leznete na zvláštním ozná-
mení, které bude uveřejněno
v Újezdském zpravodaji. Od-
měny vítězům jednotlivých ka-
tegorií budou předány při
vernisáži výstavy. Bude se opět
jednat o knižní poukázky, za
které si výherci  mohou sami
vybrat knihy v Knihkupectví
nad Lesy. Na vernisáži vystoupí
i mladí umělci z hudební sekce
při Městské knihovně v Újezdě
nad Lesy.

Na všechny tyto akce i k pro-
hlídce stálé expozice muzea
vás všechny srdečně zveme.
Vstup do muzea je bezplatný. 

Upozorňujeme zároveň, že
současná instalace stálé ex-
pozice Újezdského muzea
potrvá jen do konce září
2008.

K 28. říjnu připravujeme
otevření nové expozice.
Chceme tak vyhovět přání
řady občanů, kteří muzeu da-
rovali různé předměty, a které
až dosud musíme uchovávat
v depozitáři.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na duben 2008

úterý 1. 4. 2008 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ MALÍŘKY PAVLY SOKALSKÉ
Výstava potrvá do konce měsíce.

úterý 1. 4. 2008, 19.30 KINO - OBČAN HAVEL
ČR, 2007, 119 minut, přístupný, režie: Pavel Koutecký, Miroslav Janek.
Celovečerní film „Občan Havel“ režisérů Pavla Kouteckého a Miroslava Janka nahlíží do zákulisí politických i soukromých dra-
mat prezidentského období Václava Havla.

čtvrtek 3. 4. 2008, 19.30 KINO - O ŽIVOT
ČR, 2007, 90 minut. Komedie, od 12 let, režie: Milan Šteindler. 
Hrají: Vojtěch Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl, Robert Nebřenský, Pavla Tomicová, Ivana Chýlková. Michal (Vojta Kotek) se
zúčastní oslavy na lesní chatě. Řízením osudu zbude po skončení oslavy na chatě sám s dívkou Zitou (Dorota Nvotová), kte-
rou vidí prvně v životě. I když není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných okolností s ní prožije vášnivou noc…

neděle 6. 4. 2008, 16.00 KINO - ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Šp., Fr., 2008, rodinný, 117 min, český dabing, přístupné, režie: Frédéric Forestier, Thomas Langmann. Hrají: Clovis Cor-
dillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, José Garcia, Benoît Poelvoorde, Adriana Karembeu. Asterix a Obelix jsou zpět! A tento-
krát vás čeká příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa.

čtvrtek 10. 4. 2008, 19.30 KINO - POKÁNÍ
VB, 2007, 122 minut , drama , titulky, od 15 let, režie: Joe Wright. Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai,
Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave. Příliš bujná fantazie dvanáctileté "budoucí spisovatelky" Briony Tallisové odstartuje tragický
příběh, který nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vinou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého zahradníka ze zná-
silnění nezletilé sestřenice. Nominace OSCAR 2008.

neděle 13. 4. 2008, Rodinný FOLKOVÝ ČAJ s DIVADÉLKEM
Toto odpoledne bychom rádi věnovali i rodinám s menšími dětmi a umožnili jim tak vychutnat si společně strávené chvíle
s divadélkem, folkem a tvořením. V 15.45 zahájíme divadélkem Matýsek z Nového Boru a jeho loutkohereckým příběhem
"Námořnická pohádka" aneb putování za pokladem. Jednotné vstupné 40 Kč. Poté mohou dospěláci v sále zůstat na folko-
vání s písničkářem Michalem Vaňkem a jeho skupinou Zhasni. V době koncertu bude výhradně pro "odložené děti" (věk 4-7 let)
folkulačných rodičů  připravena v předsálí tvořivá dílnička, kde se sami budou moci stát námořníky. Pirátské šátky a pruho-
vaná trička vítána. Dílnu povede Majka Lukáčová. Moderování se opět ujme Luky Lukáč a zahostuje si se svoji skupinou Krásky
a zvíře. Do přinesených nádob Vám folková maxikonvička nalije čaj ovocný provoněný jarem.

15.45 - 16.45 Divadelní představení, vstupné 40 Kč
17.00 - 18.30 Folkový koncert Michala Vaňka a skupiny Zhasni, vstupné 50 Kč (děti polovic). 

Ve stejném čase Pirátská dílnička pro "odložené děti", příspěvek na materiál 30 Kč za dítě. 
Zvýhodněná rodinná vstupenka (2+2) na celé odpoledne (divadlo, koncert a dílnička) – 300 Kč.

čtvrtek 17. 4. 2008, 16.00 KONCERT - „A CO DĚTI? MAJÍ SI KDE HRÁT?“
Koncert na podporu obnovení dětského hřiště u školy v Klánovicích. Vystoupí děti z Klánovic a předvedou vám své umění –
zazní písničky, básničky i hrané skladby. Určitě přijďte! Máte se na co těšit.

