
Milí spoluobčané,

hned v úvodu mi dovolte, abych vám vyjádřila velké poděkování

za to, že jste přišli k volbám a rozhodli o podobě vedení naší

městské části na příští roky. Z výsledků voleb vyplývá, že jste volili

uvážlivě a pečlivě vybírali, komu dáte svůj hlas. Vítězně vyšla

z voleb ODS, která získala šest křesel. Vyjádřili jste tak důvěru

lidem, kteří již v minulých volebních obdobích dokázali, že to

s Újezdem nad Lesy myslí „vážně“ a zasloužili se o jeho rozvoj.

Zároveň jste dali možnost novým tvářím, pro které je účast

v zastupitelstvu výzvou a možností dokázat, že jsou připraveni

pracovat ve prospěch všech obyvatel. A věřte, že je to mnohdy

práce komplikovaná, která vyžaduje velké nasazení. Věřím, že ji

společně zvládneme, abychom nezklamali důvěru, kterou jste nám

dali, a za kterou vám ještě jednou velmi děkuji,

vaše

Andrea Vlásenková

starostka
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Informace ze 77. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
6. října 2010
POVĚŘUJE
- pana ředitele Kurku zpracováním

návrhu rozšíření družiny i pro
žáky 4. tříd základní školy včetně
finanční analýzy a prostorového
řešení a tento návrh předložit na
jednání rady a zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 /FO/ zapracovat fi-
nanční požadavky na rozšíření
školní družiny do rozpočtu měst-
ské části na rok 2011

REVOKUJE
- Usnesení číslo RMČ75/1387/10

ze dne 25. 8. 2010 v plném roz-
sahu a zároveń schvaluje přidělení
bytu č. 3 o velikosti 3+1 v Novosi-
břinské 673, Praha 9 - Újezd nad
Lesy manželům Daně a Eduardovi
Pospíšilovým

SCHVALUJE
- platové výměry dle předloženého

návrhu řediteli MZŠ, Polesná
1690, Mgr. Miroslavu Kurkovi; ře-
ditelce I. MŠ, Čentická 2222, Janě
Cenkrové; ředitelce MŠ Sedmi-
kráska, Lišická 1502, Bc. Naděždě
Kosanové; ředitelce MŠ Roho-
žník, Žárovická 1653, Bc. Miluši
Benátské a ředitelce MŠ Sluníčko,
Polesná 1690, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, Ivaně Huttové. Platové
výměry jsou nedílnou součástí
originálu usnesení. Zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem platových výměrů

- nájemní smlouvu na byt č. 3, No-
vosibřinská 673, Praha 9 s Edu-
ardem a Danou Pospíšilovými na
dobu určitou od 1. listopadu 2010
do 31. října 2011 s možností pro-
dloužení nájemní smlouvy při
splnění všech podmínek plynou-
cích z nájmu bytu a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem nájemní smlouvy

- smlouvu o možnosti umístit stavbu
vjezdové posuvné elektricky ovlá-
dané brány na pozemku č. parc.
1393/11 v k.ú. Újezd nad Lesy,
za jednorázový poplatek ve výši
2.000 Kč včetně příslušné DPH
stanovené zákonem a zároveň
schvaluje smlouvu o možnosti

umístit stavbu sjezdu na pozemcích
č. parc. 3534 a 673/10 v k.ú. Újezd
nad Lesy, za jednorázový poplatek
ve výši 2.000 Kč včetně příslušné
DPH stanovené zákonem a dále
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem výše uvedených smluv

- omezení počtu zájemců na veřej-
nou zakázku "Přístavba budovy
ÚMČ Praha 21" na pět, kteří budou
vyzváni k podání nabídek na zá-
kladě kritérií: 1) počet referenčních
staveb v posledních 3 letech za
min. 30 mil. Kč – váha kritéria 50%;
2) výše pojistné částky pojištění
odpovědnosti za škodu v souvi-
slosti s veřejnou zakázkou - váha
kritéria 50%. Dále schvaluje hod-
notící kritéria pro veřejnou zakáz-
ku " Přístavba budovy ÚMČ Praha
21" a jejich váhu v %: Cena
za plnění veřejné zakázky: 65%;
Záruka za jakost v měsících: 15%;
Délka provádění veřejné zakázky
v týdnech: 15%; Platební podmín-
ky (doba a podmínky odkladu splá-
tek ceny díla při nezískání dotací
zadavatelem, úročení a další pod-
mínky poskytnutých či zajištěných
úvěrů): 5%. Zároveň schvaluje
hodnotící komisi pro veřejnou za-
kázku "Přístavba budovy ÚMČ
Praha 21" vesložení: pí starostka
Vlásenková, Ing. Mareček, Ing.
Molčík, Ing. Štulc, RNDr. Berouš-
ková (náhradníci: Ing. Vaníček,
MUDr. Dastychová)

- třístrannou smlouvu o zřízení věc-
ného břemene na pozemcích parc.
č. 170/1, 114/1 v k. ú. Újezd nad
Lesy pro Pražskou plynárenskou
Distribuci, a.s. a zároveň pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

- prominutí jednorázové náhrady za
uložení kanalizačního a vodovodní-
ho řadu do pozemku ve správě MČ
Praha 21 p.č. 434 v k.ú. Újezd nad
Lesy pro paní Petru Rathouskou, Je-
žovická 203, Praha 9 a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 /OMI/ infor-
movat žadatele o rozhodnutí rady

- strategii rozvoje tenisových kurtů
Sokol Újezd nad Lesy a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 /FO/ za-
pracovat do rozpočtu městské
části na rok 2011 finanční pro-

středky ve výši 100.000 Kč na fi-
nanční pokrytí první etapy strate-
gie rozvoje tenisových kurtů
v Újezdě nad Lesy

- nákup stolních počítačů pro po-
třeby úřadu v hodnotě 501.000 Kč
od firmy DELL. Finanční pro-
středky budou použity z kapitoly
09-vnitřní správa

SOUHLASÍ
- s přijetím daru - 200 ks koláčků

v hodnotě 900 Kč od firmy Pekař-
ství Kollinger a Kollingerová na
Újezdské posvícení konané dne
18. 9. 2010 a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit da-
rovací smlouvu ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 70
a 71: změny rozpočtu v roce 2010
dle přiloženého návrhu - tabulek,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit tato roz-
počtová opatření ke schválení
na jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21. Jedná se o snížení nein-
vestiční účelové dotace ze státní-
ho rozpočtu Ministerstva práce
a sociálních věcí na výplatu dávek
sociální péče těžce zdravotně po-
stiženým a dávek pomoci v hmot-
né nouzi o 200 tis. korun a záro-
veň zvýšení dotace na výplatu pří-
spěvku na péči o 200 tis. korun.

- s vyhlášením grantového progra-
mu Podpora projektů v oblasti
kultury, sportu, využití volného
času a činnosti spolků v MČ Pra-
ha 21 pro rok 2011 dle předlože-
ného návrhu a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit ná-
vrh na nejbližší zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 72:
změna rozpočtu v roce 2010 dle
přiloženého návrhu - tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit toto rozpoč-
tové opatření ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o přijetí účelové nein-
vestiční dotace z Magistrátu hl. m.
Prahy ve výši 142 tis. korun na pro-
voz Sboru dobrovolných hasičů.

- s rozpočtovým opatřením č. 73:

ZPRÁVY Z RADY
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změna rozpočtu v roce 2010 dle pře-
dloženého návrhu - tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení a záro-
veň ukládá starostce píVlásenkové
předložit toto rozpočtové opatření ke
schválení na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21.Jedná se o přijetí ne-
investičního finančního daru ve výši
100 tis. korun od firmy Cuspis-
cus s.r.o na základě darovací smlou-
vy na akci 1. újezdské vinobraní.

- s rozpočtovým opatřením č. 74:
změna rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit toto rozpoč-
tové opatření ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o přijetí účelové nein-
vestiční dotace z MHMP ve výši
237 tis. korun pro MZŠ Polesná na
dokrytí výdajů na integraci žáků.

BERE NA VĚDOMÍ
- dopis pí Alžběty Fialové a p. Edity

Hájkové a zároveň konstatuje, že se

jedná o problém občanského sou-
žití a doporučuje žadatelkám řešit
tuto problematiku právní cestou
(přestupková komise, soudní spor)

- vyjádření MHMP, OD ze dne
20. 9. 2010 k projektu Bezpečné
cesty do školy.