čtvrtek 17. 4. 2008, 19.30 KINO - SKAFANDR A MOTÝL
Francie, USA, 2007, autobigrafické drama, 120 minut, od 15 let. Režie: Julian Schnabel. Hrají: Mathieu Amalric, Emmanu-
elle Seigner…  Film podle skutečné události, o mladém úspěšném muži, šéfeditoru ve francouzské Elle, který ochrne na celé
tělo a doslova namrká svůj životní příběh. Hlavního hrdinu ztvárnil fr. herec Mathieu Amalric. Film získal cenu za nejlepší režii
na MFF v Cannes 07 a 2 Zlaté Globy 08. Nominace OSCAR 2008.

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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pátek 18. 4. 2008,19.30 KONCERT - LACO DECZI A CELULA NEW YORK
Svérázný Déczi je jednou z nejvýraznějších osobností slovenské, české a následně americké jazzové scény. Ve své hudbě klade
hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou improvizaci. Přichází s množstvím původních skladeb, ale neméně zajímavá bý-
vají i jeho provedení klasických jazzových standardů. Décziho hudba je osobitou směsí groovy jazzu a tichomořského folklóru.
Od roku 1985 žije Déczi v USA, kde sestavil s převážně americkými muzikanty soubor Celula New York. Vstupné: 100 Kč

středa 23. 4. 2008, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO - O TŘECH KŮZLÁTKÁCH
Klasická pohádka vynalézavě výtvarně a scénicky zpracovaná učí i ty nejmenší odpovědnosti a překonání sebe sama.
Marionetovou pohádku hraje Divadlo Na kolečku. Vstupné: 40 Kč/os

čtvrtek 24. 4. 2008, 19.30 KINO - SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
USA, 2007, komedie, 112 minut, od 15 let. Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Ned Beatty,
Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný člověk. Charlie Wilson. Děvkař, alkoholik, příležitostný uživatel drog a kon-
gresman, kterému se podařilo vyhnat Rudou armádu z Afghánistánu a tím odstartovat rychlý krach komunistické říše. Stačilo
dodat špatně ozbrojeným afghánským odbojářům kvalitnější zbraně. Příběh, který je příliš šílený na to, aby nebyl pravdivý,
režíroval držitel Oscara Mike Nichols. Nominace Oscar 2008.

úterý 29. 4. 2008, 19.30 KINO - VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
USA, 2007, thriller, 100 minut, od 12 let. Režie: David Conenberg. Hrají: Naomi Watts, Viggo Mortensen, Armin Müller-Stahl,
Vincent Cassel, Sinéad Cusack, Jerzy Skolimowski, Aleksandar Mikic, Raza Jaffrey. Nový thriller Davida Cronenberga nás při-
vádí do prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně. Hlavním hrdinou je rus jménem Nikolaj Lužin, který pracuje pro jednu
velmi "významnou" mafiánskou rodinu. Jeho největší předností je rychlost a chladnokrevnost. Film byl oceněn hlavní cenou
na Torontském mezinárodním filmovém festivalu 2007 a získal tři nominace na "Zlatý globus", nominace Oscar 2008.

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

KULTURA

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

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

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

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie finančně podpořil projekt technického
rozvoje a modernizace kinosálu v roce 2007.

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování dárcům
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ZVEME VÁS
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Český červený kříž
Újezd nad Lesy

pořádá

pobytový zájezd do Chorvatska
Dalmácie – ostrov Murter

hotel COLENTUM ***
nádherný hotel u pláže s bazénem, 

tobogány a chorvatskou kuchyní

Ubytování:
klimatizované pokoje pro 2 a 3 osoby,
s balkonem, TV/SAT, telefon, minibar,
WC a sprchový kout
Stravování: polopenze
Termín zájezdu: 29. 8. až 7. 9. 2008 
Cena zájezdu: 9 700 Kč
Doprava: klimatizovaný autobus 
Přihlášky přijímá: IRENA ZAJACOVÁ

281 970 138

Magistrát hl. města Prahy  
a svozová společnost Pražské služby a.s.

pořádá na počest  
„DNE ZEMĚ“

informační kampaň 
z oblasti odpadového hospodářství, 

která se bude konat

v úterý dne 29. dubna 2008  
od 10:00 do 18:00 hod

v parku u Základní školy, 
na rohu ulic Staroklánovická x Čentická, 

Praha 9 – Újezd nad Lesy.

K dispozici budou veřejnosti různé informační
materiály a letáky nejen k problematice třídění
odpadů a nakládání s nimi, připravené budou
rovněž soutěže a hry pro děti. Dále zde bude
k vidění svozová technika, jednotlivé typy sběr-
ných nádob na odpad a fotografie. 

Těšíme se na vaši účast.

Martina Nejtková, OŽPD

Úřad městské části Praha 21 uvádí
Koncert skupiny 

SPIRITUAL  KVINTETSPIRITUAL  KVINTET

Dne 17. dubna 2008 – od 19:00 hod.Dne 17. dubna 2008 – od 19:00 hod.
Společenský sál ZŠ Masarykova. Společenský sál ZŠ Masarykova. 

Vstupné 200 Kč
Předprodej:

Knihkupectví nad Lesy 
a podatelna úřadu.

Informace: zdenek.vorisek@praha21.cz, 777811331

ZVEME VÁS

ZZeemměěttřřeesseenníí   22000088
17. května se uskuteční veselá „open air“ akce

na programu bude: 
živá hudba, divadlo, skoky na kolech, hry a výtvarné

dílny, prezentace organizací působících 
v regionu Praha 21, tancovačka
vstup a občerstvení a zdarma

kde: v běchovickém parku před samoobsluhou 
začátek: ve 14 hodin

organizátor: o.s. Neposeda

Český svaz zahrádkářů v Újezdě nad Lesy

Pozvánka na výletPozvánka na výlet
Kam:  Vlašimsko, Podblanicko, Sázava,
Blanice, Jankov, Benešov, Kondrac (staro-
česká kuchyně).

Kdy:    v sobotu 26. 4. 2008  v 7:00 hodin  
Odkud: od spořitelny v Újezdě
Přihlášky: př. Líznerová    281 972 219
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ZE ŠKOLY

Březen jsme v Sedmikrásce prožili samozřejmě ve
znamení velikonočních svátků a vítání jara. Po třídách
svítí papírová sluníčka, prohánějí se heboučké ovečky
a za každým rohem vykukují roztomilá kuřátka. Děti si
vlastnoručně zasadily osení a každý den s nadšením
pozorovaly, jak se jim jaro dere z květináčů na svět. Tak
teď ještě čekáme, až přijde i na zahradu a my budeme
trávit venku stále víc času. Už se také pečlivě připra-

vujeme na školu v přírodě a vymýšlíme pestrý program
pro děti, aby se nikomu ani nezastesklo. Čas strašně
rychle letí a my bychom potřebovali křídla, abychom
stihli do prázdnin všechno, co si s dětmi chceme užít.
Nám se to ale podaří, naše děti jsou andílci a ti přece
křídla mají. Promiňte, prosím,že jsou zprávičky tento-
krát tak krátké, spěcháme si hrát.

Martina Kubová, MŠ Sedmikráska

MASOPUST V MATEŘSKÉ ŠKOLE ROHOŽNÍK
Končí zima a začíná krásné jarní období. Po příjemně prožitých zimních měsících si paní Zima zasloužila, aby-

chom se s ní rozloučili. Vyrobili jsme proto panáka "Masopusťáka" a vynesli tak zimu z naší zahrady. Jak už k
oslavám patří, tančili jsme, zpívali, užili si spoustu legrace a pro dobrou pohodu upekli masopustní dobroty. S ro-
diči jsme zasázeli keříky a poklidili náš kus země, aby tak jaro s chutí přišlo mezi nás   

Pátečním karnevalem naše oslavy skončily a už teď se těšíme na Velikonoce, které slibují spoustu nového a
zajímavého, ale o tom až příště.

Eva Králová, MŠ Rohožník

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀
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ZPRÁVY Z FOTBALU
Zimní příprava nejmenších újezdských fotbalistů pomalu vrcholí a jakmile počasí 
a trávník dovolí, začneme již tréninky venku na trávě.
Byly odehrány poslední zápasy námi pořádaného turnaje v Běchovicích

Mladší přípravka ,,A“ (hráči roč. 1999 a ml.) 
6. hrací den - sobota 8. 3. 2008

FK Újezd nad Lesy B - SK Český Brod 5:14  (3:4)
Branky: 3x Štěrba, 2x Králová 
FK Újezd nad Lesy B - FK Viktoria Žižkov 3:14 (3:6)
Branky: 3x Štěrba 
FK Újezd nad Lesy A - SK Český Brod 10:4 (5:3)
Branky: 5x Mruvčinský, 3x Veselovský, Černý, Kuštein 
FK Újezd nad Lesy A - SK Nusle 11:1 (5:0)
Branky: 7x Mruvčinský, 2x Veselovský, Bouška, Kuštein 
SK Zbraslav – FK Viktoria Žižkov 4:9   (1:6)
SK Zbraslav – Loko Vltavín 5:3   (2:1)
FK Kavalier Sázava – SK Nusle 3:7   (1:3)
FC Tuchoraz – Loko Vltavín 2:9   (1:2)
FK Kavalier Sázava – Slavoj Stará Boleslav 3:0   kont.
FC Tuchoraz – FC Háje JM 2:10 (1:5)
Slavoj Stará Boleslav – FC Háje JM 0:3   kont.