Informace ze 17. jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21
ze dne 20. září 2010

SCHVALUJE
- program 17. zasedání Zastupitel-

stva MČ Praha 21
- rozpočtová opatření č. 52-54, 56-

61: změny rozpočtu v roce 2010,
č. 62: úprava rozpočtu v roce
2010, č. 64-68: změny rozpočtu
v roce 2010 v souladu s přilože-
nými tabulkami, které jsou nedíl-
nou součástí usnesení

- darovací smlouvu na 100.000 Kč
od firmy Cuspicus, s.r.o. a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- darování pozemku od s.r.o. Vila-

domy Újezd, Washingtonova
1567/25, Praha 1 č.parc. 537/360
o výměře 664 m2 v k.ú. Újezd nad
Lesy a stavby komunikace vybu-
dované na tomto pozemku, vede-
ného na LV č. 2485 u Katastrální-
ho úřadu pro hl.m. Prahu, kat. pra-
coviště Praha a zároveň pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem darovací smlouvy

- plnění rozpočtu MČ Praha 21
za 1. pololetí 2010 v souladu s při-
loženým materiálem - komentáře, ta-
bulky, výkazy a sestavy, které jsou
nedílnou součástí originálu usnesení

VOLÍ
- mandátovou komisi ve složení:

předseda p. Petr Voňka, členové:
p. Pavel Janda a pí Soňa Štroufová

- návrhovou komisi ve složení:
předseda p. Jan Slezák, členové:
pí Vladimíra Juřenová a p. Miloslav
Hod

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění usnesení z minulého zase-

dání Zastupitelstva MČ Praha 21

ZPRÁVY Z RADY
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Z ÚŘADU

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 15. 10. - 16. 10. 2010
Výsledky voleb
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu
Kraj: Hlavní město Praha Obec: Praha 21

Kandidátní listina Hlasy
Počet

kandidátů
Přepočtený základ

dle počtu kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasů

číslo název abs. v %

1 Komunistická strana
Čech a Moravy

3 478 5,85 17 59 473,00 5,84 1 X

2 Volba pro Újezd 5 608 9,43 17 59 473,00 9,42 1 X

3 Věci veřejné 5 256 8,84 17 59 473,00 8,83 1 X

4 Česká strana sociálně
demokrat.

7 591 12,76 17 59 473,00 12,76 2 X

5 TOP 09 8 790 14,78 17 59 473,00 14,77 3 X

6 Občanská demokratická
strana

18 625 31,32 17 59 473,00 31,31 6 X

7 Otevřený Újezd 10 125 17,02 17 59 473,00 17,02 3 X

Počet volených
členů

zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasycelkem zpr. v %

17 1 7 7 100,00 7 423 3 670 49,44 3 669 59 473
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Z ÚŘADU

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:

dne 7. 11. 2010 od 900 do 1130 hodin
dne 22. 12. 2010 od 1430 do 1700 hodin

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

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
19. a 20 listopadu předvánoční úklid

V pátek dne 19. 11. 2010 se kolem poledne přistaví VOK na výše uvedená stanoviště, v sobotu ráno dne 20. 11.
2010 se nejplnější kontejnery max. v počtu 6 ks vymění a odpoledne (kolem 13:00 hod) se odvezou. Ostatní plné
kontejnery budou v sobotu po naplnění odvezeny.

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

1. Toušická
2. Rohožnická
3. Druhanická x Staroújezdská
4. Žehušická x Měšínská
5. Dědická x Ranská

6. Holšická x Sudějovická
7. Valdovská x Hrádková
8. Čenovická x Pilovská
9. Lomecká x Zaříčanská

10. Církvická x Ochozská

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V sobotu dne 13. listopadu 2010 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 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)
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Z ÚŘADU

NOVÁ VÝSADBA NA FOTBALOVÉM
HŘIŠTI

V loňském roce musely být z bezpečnostních důvodů odstra-
něny topoly rostoucí podél fotbalového hřiště, protože byly
ve špatném zdravotním stavu.

Vzhledem k tomu, že je naší prioritou zachování co největ-
šího počtu stromů (jsme přeci Újezd nad Lesy), byla v říjnu to-
hoto roku provedena náhradní výsadba již vzrostlých, krásně
zapěstovaných, více než třímetrových lip.

Doufejme, že nám co nejdéle vydrží a brzy zaplní prázdné
místo na okraji hřiště.

Martina Kopecká, OŽPD

KOMPOSTÁRNA BIOLOGICKÉHO ODPADU V PRAZE
Dřevčická ul., parc.č. 803/25, Praha 10 – Malešice /na rohu ulic Černokostelecká x Dřevčická/

KOMPOSTÁRNA JE URČENA:
• pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně;
• pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu;
• pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro hl. m.
Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které
provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku.

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

Jelikož jsou kontejnery na rostlinný odpad financovány Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem
ochrany prostředí, mohou být tyto kontejnery přistaveny jen od 9:00 do 12:00 hod. Během
této doby můžete do kontejneru odkládat všechen rostlinný odpad a dle sdělení Magistrátu
hl. m. Prahy budou tyto kontejnery po stanovenou dobu vyměňovány.

Během této akce budeme provádět kontrolu a v případě, že zjistíme, že jsou
s přistavováním kontejnerů na rostlinný odpad nějaké problémy, budeme kontaktovat
příslušného pracovníka magistrátu a svozové firmy.

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.

Jelikož nebude akce probíhat stejně jako probíhala v předchozích osmi letech,
doufáme, že se sběr rostlinného odpadu podaří ke spokojenosti všech. Ještě bych
chtěla upozornit, že tímto nebude probíhat štěpkování větví, a proto je vkládejte též
do kontejneru na rostlinný odpad.

Martina Nejtková, OŽPD
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BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Dne 6. 10. 2010 oslavila 101. narozeniny
občanka Újezda nad Lesy

paní Olga Hubáčková.
Komise SPOZ přeje do dalších let
pevné zdraví, plno lásky a radosti,
kterou doposud všem rozdávala.

Komise SPOZ

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ
Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy srdečně děkuje firmě CEDRO I, pí Bečkové

za sponzorský dar. Díky jemu můžeme ještě letos v prosinci uskutečnit vánoční zájezd
důchodců „Advent na zámku v Ratibořicích a Babiččině údolí“.

za výbor Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy děkuje
V. Novotná

DEN SENIORŮ
Kdo vlastně přišel s tím nápa-

dem? Byla to paní Svátková
a od nápadu nebylo daleko k jeho
uskutečnění. S pomocí dalších žen
se povedlo obstarat sál, sehnat pe-
níze jak na občerstvení, na kapelu
a hlasatelky z televize. Jen ten, kdo
někdy něco podobného zajišťoval
ví, jaká je to práce. Kolektivu žen se
to povedlo a dne 2. října se v Poly-
funkčním domě uskutečnilo odpo-
ledne seniorů.

Při příchodu do sálu, jaké bylo
překvapení všech, když na každém
stole bylo již připraveno občer-
stvení s lahví červeného vína, per-
livé vody a krásných chlebíčků.
Byly zde i řady sklenic. Tedy ne
jako obvykle s obsluhujícím perso-
nálem pobíhajícím mezi stoly.
A na podiu byla již připravena ka-
pela se zpěváky a ve 14:00 hodin
uváděla paní Svátková paní sta-

rostku Vlásenkovou, která popřála
všem přítomným pěknou zábavu
a hezké odpoledne a pak se ozval
zvuk kapely a zazněly zpěvy. Bylo
to moc hezké a najednou se na
podiu objevily hlasatelky televize
a to paní Vostřáková, Burešová
a Tomsová, které nás pobavily
svým vyprávěním o jejich nástupu
do televize a příhodách, které se
jim za tu dobu staly. Po velkém po-
tlesku při jejich odchodu nastoupila
zase kapela. Najednou se na par-
ketu začaly objevovat tančící páry
různého seskupení, třeba i dvou
žen a byl tu nával tančících. Možná,
že to způsobil i trochu alkohol, který
ženám rozproudil v žilách krev, jeli-
kož se u stolů přiťukávalo na zdra-
víčko z přichystaných lahví vína.

Pak ještě ženám, které právě do-
vršily 80 let, se rozdaly kytice růží
a dostaly je i ty, co zde měly jedna
89 let, druhá 87 let a třetí 85 let.

A zase zněla hudba, při níž se
podávala káva a zákusky.

A v 18:00 hodin zazněl poslední
tón kapely a zpěvu, ale tančící si
velkým potleskem vymohli ještě
přidání, což kapela učinila. Odpo-
ledne se velice vydařilo a chtěla
bych říci, že ten, kdo by jen náho-
dou nahlédl do sálu, nevěřil by, že
je to odpoledne seniorů.

A to bylo zásluhou těch, které to
vymyslely, připravily a na chvíli
vrátily ženy o nějaký ten rok zpět,
kdy se cítily opět jako mladice.
Věřím, že jim všichni chceme
moc poděkovat.

Ještě chci uvést, že na chodbě
byl malý stánek s drobnou kerami-
kou, kde si mohl každý na pa-
mátku zakoupit malý dárek.
Myslím, že by si senioři přáli tako-
vých pěkných odpolední více.

L. Budská
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3. ÚJEZDSKÉ POSVÍCENÍ
Dne 18. září 2010 se tradičně konalo na Multi-

funkčním sportovišti 3. újezdské posvícení. Od devíti
hodin začala hrát dechová kapela Járinky, po dva-
nácté hodině jí vystřídala kapela The Fribles, která
hrála 70 a 80 léta. Po druhé hodině jsme si mohli po-
slechnout džezovou skupinu The New Prag Digsiland
a celou akci uzavírala country skupina Semenáči.

Pro děti zde byla připravena dvě divadelní předsta-
vení. Hrály se Kašpárkovy pohádky a Šamanka
Manka. Dále se děti mohly projet na vláčcích a živých
konících a zaskákat si na nafukovacím hradu. V jede-
náct a ve čtyři hodiny se mohli návštěvníci podívat na
ukázku historického šermu. Občerstvení bylo různo-
rodé. V nabídce bylo pivo, limonáda, klobásy, burčák,
trdelník, cukrová vata a perníky.

Bylo krásné počasí, svítilo sluníčko a 3. újezdské
posvícení se vydařilo. Jaké bylo ale překvapení, když
se po víkendu otvíralo Multifunkční sportoviště. Opět
nějací výtržníci zdevastovali záchodky. Nejdříve před
posvícením byly na dámských záchodech vykopnuty
dveře a rozbitá záchodová mísa. Proto záchodky ne-
mohly být v den akce plně funkční. Po posvícení zůs-
tal na záchodkách toaletní papír, který někdo zapálil
a poškodil tak umyvadla a dlažbu. Nekonečné opravy

po výtržnících stojí nemalé peníze. Žádáme proto
všechny, aby byli kolem sebe více pozornější a v pří-
padě, že by se někomu zdálo, že se děje, a to nejen
na hřišti, něco podezřelého, aby neváhali a zavolali
městskou /156/ nebo státní policii /158/. Záchodky
jsou součástí Multifunkčního sportoviště, měly by
sloužit nám všem, nejen při akcích, ale i při jakékoliv
návštěvě hřiště, ale zatím nejvíce slouží výtržníkům.

Martina Nejtková, redakce



1. ÚJEZDSKÉ VINOBRANÍ
Dne 9. října 2010 uspořádala Městská část Praha 21

Újezd nad Lesy v areálu Multifunkčního sportoviště
1. újezdské vinobraní. Akce začala v půl jedenácté
a prvních dvě stě účastníků dostalo poukázku na tři sva-
tební koláče a tři vzorky vína. Nabídka vín byla opravdu
různorodá a každý jistě ochutnal víno podle své chuti.
V nabídce byla vína z vinařství ing. František Mádl –
Velké Bílovice, vinařství Bučkovi – Sudoměřice, vinař-
ství Kabaj –Slovinsko, vinařství Hrdina & dcera - Velké
Bílovice, vinařství Kosek – Mikulov, vinařství Maděřič –
Moravský Žižkov, vinařství Balážovi – Dolní Dunajovice,
Anakena & Emiliana – Chile. V nabídce byl i výborný
bílý burčák z vinařství Josefa Vítka z Mutěnic.

Komu víno opravdu zachutnalo, mohl si též láhev
vína zakoupit. Občerstvení na vinobraní bylo různorodé
a určitě každý si vybral podle své chuti. Podávaly se
smažené řízky s bramborovým salátem, opékané klo-
básy, tatarský biftek s topinkou atd. Pro děti byl na vi-
nobraní bohatý výběr cukrovinek. V průběhu vinobraní
přítomné několikrát přivítala také starostka městské
části paní Andrea Vlásenková. K poslechu a tanci nám
po celý den hrála cimbálová muzika.

Počasí se tento den opravdu velmi vydařilo a touto
cestou bych poděkovala Městské části Praha 21 za
uspořádání této akce, která se jistě všem líbila a dou-
fám, že se stane tradicí tak, jako Vítání jara a Újezdské
posvícení.

Martina Nejtková, redakce
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ZEPTALI JSME SE...
HELENY WOJDYLOVÉ Z TANEČNÍHO STUDIA STYLE

Do polyfunkčního domu se v současné době hledá provozovatel restaurace. Ovlivnila tato skutečnost
nějakým způsobem i taneční kurzy, které se tu pořádají, nebo pokračují v nezměněné podobě?

Kurzy pokračují, dokonce jich je více, než v minulém roce. Dle dohody s městem jsme dostali možnost, aby-
chom pořádali taneční dál a hlavně, aby lidé mohli dále v Újezdě tančit, i když, stále není znám nový nájemce
právě zmíněné restaurace, baru a sálu. Snažíme se, aby se všem tanečníkům u nás líbilo, aby nepocítili žádné
změny. V současné době u nás tančí něco kolem 350 lidí. Jedná se o klasické taneční, taneční pro mládež, ori-
entální tance, dětské přípravky - standard, latina, dále pak děti moderna, ženy- slečny moderní tanec, orientální
tance. Od ledna 2011 pak přibude Zumba, Fit Dance a jiné.

Je v kurzech ještě místo pro nové zájemce?
Taneční Kurzy - Začátečníci Dospělí jsou zcela ob-

sazené. Pro velký zájem budeme tedy otevírat kurzy
nové, a to od ledna 2011. Do kurzů Orientálního tance,
Moderního tance pro slečny a dámy je ještě možné se
dopřihlásit. Stejně jako do kurzu Taneční Mládež, do-
konce máme o zhruba pět pánů navíc, slečny by toho
mohly využít.Většinou je situace obrácená, že je hodně
slečen. V Újezdě nás to velmi překvapilo. Kurzy pro
mírně pokročilé jsou dva - úterní a pondělní. V ponděl-
ním je ještě několik volných míst, problém je, že v kurzu
již je vyžadována jistá znalost. Přiznám se, že když
někdo neumí všechny základy všech standardních i la-
tinsko-amerických tanců, některé variace, bude mít
v kurzu již problém. Raději doporučujeme začít od za-
čátku a pokračovat. To z důvodu, aby se páry necítily
špatně, že jim něco nejde.

SEZNAM KURZŮ:

Pondělí
18-19 hod Orientální tance Slečny, Dámy - mírně pokročilí (malé slečny s taneční průpravou) - je možné se

přihlásit (3 místa)
19-20 hod Orientální tanec Dámy, Slečny začátečníci - je možné se přihlásit (3 místa)
20:15 Taneční Dospělí - mírně pokročilí - je možné se dopřihlásit

(4 páry)

Úterý
14.30 - 15.30 Děti taneční přípravka 1 (možné se dopřihlásit, děti od 7 let)
15.45 - 16.45 Děti taneční přípravka 2 (děti od 9 let s taneční průpravou)
18.30 Taneční Mládež (5x slečny se mohou dopřihlásit, celé páry 3)
20.15 Taneční Dospělí Mírně Pokročilí (obsazené)

Středa
10.30 - 12.00 Angličtina pro "Falešné Začátečníky" - (2 volná místa)
13 -14.00 Děti Moderní Tanec, Hip Hop (od 7 let - 5 volných míst)
14 -15 Děti Moderní Tanec, Hip Hop (od 9 let - cca 5 volných míst)
20.15 Taneční Dospělí Začátečníci (obsazený kurz)

Neděle
15-17 hod Taneční Čaje - Tančírna pro dříve narozené - přijďte si za-

tančit, pobavit s přáteli
17-19 hod Taneční Čaje - Tančírna pro absolventy tanečních, taneč-

níky - přijďte si zatančit, pobavit, zároveň procvičit kroky a
variace, které se vyučují v tanečních

19-20 Moderní Tanec pro Dámy, Slečny od 12let. Nový kurz- všechny srdečně zveme!
20.15 Taneční Dospělí (obsazený kurz)

Klára Mandausová, redakce
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Kvůli počasí (přesně z filmu Na samotě u lesa podle
pana Kemra - "chčije a chčije!") jsem závod oficielně
zrušila, ale nakonec se pro jízdu bez startovních čísel
a jen pro radost rozhodlo 9 bruslařů! Sami si jízdu od-

startovali a jeli. Udělalo mi to fakt hroznou radost!
Je síla připravit závod a počasí to takto zlikviduje!...
Bylo mi z toho pěkně smutno, ale díky organizačnímu
týmu se to vše hravě zvládlo!... pak jsem se už věno-
vala vypisováním diplomů a předávání cen...bylo to od-
těch skalních bruslařů, i od pomocníků - organizátorů
(Vladěna a Kristýna Stejskalovi, Jana Jahnová, Fanda
Bílek, Pavlína Šustková), moc milé, že mě v cíli pod-
pořili a pomohli..fakt moc díky!....musí mě mít hrozně
rádi! A já už se proto moc těším, že příští rok bude zase
na dalších 6 let odstartováno jen teplo a sluníčko, aby
na trať vyrazilo zase ke dvěma stovkám bruslařů!

IN LINE BĚCHOVICE

MEZI LIDMI

VYCHÁZKA ROZTOKY 30. 9. 2010

První podzimní vycházka členů
naší základní organizace SPCCH se
uskutečnila ve čtvrtek 30. 9. 2010

Sešlo se nás devět a s dobrou
náladou jsme se vydali vlakem do
Libně, kde jsme přesedli na moto-
ráček, který nás odvezl do Roztok
u Prahy, cíle naší vycházky.