SPORT

ZE ŠKOLY
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Konečná tabulka po 6. hracím dnu

Tabulka střelců hráčů FK Újezd:

SPORT

Mruvčinský 73
Veselovský 37

Štěrba 25
Černý 11

Bouška 10
Králová 7
Pinkas 6
Kuštein 6

Denemark 6
Čermák 5
Šuleková 4
Votava 4
Havel 2

Michalský 1
Vestfál 1

Nejlepším střelcem tur-
naje se stal se 73 góly
Martin Mruvčinský z FK
Újezd nad Lesy, nejlepším
brankářem celého zim-
ního turnaje byla zvolena
Kačka Šuleková z FK
Újezd nad Lesy!!

Gratulujeme!!

...a takhle nás pomocí transparentů povzbu-
zovali rodiče

Vítězné mužstvo celého zimního turnaje v běcho-
vické hale po vyhlášení výsledků.

Velké poděkování všem hráčům

mladší přípravky FK Újezd nad Lesy

za předvedené výkony v průběhu ce-

lého zimního turnaje a také jejich ro-

dičům, bez jejichž nezištné podpory

a ochoty při zabezpečení organizace

celého turnaje bychom nebyli

schopni takový turnaj uspořádat. 

Díky !!

Roman Mruvčinský
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Mladší žáci (hráči ročníků 1995,1996 i 1997)
Trenér: Chumlen Jan tel. 728 117 844
Podrobnější informace o družstvu najdete na www.fkujezd.cz v sekci ml.žáci.

V rámci zimní přípravy jsme se zúčastnili zimního turnaje PSK Union. Do turnaje jsme vstoupili přímo hrozivě
třemi porážkami v řadě. Tyto výsledky byly z větší míry vyvolány velkou marodkou, kdy nám museli hojně vypo-
máhat i mladší hráči. Od čtvrtého zápasu jsme začali nastupovat v kompletnějším složení a výsledkem byla
šňůra 3 vítězných zápasů. Bohužel v posledním zápase turnaje proti Dolním Chabrům jsme neuspěli (i přes naší
výraznou převahu) a v přímém souboji o čtvrté místo jsme podlehli a skončili tak na turnaji šestí z osmi účastníků.

Výsledky našeho družstva:
FK Újezd nad Lesy - PSK Union 0:5 (0:0)
FK Újezd nad Lesy - SK Hostivař 0:3 (0:1)
FK Újezd nad Lesy - Slavoj Podolí 0:10 (0:0)
FK Újezd nad Lesy - ČAFC Praha  2:0  (0:0)
Branky: Doležal O., Podlipný J. 
FK Újezd nad Lesy - Tempo 5:3 (2:3)
Branky: 2xJašek R., Mrazík Š., Doležal O., Podlipný J.
FK Újezd nad Lesy - Dolní Měcholupy 7:1 (2:1)
Branky: 2x Jašek R., Andras L., Doležal O., Karbus J., Foltman P., Vaníček T.
FK Újezd nad Lesy - SK Dolní Chabry 0:2 (0:1) 

SPORT

DUBNOVÁ ZAHRÁDKA

Nábor nových hráčů
FK Újezd nad Lesy uvítá ve všech svých věkových mládežnických kategorií nové hráče, jedná se zej-

ména o ročník narození 1995 a mladší až po roč. 2003. 
Rozpisy tréninků jednotlivých mužstev najdete na www.fkujezd.cz nebo můžete své dotazy směřovat

na pana Petra Křelinu, tel. číslo 603 308 573.

Dále uvítáme fotbalové nadšence z řad rodičů na pozice trenérů nebo vedoucích mužstev případně
nějakou jinou pomoc při vedení, organizaci nebo provozu klubu.

JARNÍ DUBNOVÁ ZAHRADA
Mnoho zahrádkářů má duben nejraději pro jeho dlouhé dny a jarní květy, které září v plné kráse. Obchody jsou

plné sazenic letniček a balkonovek-květin do truhlíků a nádob.
Rychlý růst rostlin představuje  duben jako nejúspěšnější měsíc v roce.
Jestliže máme na zahrádce také užitkový záhonek, vyséváme jarní zeleninu a nebo alespoň bylinky. Petrželka,

cibulka sečka a pažitka nám dávají čerstvé vitamíny až do pozdního podzimu.
Na záhonech se již od časného jara objevuje spousta plevele, který roste v zimě a i pod sněhem. S plevelem

musíme bojovat již od časného jara, aby nás později nezardousil.
V dubnu můžeme ještě vysazovat ovocné stromy a to hlavně broskvoně, které se vysazené na jaře lépe ujímají.
Očišťujeme a rozsazujeme trvalky, přihnojujeme je čerstvým humusem, aby nás v létě těšily svými květy.