Po zakoupení vstupenek v po-
kladně Středočeského muzea

na Výstavy a Ateliér jsme se pro-
šli zámeckým parkem, který není
velký, ale je to typický anglický park,
kde jsou instalovány různé plastiky
mladých umělců. V jedenáct hodin
se nás ujala paní průvodkyně a ta
nás zavedla k ateliéru Zdenky
Braunerové, který se nachází v blíz-
kosti zámeckého areálu a vedle
Braunerova mlýna-nyní ředitelství
Středočeského muzea.

Výklad se nám všem líbil a pro-
hlídka ateliéru neměla chybu. Do-
zvěděli jsme se hodně o rodině a ži-
votě Zdenky Braunerové. Atelier si
sama navrhla a zařídila. Interiér na-
vozuje atmosféru prostředí, které
v něm za svého života významná
malířka, grafička, knižní výtvarnice
a organizátorka kulturního života
(1858-1934) vytvořila. Ateliér nebyl
jen dílnou, ale i místem setkání
mnoha umělců i politiků. Nadšeni
a obohaceni výkladem o životě této
umělkyně a z kulturního zážitku -
vnitřku ateliéru, jsme přešli zpět do
areálu zámku . V „ kafírně“ jsme se
občerstvili dobrou kávičkou a po-

kračovali v prohlídce zámeckých
prostor.

Výstava loutek, jedna z největších
sbírek v ČR nás opravdu uchvátila,
vrátili jsem se do dětských let. Uví-
talo nás velké množství kašpárků,
čertů, českých Honzů a dalších roz-
tomilých i strašidelných postaviček.

Poslední prohlídka patřila přís-
tupným místnostem zámku – pů-
vodně gotická vodní tvrz . Jeho his-
torie sahá až do 13.století. Byl ně-
kolikrát přestavěn a upraven do
dnešní podoby. Nejcennější míst-
ností je renesanční sál s krásným
trámovým stropem, který dnes slou-
ží jako svatební síň. Líbil se nám
i salón ve stylu biedermeiru. Bohu-
žel byl zámek zasažen povodní
v roce 2002 a dosud není vše opra-
veno a zpřístupněno.

Nejednalo se doslova o vycház-
ku, ale počasí nám přálo a tak obo-
haceni o poznatky z tohoto dne
jsme se vrátili opět motoráčkem po-
dél Vltavy do Libně a dál domů. Mys-
lím, že nešlo o promarněný den.

L.Šáralová členka SPCCH



Pořadí v cíli:
1. Lukáš Vevera čas 13:36:60
2. Martin Jirsa čas 13:38:80
3. Filip Šustek čas 15:52:30
4. Jiří Louda čas 16:24:40
5. Daniel Svoboda čas 20:33:30
6. Pavel Svoboda čas 20:34:36
7. Jan Jára čas 22:01:70
8. Kočárek s dvojčaty a oba rodiče Reichlovi čas
38:40:10

Specielní poděkování za podporu:
- ZŠ Běchovice
- Městská část Praha Běchovice
- Městská část Praha 14
- TJ Sokol Běchovice I.
- kovové profily areál VÚ Běchovice

Ivana Kafková
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Podzim je tady a s ním se naplno rozjela i topná sezóna. Účty za energii čekají tučné časy. Prozradíme
vám, kde vám v domácnosti utíkají v souvislosti se spotřebou elektřiny peníze a jak co nejvíc ušetřit.

KDO JE NEJVĚTŠÍ „ŽROUT“ ENERGIE A KOLIK MŮŽETE USPOŘIT:

1. VYTÁPĚNÍ – 56 procent z celkové spotřeby – z toho můžete ušetřit i 15 - 30 procent, pokud:
• zateplíte stěny domu
• budete doma topit na 20 až 21 stupňů, každý stupeň navíc znamená o šest procent vyšší náklady
• v místnostech, kde nejste, stačí vytápět na 16 stupňů
• větráte krátce a důkladně
• utěsníte okna a dveře, netěsné spáry snižují vnitřní teplotu asi o 2 stupně, těsnění dokáže ušetřit 8 až 15 pro-

cent energie
• nezakrýváte prostor okolo topení záclonami, poličkami a podobně (ušetří se až 10 procent)
• udržujete vlhkost vzduchu na úrovni 50 až 65 procent pomocí květin, akvárií, odpařovačů atd., při vlhkosti vzduchu

30 procent a teplotě 23 stupňů máme stejnou tepelnou pohodu jako při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 60 procent

2. OHŘEV VODY – 24 procent z celkové spotřeby – z toho můžete ušetřit i 30 až 40 procent, pokud:
• teplota vody v bojleru nepřesáhne 55 až 60 stupňů
• nekapou kohoutky (10 kapek teplé vody za minutu znamená 40 litrů za týden a to je ztráta 3 kWh energie)
• více se sprchujete než koupete, sprchování je levnější
• myjete nádobí v napuštěném dřezu nebo úsporné myčce, ne pod tekoucí vodou
• používáte pákové baterie, ušetří až 30 procent energie

3. CHLAZENÍ A MRAZENÍ - 5 procent z celkové spotřeby - z toho můžete ušetřit i 10 až 20 procent, pokud:
• využíváte chladničku alespoň ze 70 procent
• chladnička stojí co nejdál od topení nebo okna, kam svítí slunce, není vhodné ji stavět ani do vlhka
• máte uvnitř nastaveno 5 stupňů a v mrazničce minus 18 stupňů
• přehledně skladujete potraviny (nemusíte nic dlouho hledat)
• pravidelně odstraňujete námrazu
• udržujete funkční těsnění dveří

UPOZORNĚNÍ
Zájezd do NORIMBERKU je již plně obsazen, včetně velkého množství náhradníků.

Prosíme zájemce, aby se už neobjednávali. Děkujeme za pochopení.
Svaz zahrádkářů a Sdružení důchodců

JAK UŠETŘIT ZA ENERGII
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4. VAŘENÍ – 3,1 procenta z celkové spotřeby – z toho můžete ušetřit i 10 až 20 procent, pokud:
• používáte úsporný spotřebič a vhodné nádobí, mělo by mít rovné dno (nerovné zvyšuje spotřebu až o 30 procent)
• přizpůsobíte velikost hrnce velikosti plotýnky (nedáváte malé hrnce na velké plotýnky)
• používáte správné množství vody, tedy jen takové, která je k vaření skutečně potřeba
• vaříte pod pokličkou (vaření bez pokličky znamená zvýšení spotřeby o 180 až 300 procent)
• používáte tlakový hrnec (papiňák)
• snížíte intenzitu ohřívání ihned, když se jídlo začne vařit a využíváte zbytkové teplo

5. PRANÍ – 2,7 procenta z celkové spotřeby – z toho můžete ušetřit i 10 až 20 procent, pokud:
• používáte úspornou pračku a využíváte plně její kapacitu
• perete na nižší teploty, snížení teploty z 90 na 60 stupňů znamená úsporu 25 procent
• perete na „noční proud“
• nepoužíváte sušičku

6. OSVĚTLENÍ – 2,6 procenta z celkové spotřeby – z toho můžete ušetřit i 10 až 20 procent, pokud:
• osvětlujte místa, která potřebujete osvětlit vhodnou lampou – například na čtení používáte lampičku s 15 W

zářivkou, ne lustr se čtyřmi 25 W žárovkami
• používáte úsporné žárovky a kde je to možné i zářivky
• máte světle vymalovaný byt

7. ŽEHLENÍ – 0,8 procenta z celkové spotřeby – z toho můžete ušetřit i 10 až 20 procent, pokud:
• používáte úspornou napařovací žehličku
• prádlo sušíte s pomocí kolíčků (nepřehazujete přes šňůru), sebrané co nejmíň skládáte
• jemné tkaniny žehlíte až na konec při zbytkovém teple

8. OSTATNÍ SPOTŘEBIČE (například televize, počítače atd.) – 1,2 procenta z celkové spotřeby – z toho
můžete ušetřit i 10 až 20 procent, pokud:

• spotřebiče, které nemusí být nutně v režimu stand-by (pohotovostním reagujícím na dálkový ovladač), vypínáte zcela

Zdroj: publikace Úsporná domácnost, Ladislav Tintěra a kolektiv
Klára Mandausová

ZVEME VÁS

Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy

pořádá

v neděli 5. prosince 2010

výlet do Babiččina údolí
„ADVENT V RATIBOŘICÍCH“

Při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku vás přijme paní kněžna
Zaháňská. Úředníci a služebnictvo vás seznámí s adventními a vánočními zvyky první poloviny
19. století na panském sídle. V Babiččině údolí budou k vidění vánočně vyzdobené objekty
Starého Bělidla a Rudrova mlýna, kde se setkáte s postavami z knihy „Babička“ od spisovatelky
Boženy Němcové, vyslechnete říkadla a spolu si zazpíváme české koledy.
V budově vodního mandlu se bude konat malý sváteční trh, kde můžete posedět ve stylové
hospůdce s domácím sortimentem a občerstvením.
Odjezd autobusu v 8:30 hod z autobusové zastávky Blatov a Auto Štangl.
Cena zájezdu 150 Kč včetně oběda a vstupného.
Přihlášky přijímá pí Svátková tel: 721 450 336 a pí Novotná 281 970 108

Srdečně zve Výbor Sdružení důchodců



NAVAZUJÍCÍ INTENZIVNÍ KURZY
ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

listopad 2010

Kurzy probíhají vždy od pondělí do pátku.
Celkem se jedná o 20 vyučovacích hod. týdně.

Po absolvování kurzu úrovně A1, B1 nebo C1 může student pokračovat kurzem A2, B2
nebo C2 a následně kurzem A3, B3 nebo C3. Po absolvování třech navazujících kurzů
a úspěšném složení zkoušky se student může přihlásit do 2. modulu skupinového kurzu.
Dále jsou v nabídce kurzy víkendové. Více informací o kurzech a přihlášky najdete
na webových stránkách www.pevnost.com.
ADRESA: Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9, tel.: 283 892 700, mobil: 728 586 857
pevnost@pevnost.com
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ZVEME VÁS

KONTAKT je informačním a poradenským střediskem, které prostřednictvím své činnosti napomáhá v orientaci
a hledání řešení složitých životních situací.
SOCIÁLNÍ PORADNA a JOB KLUB pro nezaměstnané jsou otevřeny po celou provozní dobu,
pro návštěvu JOB KLUBU je nutno se objednat

Právní poradna úterý 9-12
Právní poradna zaměřená na rodinné a občanské právo středa dopoledne
Poradna pro osoby ve finanční tísni úterý a středa dopoledne
Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím čtvrtek (pro objednané)
Poradna pro osoby se zdravotním postižením pondělí, pátek

PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO BEZPLATNĚ

JEČNÁ 3, PRAHA 2 – 120 00
Telefony PORADNA:
222 515 400,
739 824 749,731 056 708
Telefony JOB KLUB: 222 517 781, 774 745 762

iis@csspraha.cz www.csspraha.cz

JAK SE K NÁM DOSTANETE

PROVOZNÍ DOBA
Po 8 – 12 13 – 17
Út 8 – 12 13 – 16

St 8 – 12 13 – 17
Čt 8 – 12
Pá 8 – 12
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KULTURA

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
Od 18. září probíhá v Újezdském muzeu výstava o činnosti redaktorů časopisu Náš

region, který dostáváte pravidelně do svých poštovních schránek. Pozornost návštěvníků
přitahuje především prezentace vítězných fotografií ze soutěže čtenářů časopisu i jeho
redaktorů.

Vzhledem k tomu, že nám odřekla instalovat svoji výstavu v říjnu akad. malířka paní Zdeňka Hošková z Květ-
nice (prý pro menší prostory), prodlužujeme výstavu Našeho regionu až do 13. listopadu 2010.

Na sobotu 20.listopadu zveme zájemce na vernisáž výstavy obrazů újezdské malířky paní Alžběty Štulcové
a jejích žáků.Tvorbu paní Štulcové budou znát především ti, kteří navštěvovali její galerii. Protože vystavené ob-
razy budou prodejné, mohou si návštěvníci výstavy zakoupit za zvýhodněných podmínek i krásný a skutečně hod-
notný vánoční dárek.

Výstava bude zahájena vernisáží, která proběhne v sobotu 20. listopadu 2010 od 10 hodin ve výstav-
ním prostoru muzea. O svých obrazech a práci promluví malířka a její žáci. Na úvod zahrají frekventanti hu-
debních kursů při zdejší knihovně a zazpívá paní Lucie Váchová – Šebová. Výstava bude přístupna v době
otevření muzea – každou sobotu od 13 do 17 hodin až do 6. ledna 2011.

DARY OBČANŮ.
Naše muzeum obdrželo od známé historičky a spisovatelky paní Stanislavy Jarolímkové, bývalé újezdské

spoluobčanky významný dar: 4 knihy, které napsala o méně známé historii Prahy a jejího okolí „Co v průvod-
cích o Praze nebývá“, „Co v průvodci nebývá 2.3 díl“, „Co v učebnicích nebývá“.

Dalším zajímavým darem jsou německé noviny z období německé protektorátní okupace, které nám vě-
noval pan František Vejs. Při této příležitosti chceme znovu upozornit studenty a další badatele z oboru histo-
rie, sociologie, politiky apod. na náš vznikající archiv. Můžeme z něj poskytnout materiály, které jinde jen stěží
naleznete. V prvé řadě chci upozornit na knižní vydání protokolů jednotlivých dní konání XIV. Sjezdu KSČ
z roku 1968, které nám věnoval pan Jaroslav Lízner nebo na rozsáhlý soubor plakátů, fotografií různých
představení ochotnických divadelních souborů z Újezda nad Lesy a Nové Sibřiny od 30. do 70. let 20. sto-
letí. Ty věnoval pan Milan Zeman.

Tyto a mnoho jiných si lze vypůjčit v našem muzeu. Chci však upozornit, že vzhledem k jedinečnosti
většiny materiálů, je nelze půjčovat domů. K dispozici jsou pouze v době otevření muzea, tedy každou
sobotu od 13 do 17 hodin. Informace o nich lze získat i mimo sobotu na tel. čísle 281 97 15 54.

KRONIKA OBCE ÚJEZD NAD LESY
S radostí mohu informovat újezdské občany o téměř senzačním objevení zdánlivě ztraceném 3. dílu oficiální

újezdské kroniky. Tento byl započat rokem 1968 a ukončen zápisem tehdejší kronikářky paní Růženy Pultarové
v roce 1972. Domnívám se, že tehdejší zápisy, které obsahovaly „mimořádné revoluční prozření“ mnohých pří-
slušníků tehdy vládnoucí komunistické strany, mohly být v probíhajících letech normalizace hodně nebezpečné.
Zřejmě ji někdo dobře a naštěstí kvalitně ukryl. Ať už to byl někdo, kdo ji celou dobu téměř 40 let ukrýval, nebo
někdo, kdo ji našel v pozůstalosti a odevzdal ji, patří náš dík.

Kniha bude odborně prozkoumána a předána příslušným institucím z uložení.Tam bude potom možno, aby ba-
datelé a zájemci v ní mohli studovat. V roce 2013 při 45. výročí tehdejších událostí, bychom chtěli uspořádat ně-
kolik veřejných čtení. Újezdští občané a zejména mládež tak získají možnost zjistit, jak tuto dobu občané prožívali.
Při této příležitosti se obracím na všechny spolky, občanská i sportovní sdružení s prosbou, aby mě zaslali po-
zvánky na své významné akce nebo předali opisy svých výročních zpráv, případně fotodokumentaci. Je to sice
jejich zákonná povinnost, ale já věřím především ve vlastní zájem na tom, aby budoucí vnuci a pravnuci újezd-
ských občanů věděli, jak jsme se bavili, o co se zajímali a co jsme prožívali v první polovině 21. století.

Všechny tyto materiály můžete průběžně odevzdávat buď v podatelně ÚMČ Praha 21 ve Staroklánovické
ulici čp. 260 nebo v Újezdském muzeu v přízemí polyfunkční budovy Na Křižovatce čp. 2300.

Přehledné informace o své celoroční činnosti odevzdávejte při předávání žádostí o tzv. granty.

Jakékoliv informace vám sdělím na tel. čísle 281 97 15 54, kde je i hlasová schránka nebo pí Hana Kořínková
na ÚMČ Praha 21, tel. číslo 281 01 29 48.

Za spolupráci všem újezdských organizacích i občanů předem moc děkuji.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM
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Arredondo
Auerbach
Awdery Wilbert
Ball Johnny
Budzik Mary
Disney
Disney
Eislerová Jana
Friedrich
Gehm
Gehm
Gellersen Ruth
Gordon
Horáková
Howard Martin
Hrubín
Jelínková Hana
Kahoun Jiří
Kay Sarah
Kratochvíl
Lichoděd Vitalij
Mack Tracy

Mead Richelle
Motlová Milada
Mueller
Nauman Pavel
Nopová Stanislava
Petiška Eduard
Skala Martina
Thilo
Thilo
Vogel Maja
Von Ziegesar
Wallace Holly

Hledej hasiče
Horselad. Vítejte na ranči Auerbach
O mašince
Matemagie
Život s koněm není na jedno kopyto
Burákovy historky
Burák hraje heavy
Staré řecké báje a pověsti
Čtyři a půl
Upíří ségry
Upíří ségry
Ferda zmizel
Návrat z Podzemí
Poslední princezna
Baciláci
Špalíček veršů a pohádek
Kouzelná abeceda
O autech, pohádky
Sářiny příběhy pro holčičky
Kouzelné soboty
Sen medvídka Míši
Sherlock Holmes a příležitostní malí
detektivové z Baker Street
Vampýrská akademie
Se zvířátky za vrátky
Zuzka a poníci
Pohádky o mašinkách
Toridi, za útesem leží svět
Neviditelná Zuzanka
Medvídek Kuma
V říši dinosaurů
Prsten černého rytíře
Horor mezi dunami
Nezapomeň na mne
Obrázkový atlas