V příhodném počasí můžeme sázet letničky, ty na květinovou zahrádku také  patří.
Postaráme se o cibuloviny, které raší a nebo již kvetou, přihnojíme je dusíkatým a fostorečnatým hnojivem a

půdu opatrně nakypříme. Do vázy řežeme cibuloviny před rozkvětem poupat. Po odkvětu na cibulovinách od-
straníme semeníky, aby se cibulky nevysilovaly a do podzimu narostly.

Kdo má rád květiny, nemůže se dočkat, až se bude moci  vyřádit na balkonových truhlících a nádobách. Sto-
jíme před rozhodnutím, čím si letos okna a terasy vyzdobíme. Jestli použijeme obvyklé převislé pelargónie, nebo
ty co pěstovaly naše babičky.

V dnešních obchodech máme mnoho dalších druhů  nádherných květin. Můžou to být třeba fuchsie neme-
sie, bidens, bacopa nebo krásné begonie. Musíme se rozhodnout a vyzkoušet co nám bude vyhovovat a podaří
se nám  z úspěchem pěstovat.

Když se rozhodneme pro pelargónie,aby nám pěkně kvetly, musíme jim dát co potřebují. Dostatek kvalitní ze-
miny, nejlépe substrát pro pelargónie. Při sázení je dobré dát dlouhodobě působící hnojivo. Za teplých dnů jedna
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rostlina spotřebuje až jeden litr vody, kořenový bal nesmí přeschnout. Jednou týdně přihnojujeme Kristalonem-
květ a odstraňujeme odkvetlé květy. Takto opečovávané pelergonie nám nádherně pokvetou až do podzimu.

Také skalky na jaře potřebují naši péči. Odstraníme zimní pokrytí, očistíme a přitlačíme mrazem vytažené skal-
ničky.Uhynulé rostlinky  nahradíme novými, hodně rozrostlé rozsadíme v případě potřeby přisypeme trochu sub-
strátu. Hnojení skalničky nepotřebují, jsou skromné, některým hnojení přímo škodí. Skalničky nemají ani příliš
velké nároky na vláhu, jen při velkém suchu potřebují trochu zalít. Skalka potřebuje stálé odstraňování plevelů.

Ke konci dubna můžeme vysazovat jiřinky a mečíky až vyraší nebudou již mrazíky hrozit. Jiřinky rozkvétají
až když už ostatní květiny začínají odkvétat. Proto jsou příjemným prodloužením rozkvetlé zahrady.
Jiřinky můžeme pěstovat i ve větších nádobách. Na  dno nádoby dáme větší vrstvu drenáže asi do jedné čtvrtiny.
Jiřinkám je dobře v kypré zemině a hlízy zasazené asi pět centimetrů hluboko.
Na začátku  chtějí jiřinky málo vody, až když vyraší lístky zálivku zvýšíme. Při sázení přidáme dlouhodobě pů-
sobící hnojivo.

Tak všem přeji ať rozkvetlá zahrada vás těší a cítíte se v ní spokojeně.
Za výbor zahrádkářů

Zdenka Nohejlová

Základní organizace ČSZ – Újezd nad Lesy  
a  ZAZIP (ZAhrádkáři - Zábava I Poučení)

vřele zvou všechny své členy, nečleny, jakož i jejich přátele a známé, děti a vnoučata 
na další, již 58. ročník výletů po naší vlasti, jejich pamětihodnostech a zajímavostech

PLÁN PRO ROK 2008

DUBNOVÁ ZAHRÁDKA

Datum Odjezd Program  *)

19. – 22. 3. individuální
Lysá nad Labem

28. národní výstava  zeleně, mechanizace, pěstitelství a květin – ZEMĚDĚLEC 08

26. 4 700 Vlašimsko, Podblanicko, Sázava, Jankov, Benešov
zajištěn oběd ve vyhlášené staročeské kuchyni U Matoušků v Kodraci

! květen ? upřesníme
Průhonická dendrologická zahrada 

Po loňské veleúspěšné prohlídce cibulovin, zveme na III. díl exkurze –rozkvetlé rododendrony. 
Zasvěceným průvodcem bude opět dr. Žlebčík

18. 5. 900
Štiřín 

Návštěva zámeckého parku (arboreta) ve dnech otevřených dveří pod laskavým dohledem
tamějšího správce  dr. Václava Větvičky 

31. 5. 700 Prachatice, Šumava: Lenora, Volary, Volyně, Strakonice
V Prachaticích bude čas na prohlídku starobylého města i na oběd 

21. 6. 600 Adršpach, Kudowa Zdroj, Hronov, Náchod
Podíváme se v Polsku na pověstný trh, ale zajdeme tam i do lázní  

23. 8. 600 České Budějovice, Kleť
Mezinárodní výstava družstevnictví Země živitelka a hvězdárna

6. 9. 700 Louny, Panenský Týnec, Klobuky, Peruc,
Prodejní „Japonská zahrada“ přítele Vlastimila Kastnera v Třebízi

2. – 5. 10. individuální
Lysá nad Labem

Podzimní výstava ZEMĚDĚLEC 08 spojená s možným nákupem stromků, keřů drobného ovoce 
a zahradnických pomůcek 

4. 10. 700 Litomyšl, Nedošínský háj, Česká Třebová, Železné Hory
V Litomyšli je 5 muzeí, u Ústí n. Orlicí. je na Chlumu rozhledna 

9. – 12. 10. upřesníme
Újezd nad Lesy

Tradiční výstava podařených výpěstků podzimní úrody členů a přátel.
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Ahoj holky, kluci, maminky a tatínkové,

Na základě předběžného průzkumu Vašich přání a požadavků na nové aktivity v našem
o.s. Neposeda Vám od dubna do června 2008 tímto nabízíme : 

A)  VÝTVARNÉ DÍLNY – pod vedením vystudované výtvarnice pí. Zdenky Hoškové, která
má mnoho zkušeností s dětmi v MŠ a vede výtvarné kroužky pro děti i dospělé
• VÝTVARNÁ DÍLNA PRO NEJMENŠÍ S RODIČI

Předběžně by se konala v PÁ od 10 do 11h.
• VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Doba konání – dle dohody některý všední den v odpoledních hodinách
• VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ

Doba konání – některý všední den ve večerních hodinách

B)  KERAMICKÉ DÍLNY – pod vedením Kryštofa Hoška, studenta sochařství na Akademii
výtvarného umění
• KERAMICKÉ DÍLNY PRO NEJMENŠÍ S RODIČI

Doba konání – dle dohody v dopoledních hodinách
• KERAMICKÉ DÍLNY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Doba konání – dle dohody ve všední den v odpoledních hodinách
• KERAMICKÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ

Tyto cca 2-3 hodinové dílny by se konaly 1x za 14 dní  dle dohody asi v SO

Upozorňujeme,  že z důvodů dobré pohody v dílnách je možný max. počet – 10 účastníků.
Ceny dílen budou doplněny. Veškeré další informace a dotazy Vám ráda zodpovím 

na tel.č. 737 215 611.
Romana Voženílková, o.s. Neposeda 

Přihlášky a složení záloh na zájezdy: s př. Líznerovou – 28197 2219. 
(Pomocný telef. kontakt – Jitka Vacková 28197 2364)
Zálohy jsou 150 Kč. Děti do 10ti let platí polovinu.

*) Programy hodláme plně dodržet, přesto prosíme o pochopení v případě nutných aktuálních změn.

Děkujeme a těšíme se s Vámi na shledanou.
Výbor ČZS Újezd nad Lesy

NOVINKA

DUBNOVÁ ZAHRÁDKA

RŮZNÉ



FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

www.fitnessujezd.cz
Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - Tae-bo, Orientální tanec - Aisha,
Spin Gym, aerobic, kondiční cvičení pro těhotné
Solárium - turbo
Masáže 

Tel.: 281 973 333

POSLUŠNOST PSA Anna Brettschneiderová 
problémové chování, ovladatelnost, tel: 604 308 059
poradenství     e-mail: brettan@seznam.cz, www.brettan.wz.cz

STŘÍHÁNÍ PSŮ
rozčesávání, koupání, ošetření uší a drápů         tel: 777 184 142

www.drapa.eu 
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PPrrooddeejj  ssaaddbbyy  zzeelleenniinnyy  aa  kkvvěěttiinn

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

V Újezdě nad Lesy koupíme
RD nebo POZEMEK od 450 m2.

Solidní jednání. Peníze ihned.
Nejsme RK.

Mobil: 607 807 645

EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
● Vedení a rekonstrukce účetnictví, daňová přiznání 
● Zajištění financování společnosti – factoring, úvěrové linky
● Hospodářské a účetní poradenství
● Poradenství pro vznik, změnu a zánik společnosti – zápisy, 

zajištění listin, likvidace, konkurs, offshorové poradenství
Ekonom konzultant- Ing. Libor Sejk �773 17 09 27

www. ekko.cz,  e-mail: info@ekko.cz

DENTÁLNÍ HYGIENA 
odborné čištění zubů

Josefína Martínková, DIS.
Vybíralova 964/8, Černý Most, 

tel.: 723 211 783 
telefonujte prosím pouze st., čt.