Coyle Harold
Cumming
Cvrček Václav
Češka
Devátá Ivanka
Dubin Marc S.
Dubin Marc S.
Dvořák Tomáš
Ercivan
Fojtík Pavel
Gerard -Sharp
Gist Deeanne

Děti boží
Slavní malíři
Mluvnice
Starožitná smrt
Mezi nebem a peklem
Řecko. Athény a pevnina
Řecké ostrovy
Pražské výletní restaurace
Zfalšovaná věda
Tramvaje a tramvajové tratě
Irsko
Vzpurná nevěsta

Goldsmith
Goldsmith
Granger Ann
Gray John
Harris Lee
Herbert Frank
Herbert Frank
Hermann
Hilliges Ilona
Christopher
Ježek Martin
Jirounek Petr
Johnson Jane
Joyce Katty
Klaus Václav
Kubátová
Lark Sarah
Leapman
Lenková Jitka
Lisowscy
Ludlum Robert
McCall Smith
Menkhoff Inga
Mooney chris
Němec Robert
Nobleová
Nopová Stanislava
Nopová Stanislava
Nopová Stanislava
Novák Jan
Poberová
Poskitt Kjartan
Pospíšilová
Pratchet Terry
Pratchet Terry
Pratchet Terry
Pratchet Terry
Pratchet Terry
Pratchet Terry
Pratchet Terry
Sanson C.J.
Saveljev Igor
Sewell Kitty
Small Beatrice
Soukup
Steel Danielle
Synek Lubomír
Tillier Alan
Toufar Pavel
Tursten
Viewegh
Vondruška
Ward Chris

Vědátoři a jejich šílené objevy
Vynálezci a jejich vymazlené vynálezy
Květiny na jeho pohřeb
Co vám matka říci nemohla a otec nevěděl
Vražda na Den
Kapitula: Duna
Božský imperátor
Houby
Dcera Afriky
Aztécký kodex
Křižovatka zvaná Balkán
Večeře s paní Vítovou
Tajemství
Hugh Laurie
Zápisky z cest
Převozníci
V zemi bílého oblaku 1.
Londýn
Největší vojevůdci v české historii
Tunisko
Bourneův princip
První dámská detektivní kancelář
Svět optických iluzí
Tajný přítel
Šabat šalom
Co by mé dcery měly vědět
Pro práci zabíjet
Daiquirita
X Terra Incognita
Zatím dobrý
Nejmocnější ženy
Trigonometrie
Veršovaná
Lehké fantastično
Barva kouzel
Stráže! Stráže!
Nohy z jílu
Těžké melodično
Zajímavé časy
Pyramidy
Temný oheň
Vražda velkého vůdce
Pouto krve
Lara
Praha
Šlechetná žena
Přítelkyně se zvláštními výhodami
Paříž
Sedm divů Česka
Záludná síť
Biomanželka
Zloději ostatků
Legendární 617
Školní atlas světa
Chorvatsko
Itálie

KULTURA

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

PRO DĚTI 
autor dílo

ÚPRAVA PŮJČOVNÍ DOBY:
Pondělí 10.00 - 12.30

13.00 - 18.00 
Středa 10.00 - 12.30

13.00 - 17.00 
Pátek 10.00 - 12.30

13.00 - 16.00
Polední přestávka: 

12.30 - 13.00

NOVÁ ADRESA:
Staroújezdská 2300 
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 281 866 828
mlkpraha21@seznam.cz
www.mlkpraha21.knihovna.info

Jitka Kašparová, knihovnice
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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 2010
Pondělí 1. 11. 2010, 19.30 BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi bluesové standardy. Hudební
nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát
si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli
svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč,
studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Úterý  2. 11. 2010, 19.30  KINO - ONDINE
VB / 2010 / 103min / romantické drama  / titulky / od 12 let / Neil Jordán, hrají:  Colin Farrell, Alicja Bachleda, Dervla Kirwan, Alison Barry  
Když irský rybář Syracuse vylovil z moře krásnou mladou ženu řekla jen, že se jmenuje Ondine. Syracuse jí nabídne přístřeší a ona se usadí
nejen v jeho domě, ale postupně i v jeho srdci.

Středa 3. 11. 2010, 19.30 KONCERT – JAN BURIAN
Písničkář - od roku 1970 vystoupil na téměř čtyřech tisících koncertů, většinou sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích.
V současné době vystupuje i se svou skupinou Křehcí muži... Vydal více než deset samostatných písňových alb (debut Hodina duchů - 1989)
vyšel již ve třech vydáních, poslední dvě desky jsou věnovány osudům žen – Dívčí válka (2006) a nedokonalosti mužů – Muži jsou křehcí (2007)

Od čtvrtka  4. 11. 2010 VÝSTAVA – LUCIA LEVKANIČOVÁ  - Barvy, křivky, linie
Expedice do světa barev, tvarů a linií.“ Prociťte jejich účinek a určitě Vás v listopadu příjemně zahřejí. Můžete si s nimi zatancovat salsu,
posedět v prádelně a nebo si třeba půjčit lyže.“ Výstava potrvá do konce měsíce a je prodejní.

Čtvrtek 4. 11. 2010, 19.30 KINO – KAJÍNEK (hrajeme znovu pro velký zájem)
ČR / 2010 / 118min / akční thriller  / od 15 let / Petr Jákl. Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý,
Vladimír Dlouhý. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající
nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný
zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? 

Neděle 7. 11. 2010, 16.00 KINO -  JAKO KOČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY
USA / 2010  / rodinný  / 90 min /dabing / Brad Pepton. Hrají: Christina Applegate, Michael Clarke Runcán. Bývalá agentka kočičí špiónské
organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí nepřátele, ale pokoří i své bývalé kočičí
kamarády a svět bude patřit pouze jí. Připravte se na akční komedii, ve které budou chlupy lítat!

Středa 10. 11. 2010, 10.45  DĚTSKÉ DIVADLO – POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU
Příběh o sluníčku, které náhodou spadne na zem, prožije tam příjemné i méně příjemné zkušenosti, ale nakonec všechno dobře dopadne.
Hraje Divadlo Matěje Kopeckého. Od 3 let. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 11. 11. 2010, 19.30 KINO -  BIBLIOTHEQUE PASCAL
Maďarsko, Německo, Velká Británie / 2010 / 105 min / drama  / od 15 let / Szabolcs Hajdu. Hrají: Orsolya Török-Illyésová,  Andi Vasluianu,
Shamgar Amram. Drsný příběh Rumunky zavlečené do anglického nevěstince odlehčený prvky magie a černého humoru. Jeden
z nejvýraznějších evropských filmů posledních let ověnčený mnoha oceněními.

Neděle 14. 11. 2010, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
FIMO - kurs  pro všechny Fimo-nadšence, kteří se chtějí něco naučit a odnést si vlastní originální  šperk. Naučíte se základní techniky práce
s polymerovou hmotou - proužky, spirálky, bull eye a další. Cena 350 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email:
andreajan@seznam.cz

Neděle 14. 11. 2010, 16.00 KINO -  POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU (náhradní představení)
USA / 2010 / 104 min / fantasy / dabing / M. Night Shyamalan. Hrají: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis.
Vzduch, Voda, Země, Oheň. Čtyři národy spojené osudem, když Ohnivý národ všem ostatním vyhlásí válku.Statečný bojovník Aang , schopný
ovládat všechny čtyři elementy se spojí s Katarou  a jejím bratrem Sokkou ve snaze nastolit ve  světě klid a mír. 

Pondělí 15. 11. 2010, 19.30 KINO -  CARSTENSZ - SEDMÁ HORA, BHÚTÁN - HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ, NA KOLE PŘES HIMALÁJE
SR, ČR / 2010/ 90 min / dobrodružný film  / přístupný / Pavol Barabáš. Nad neprohledanou novoguinejskou džunglí, se tyčí Carstenszova
pyramida, nejhůře dostupná hora světa, přístup k jeho úpatí přes území bojového kmene Damal patří i dnes mezi nejdobrodružnější expedice.

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

Bhútán - putování starodávným horským královstvím schovaným mezi indickým Assámem a čínským Tibetem. Filmy oceněné mnoha
mezinárodními cenami.

Čtvrtek 18. 11. 2010, 19.30 KINO -  STRÝČEK BÚNMÍ
Thajsko, VB, Nizozemí, Německo, Španělsko, Francie / 2010 / 114 min / fantaskní  / přístupný / Apichatpong Weerasethakul. Hrají: Thanapat
Saisaymar, Jenjira Pongpas. Představte si, že se vám jednoho dne zjeví duch vaší životní lásky a ztracený syn se vrátí v podobě podivné lesní
bytosti… vítejte ve světě strýčka Búnmího. Film na motivy skutečného příběhu buddhistického mnicha se stal senzací letošního festivalu
v Cannes a  získal hlavní cenu – Zlatou palmu. 