Budčická (u bl. rybníka)
Denně:    900-1800 hodin

tel.: 776 764 811

Radost z hudby
Příjemné melodie ke kávě, společenským příležitostem, 
rodinným slavnostem apod. v hudbě klasiků 
( Vivaldi, Dvořák, Brahms, Lennon, Joplin aj.). 
Jan Kvapil – housle Lenka Kvasničková 
Bývalý člen filharmonie – klavír (el. klávesy) 
Mobil: +420 732 641 268 E mail: kvasnickova.l@volny.cz 

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST
SPRÁVNÍ ÚKONY na DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTU
● přihlášení
● odhlášení
● převody
● změny v TP
● ztráta TP, OTP, SPZ ...
● dovozy
● povinné ručení
Příjem a výdej: Ne – Čt: Od 1730 do 1900

Od 2000 do 2200

OTEVŘENO:
Po–Pá 14.00–22.00 hodin
So–Ne 17.00–20.00 hodin Růžena Hájková

602 253 108, 602 259 250
Machovická 1676, Újezd nad Lesy

PLACENÁ INZERCE
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ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

Fitness v Újezdě n. L. - P9
přijme recepční
k obsluze sport baru

Info na tel.: 603 517 607

OOBBKKLLAADDYY  --  DDLLAAŽŽBBYY
RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE,,  BBYYTTOOVVÁÁ  JJÁÁDDRRAA

M. Folauf, Kalská 1394 Újezd

GSM: 606 493 391

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

CChhcceettee  pprrooddaatt  bbyytt??
Máte hrůzu z realitky? 
OObbrraaťť ttee   ssee  nnaa  

PPOORRAADDNNUU!!   

�� 777777  006666  998844

Realitní poradna s.r.o. 
Březinova 22, Praha 8

info@realitniporadna.cz
www.realitniporadna.cz
www.pudnibyty.cz

Tenisová školička pro nejmenší
MINITENIS PRO DĚTI OD 4 - 7 LET

Kdy? od dubna 2008 od 9 do 17 hodin
Kde? tenisové kurty Újezd nad Lesy, 

ul. Kalská
Cena? 150 Kč / hodinu a dítě
V ceně? služby trenéra, pronájem kurtu, teni-
sové míče, zapůjčení tenisové rakety

Bližší informace? František Polák
tel: 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
SECOND HAND

Baby Bazárek LVÍČEK - www.i-lvicek.czBaby Bazárek LVÍČEK - www.i-lvicek.cz
Bečvářská 1525, Újezd nad Lesy - na BLATOVĚBečvářská 1525, Újezd nad Lesy - na BLATOVĚ

Otevírací doba: Po, St – 10.00 – 16.00
Út, Čt – 14.00 – 18.00

Již prodáváme jarní a letní zboží,
nenechte si ujít nejlepší kousky!

Zavedli jsme zákaznické karty -   sleva 20% 
na každý třetí nákup

V PRODEJI I NOVÉ ZBOŽÍ ZA SUPER CENY

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

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

placená
inzerce & reklama



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

www.kosmetika.ujezd.eu
- komplet.ošetř. pleti Nobilis / Anna Lotan …... 450,-/560,-
(povrch.čištění, peeling, hloubkové čištění, masáž, 
maska, závěr. ošetření,   z d a r m a   úprava obočí) 

- základní ošetř. / ošetř.aknózní pleti ……….... od  350,-
- regenerační ošetření pleti ........................ od  390,-
- liftingové ošetření s kolagenovou maskou ….. 580,-
- depilace, barvení, parafín, líčení, prodej kosmetiky

MMAANNIIKKÚÚRRAA  --  PPEEDDIIKKÚÚRRAA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415
- základní manikúra / pedikúra …........……. 120,- / 180,-
- P-SHINE + manikúra / pedikúra .…........… 220,- / 280,-
- peeling + manikúra / pedikúra …….......… 160,- / 220,-
- parafín + manikúra / pedikúra …......…..… 190,- / 250,-
- francouzská manikúra ………………..…..…........ 50,-
- lakování  / ruční malování ..………….......….…... 30,-

PPEENNZZIIOONN  RROOHHOOŽŽNNÍÍKK  --  KKOOSSMMEETTIICCKKÝÝ  SSAALLOONN
MMaalleeššoovvsskkáá  11664444  ––  nnaapprroottii  AAllbbeerrttuu,,  bbooččnníí  vvcchhoodd
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FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO SOUKROMOU KLIENTELU:
pojištění  -  investice  -  hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření

Využijte možnosti výběru optimálních produktů z více než 100 prvotřídních institucí. 
To vše prostřednictvím jednoho partnera - prestižní evropské společnosti s mnohaletou tradicí.

RESPEKTUJEME INDIVIDUALITU KLIENTA
Sledujeme soustavně celý finanční trh a vybíráme ty nejzajímavější možnosti. V našem poraden-

ství nalézáme společně řešení, která přesně odpovídají Vašim potřebám a požadavkům.

Slavěna Houdková, tel. 775 337 177
e-mail: slavena.houdkova@ovbmail.cz

KKoouuppíímm  ppoozzeemmeekk  
vv  ÚÚjjeezzdděě

TTeell .. ::   772200  775555  223311

AANNGGLLIIČČTTIINNAA
Individuální výuka dle vašich časových možností

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

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

ww ww ww .. uu jj ee zz dd ss kk yy ss tt rr oo mm .. ii nn ff oo
nezávislé články,  komentáře,

informace z  Újezda a okol í

DISKUZNÍ FÓRUM 
O ÚJEZDĚ NAD LESY:

HHTTTTPP:: // //   UUJJEEZZDD..PPHHOORRUUMM..CCZZ

Miroslav Rozšafný

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

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

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

Hledám spolehlivou paní 
na pravidelný úklid dvou 
domů vedle sebe 1x týdně. 
tel: 606 905 764 

placená
inzerce & reklama
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AA UU TT OO DD OO PP RR AA VV AA
HH OO VV OO RR KK AA   --   HH RR AA DD EE ŠŠ ÍÍ NN

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

D O P R AVAD O P R AVA

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

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

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

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

www.autodoprava-hovorka.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

Koupíme pozemek na výstavbu 
RD v Újezdě nad Lesy. 
Cca 1000 m2. Rychlé jednání.

Tel.: 777 151 324

placená
inzerce & reklama
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JJ II ŘŘ ÍÍ   HH OOVVOO RR KK AA
!! NOVĚ OTEVŘENO - HRADEŠÍN !!

PNEUSERVIS osobních, nákladních, užitkových vozů, 
zemědělských strojů 

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

akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma

SERVIS osobních a užitkových vozů
• výměna olejů, kapalin
• výměna tlumičů
• údržba a výměna brzdových systémů
• výměna výfuků
• diagnostika vozidel
• laserová geometrie
• seřizování světel
• rozvody + opravy motorů
• příprava vozidel na STK
• prodej akumulátorů, náhradních dílů
• klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy 

vozů včetně nákladních a autobusů

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)

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

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

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz

placená
inzerce & reklama
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placená
inzerce & reklama
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placená
inzerce & reklama
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Nabízí  v  této  lokalitě:

● Prodej bytu 3+1/B, 68 m2, DV, 
převod do OV, P9 - Klánovice

● Prodej mezonetu 4+1/T, 120 m2, 
OV, P9 _ Újezd n/L - Rohožník

● Pronájem RD 3+1 s garáží 
Jirny

Další informace a cena v RK.
Tel.: 775 555 220

AXIOM Reality, s.r.o 
Pobřežní 95/74

186 00 Praha 8 - Karlín

ZŠ Masarykova - Újezd nad Lesy
budova I. stupně - tělocvična
Pondělí (70 Kč/studenti*60 Kč)
1900-2030 Aerobik + bodyform
Středa (50 Kč/studenti*45 Kč)
1900- 2000 Aerobik + Get In Shape (novinka!)
2000- 2100 Body-balance nejen pro začátečníky 

a po delší pauze 
aktuální informace na www.aerobik.name nebo na
tel.: 777 597 824 Ivana Šubrtová, ACI ČASPV I.
třída Ae-instruktor, licence Get In Shape

*studenti do 26 let po předložení dokladu o studiu

Pravidelnýpohyb
nejen pro dámy a slečny

KKOOUUPPAALLIIŠŠTTĚĚ  AA  KKEEMMPP  
VV  KKLLÁÁNNOOVVIICCÍÍCCHH
přijme do pracovního poměru:přijme do pracovního poměru:

- pracovníky do občerstvení- pracovníky do občerstvení
- nočního hlídače- nočního hlídače
- uklízečky- uklízečky
- údržbáře- údržbáře

předpokládaný nástup 14. 4. 2008
Tel. kontakt: pí. Mikušová 774 553 542Tel. kontakt: pí. Mikušová 774 553 542

placená
inzerce & reklama



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

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

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

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

Příspěvky: e mailem, osobně, podatelna, schránka před hlavním vchodem 
Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel: 281 012 980

e mail: irena.mrazova@praha21.cz
osobně, elektronicky; 

Platba: v hotovosti, na fakturu 

Újezdský zpravodaj – měsíčník. Vydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. Jazykové korektury: Pavel Švejnoha. Výkonná redaktorka: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  Šéfredaktor: Klára Mandausová
Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka vždy 14. v měsíci. Náklad - 1480 ks.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA VŽDY 14. V MĚSÍCI
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