Neděle 21. 11. 2010, od 14.00 KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK
Víly a skřítci z ovčího rouna, vhodné i pro děti od 9 let, 2 hod, 290,-. Lektorka Markéta Tondlová, počet míst omeze – rezervace
na marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603 194 623

Pondělí 22. 11. 2010, 19.30 KINO - BASTARDI
ČR / 2010 / drama / 100 min / od 12 let / Petr Šícha. Hrají: Ladislav Potměšil, Jaroslava Obermajerová, Jan Přeučil. Film nahlíží
do znepokojivého prostředí speciálních škol, na jehož pozadí se odehrává drama lidských tragédií. Tristní obraz současného stavu těchto škol
na příběhu mladého učitele, jehož pohnutky učit na této škole nejsou tak čisté, jak se na první pohled zdálo.

Středa 24. 11. 2010, 19.30 VEČER  S ČESKÝM POLÁRNÍKEM VÁCLAVEM SŮROU
Účastník několika polárních EXPEDIC, z nichž si nejvíce považuje: 1998 - první Český lyžařský přechod Špicberk od západního po východní
pobřeží, 1999 - expedice "GRÓNSKO 99", při níž vystoupil nejmladší Čech (jeho dcera Sandra - 9 let) na největší světový ledovec, 2000 -
expedice Grónsko "Ultima Thule" - jako první Čech v historii procestoval nejsevernější obydlenou část Grónska, kde i krátce pobýval
s domorodými eskymáky, 2005 - jako čtvrtý čech dosáhl severního geografického pólu. Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění a promítání
z jeho letošní extrémní expedice – prvním českým přechodu přes jezero Bajkal. Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 25. 11. 2010, 19.30 KINO - THE DOORS
VB / 2008/ dokument / 95 min / titulky / od 12 let / Tom DiCillo, hrají: členové skupiny The Doors Hudební dokument o vzestupech a pádech
legendární skupiny 70let "The Doors" a jejím charismatickém zpěvákovi Jimovi Morrisonovi. 

Sobota 27. 11. 2010, 9.-12.00 a 14.-17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
ADVENTNÍ VĚNCE - vyrobte si svůj neopakovatelný adventní věnec. Tradiční i moderní způsoby zdobení. Kurs se koná v objektu Kolomazná
pec naproti restaurace U Dašů. Cena 330 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 29. 11. 2010, 17.30 a 20.00 KINO - WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
USA / 2010 / drama  /127 min / od 12 let / Oliver Stone, hrají: Michael Douglas, Shia LaBeouf, Carey Mulligan. Michael Douglas zpět ve své
oscarové roli finančního žraloka Gordona Gekka.

Úterý 30. 11. 2010, 19.30 KONCERT – IVAN HLAS TRIO
Skladatel, textař, zpěvák a kytarista Ivan Hlas se narodil v Praze a již ve čtyřech letech se přistěhoval na Hanspaulku, která je líhní řady známých
hudebníků a kapel. Prošel celou řadou skupin a některé z nich spoluzakládal (Žízeň, Žlutý pes, Navi Papaya, Nahlas, Růžový brejle aj). Je autorem
celé řady skladeb i textů, z nichž mnohé prosluly buď přímo v jeho podání nebo jiných interpretů. Ivan Hlas má za sebou spolupráci s řadou
hudebníků a interpretů naší populární hudby (Yo-Yo band, BSP, Kamil Střihavka a mnoho dalších). Během celé své kariéry osciloval na pomezí
folku, rocku, popu i městského blues. Je autorem hudby k filmu Šakalí léta. Více na webu www.ivanhlas.cz. Vstupné: 220 Kč
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STRÁŽNÍCI DOHLÉDNOU O DUŠIČKÁCH NA BEZPEČNOST 
NA HŘBITOVECH

Hlídky městské policie působící na území Prahy 21 budou v období Památky zesnulých věnovat zvý-
šenou pozornost hřbitovům v Újezdě nad Lesy a Kolodějích.

„Městská policie pravidelně dohlíží v období Památky zesnulých na parkování v okolí hřbitovů. Strážníci se
také zaměřují na prevenci vykrádání automobilů a svou přítomností na hřbitovech brání krádežím výzdoby hrobů
nebo majetku návštěvníků hřbitova,“ uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bez-
pečnost v hlavním městě spadá.

Preventivní kontroly provádí na hřbitovech hlídky městské policie v průběhu celého roku. Na hřbitově v Ko-
lodějích a v Újezdě nad Lesy žádný případ vandalství nebo krádeže nezaznamenaly. Občané si činnost strážníků
pochvalují. „Pozitivně vnímají naše hlídky zejména starší občané, kteří na hřbitov chodí pravidelně a tím se i čas-
těji se strážníkem okrskářem potkávají. Jeho přítomnost u nich vzbuzuje pocit bezpečí,“ řekl zástupce obvodní
ředitelky Městské policie v Praze 14 Petr Boháček.

Přes veškerou snahu a zvýšené kontroly strážníků na hřbitově a v jeho okolí nesmějí návštěvníci zapome-
nout na základní bezpečnostní opatření a běžnou ostražitost. „Při úpravě hrobů často lidé nechávají bez dozoru
odložené kabelky nebo tašky. Ty se pak mohou stát snadnou kořistí zlodějů. Kromě ztráty peněz pak musí vyři-
zovat nové osobní doklady, různé průkazy a bankovní karty,“ doplnil Petr Boháček.  

Barbora Mocová 
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KALENDÁŘ 2011
Stejně jako v loňském roce i letos připravily děti pod vedením paní učitelek
ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 2011. Paní učitelky si vylosovaly pro své třídy číslo měsíce,
které měly děti výtvarně začlenit do obrázku.Vznikly tak velmi zajímavé návrhy, na
kterých se podílely tyto třídy: I.A, I.D, II.A, II.B, II.C, II.E, III.A, III.B, IV.A, IV.D, IV.E
a V.A.

Kalendáře budou k dispozici na třídních schůzkách 30.11., vánočním zpívání
16.12. a při zápise I. tříd 20. a 21.1.2011.

Plán školní družiny – listopad 2010: 
PODZIM HÝŘÍ BARVAMI ......

1. Dle počasí vycházíme do podzimní přírody - sledujeme změny v přírodě, podzimní práce na zahrádkách a polích.
2. Poznáváme listy stromů - využití atlasů, encyklopedií. Uděláme si malý herbář s názvy listů.
3. Sbíráme suché plody a jiné přírodniny, které využijeme při výtvarných činnostech.
4. Besedy s dětmi o přírodě, zvířatech-zajímavosti. Ukončíme přírodovědným kvízem.
5. Uspořádáme sběr papíru pro celou školu – pomůžeme při vybírání a při konečném hodnocení.
6. Zapojíme děti do besedy o ekologii – třídění odpadu, zábavný ekologický kvíz.
7. Navštívíme představení v divadle Gong  (29. 11. 2010).
8. Listopadové středeční odpoledne využijeme k nácviku koled, které předvedeme rodičům při vánočním zpívání.  
9. Volný čas vyplníme aktivitami na hřišti nebo ve třídách.  

Připomínáme SBĚR PAPÍRU: 2. 11.       7.15 -   8.30 hod
3. 11.     14.15 - 17.00 hod  
4. 11.     14.15 - 17.00 hod 

Žádáme, prosíme, předem děkujeme. Ze zisku koupíme další vybavení do keramické  pece. 

KRÁTKÉ ZASTAVENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Pro děti vytváříme přátelské prostředí. Kamarádi v září navštívili divadelní představení Zlatovláska v pražském

divadle GONG. Na listopad plánujeme další návštěvu. 
V  jednotlivých odděleních družin probíhají celoroční projekty dle nadšení každé kolegyně. Zpívání s kytarou,

nácviky divadelních představení, bubnování, bezpečnost na silnicích a chodnících, drátujeme a korálkujeme,
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Po delším čase vás všechny zdravíme z naší

krásné a skoro nové Sedmikrásky. Proč nové? Pro-
tože se u nás mnohé změnilo. Díky našemu MÚ
máme úžasnou novou moderní kuchyň. Děti říkají,
že vypadá jako vnitřek rakety, samý nerez, tajuplné
stroje, blikající displeje a tlačítka. Naštěstí naše paní
kuchařky mají zřejmě pilotní zkoušky a jídlo vaří
stále výborné, jako od maminky.

Na zahradě máme nové tolik oblíbené řetězové
houpačky, dřevěná obložení pískovišť a hlavně tu přes
prázdniny vyrostla báječná rychlodráha pro odstrkovala
a koloběžky. Má dokonce i kruhový objezd. Zbývá nám
už jen vyrobit dopravní značky a řidičské průkazy.
Za přestupky půjdou body dolů a… znáte to.

Také máme novou paní učitelku. Jmenuje se
Míša (oficiálně Bc. Michaela Turková) a děti si ji hned
zamilovaly. Doufáme, že se jí mezi námi líbí a je
v Sedmikrásce spokojená.

A především máme spoustu nových dětí. Mnohé
z nich to u nás znají z doby, kdy sem vyprovázely
své  starší sourozence, ty ostatní se rychle sezna-
mují. A my děláme vše pro to, aby se tu cítily dobře,
něco nového se naučily a jednou na Sedmikrásku
v dobrém vzpomínaly.

Martina Kubová
MŠ Sedmikráska

30. 9. jsme jeli do zoologické zahrady a viděli
jsme slony, kteří nám nejprve zatancovali v pavilónu
a pak šli na procházku po svých tlapách. Došli jsme

ke gorilám a viděli jsme tátu Richarda, jak zívá
a jeho velké zuby. Viděli jsme Moju, Tatu a Kiburi se
držel maminčiné ruky. Gaviálové plavali pěkně
v akváriu a potápeč jim čistil vodu. A také u nich byly
želvy a jedna byla obrovská. Mohli jsme vlézt ke ko-
zičkám do ohrady a krmili jsme je.

žákyně 1. E: 
Barunka Pěkná a Eliška Stachová

ZE ŠKOLY

malujeme, tvoříme z přírodních materiálů, hrajeme deskové, sportovní a adaptační hry.
Při ŠD fungují kroužky anglického jazyka, šikovných rukou, všeználka.
Letos se školní družina přihlásila k  celorepublikovému projektu "Celé Česko čte dětem". Tento kroužek je

otevřen ve dvou dnech pro uspokojení většího počtu dětí. Děti poslouchají vybranou pohádku, vypráví vlastními
slovy text, hrají zážitkové hry, přemýšlí nad hádankami. 

PRVNÍ VÝLET 1.E DO ZOO V PRAZE
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TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…
Tak právě toto je název našeho letošního Školního

vzdělávacího programu. Budeme si povídat o povoláních,
řemeslech, o tom co kdo dělá, co ke své práci potřebuje…
. Doufáme, že se do tohoto programu s námi zapojí rodiče
/ostatně někteří již projevili zájem, za což jim děkujeme/. 

Ale začněme pěkně od začátku, tedy přesněji od no-
vého školního roku. Na všechny nás čekalo překvapení
v podobě zrekonstruované kuchyně, nové vstupy do tříd
s bezbariérovým přístupem a v jedné třídě nová dlažba
ve vstupní šatně. A nadešel čas a třídami se začal rozlé-
hat dětský smích, štěbetání, ukáplo pár slziček /jen málo/. 

Nemáme ještě ani dva měsíce za sebou a co
všechno jsme již prožili? Od října se nám rozběhly nad-
standardní aktivity-pískání na flétnu, angličtina pro
předškoláky, hry s keramikou, znaková řeč, začaly jsme
opět navštěvovat solnou jeskyni, s dětmi si přišla poví-
dat pracovnice humanitární organizace ADRA, byli
jsme na výstavě ovoce a zeleniny v Klubu zahrádkářů,
v rámci spolupráce s rodiči paní Zafarová dětem pře-
dala pár poznatků ze svého povolání - doktorky, a my
se těšíme na další  . Kromě těchto akcí, nás navštěvují
herci se svými pohádkami, byly jsme za „skřítky“ v lese,
zatím pěkného počasí využíváme k pobytu na zahradě.
Čeká nás spousta dalších zážitků a „oživení“ v naší ma-
teřince, které Vám rádi předáme. 

Dovolte ještě pár fotografií z našich začátků a těšíme
se příště Na shledanou.

Krásné podzimní dny plné sluníčka přeje 
kolektiv MŠ Rohožník ☺
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Podzimní část fotbalové sezóny 2010-2011 je v plném proudu a tak přinášíme několik výsledků
mladších žáků. Ale podstatně víc informací o našich dalších týmech, podrobnosti k utkáním, sestavy,
zprávy z fotbalových utkání mládeže a dospělých a další dění v klubu naleznete na www.fkujezd.cz.

Mladší žáci – roč.1998 a mladší – I.B třída
SK Viktoria Žižkov  -  FK Újezd nad Lesy    1:7  ( 1:3 )
Sestava: Přibyl - Pořízka, Oktábec, Mesjar, Bouška - Čermák, Herčík, Veselovský, Jirsa - Mruvčinský, Kuštein 
Střídačka: Mikuš, Černý, Denemark
Branky: 16´, 18´, 34´Mruvčinský, 26´Oktábec, 40´Veselovský, 41´Herčík, 42´Jirsa

K dohrávce utkání 4. kola, které se nesehrálo pro nezpůsobilý terén, jsme nastoupili v úterý 5.10. Pozdní od-
polední hodina a zamračená obloha dávaly tušit, že se bude dohrávat za šera. Možná proto jsme na soupeře
od první chvíle „vlítli“, vypadalo to, že to chceme mít co nejrychleji za sebou :-)). Měli jsme několik šancí na gól,
produkovali jsme nátlakovou hru, soupeře jsme přehrávali na všech postech, ale jak už to tak bývá, nedáš - do-
staneš, a to se bohužel stalo i nám. Soupeř se dostal k ojedinělé akci a ve 14. minutě jsme tedy prohrávali 1-0.
Vypadalo to, jakoby to naše kluky „nakoplo“, protože následující minuty nás bylo plné hřiště a soupeře jsme
„trhali na kusy“. A když se na hrotu na pravé straně vápna dostal k míči Tomáš Kuštein, správně vyhodnotil si-
tuaci a nesnažil se o složitý míč proti vyběhnuvšímu brankáři Žižkova. Poslal míč doleva do volného prostoru,
kam si vbíhal Martin Mruvčinský. Tomu se po několika rychlých krocích otevřela prázdná branka. 1-1. V 17. mi-
nutě Ludvík Bouška vybojoval ve středu hřiště míč a přihrál do běhu Pavlovi Jirsovi. Pavel se ještě snažil pro-
strčit do uličky na Martina, ale dal to Martinovi do protipohybu, takže to v klidu jistil brankář Žižkova. A v 18. minutě
jsme se zaslouženě dostali do vedení. Odražený míč se na pravé straně dostal k Radimovi, který poslal centr
vzduchem do vápna na Martina. Martin obloukem nechytatelnou hlavičkou skóroval na 1-2. Soupeře jsme pořád
tlačili, až přišel další z řady rohů. K rohu se postavil střídající Vašek Denemark a přihrávkou na nohu našel Honzu
Oktábce, který přesnou střelou po zemi přidal náš třetí gól. 1-3. Ve druhém poločase jsme pokračovali ve vý-
borném výkonu z poločasu prvního. Ve 34. minutě dostal Martin míč ve středu pokutového území přesnou při-
hrávku od Matěje. Vzhledem k tomu, že tuto skutečnost soupeřovi obránci ignorovali, Martin se třemi rychlými
kroky dostal za obranu Žižkova a přesnou střelou k tyči zvýšil na 1-4. 40. minuta a další gól v síti soupeře. Radim
potáhl míč po pravé straně a přihrál před branku soupeře. Probíhající míč nejprve minul Pavel Jirsa, ale za ním
stojící Matěj Veselovský již pohodlně zvýši na 1-5. Minutku nato centroval před branku Pavel Jirsa. K míči se do-
stal Tadeáš Herčík a zajistil vedení o pět branek. 1-6. 42. minuta znamenala další gól v síti žižkovských a sou-
peř byl „zralý na ručník“. Pomezní rozhodčí sice mával ofsajdové postavení, ale míč se odrážel od hráče Viktorie,
takže rozhodčí ho zcela správně neodpískal a tak Pavel Jirsa míč v pohodě okolo brankáře dopravil do sítě.
1-7 Je třeba naše hráče pochválit, že dřeli až do konce, i když jasně vedli. Jen tak dál kluci!!

FK Újezd nad Lesy –  Loko Vltavín    1:1  ( 0:1 )
Sestava: Přibyl - Mesjar, Pinkas, Oktábec, Bouška- Pořízka, Herčík, Veselovský, Čermák  - Mruvčinský, Jirsa
Střídačka: Černý, Kuštein, Salač, Denemark, Mikuš
Branky: 40´Jirsa

Dnešní den jsme přivítali soupeře Loko Vltavín a bylo ještě před začátkem utkání jasné, že to bude boj o první místo
v naší skupině. Také utkání začalo opatrným oťukáváním z obou stran, hra se převážně odehrávala mezi oběma
vápny. Hra obou týmů byla místy dost hrozná, v podstatě nakopávaná. Ani jeden tým si nedokázal za celý poločas
vytvořit na soupeře tlak. Minutu před koncem poločasu podnikli hráči Loka rychlý průnik po pravé straně. Náš hráč
fauloval dva metry před vápnem. Po odpískaném faulu přišel přímý kop, po kterém se míč snesl na malé vápno
k zadní tyči, kde stál bohužel nikým neobsazen hráč Loka a ten hned z první vystřelil. Roman v bráně perfektním
zákrokem nohou míč vyrazil znovu za malé vápno, přišla však další dorážka neobsazeného hráče, který to bez roz-
myslu znovu napálil na naší bránu- 0-1. O přestávce jsme si v kabině řekli, že takhle hrát nebudeme a pokusíme se
s výsledkem ještě něco udělat. Naše hra se malinko zlepšila, ale pořád to nebylo ono. Ve 40. minutě jsme od vlastní
brány konečně několika přihrávkami přehráli soupeře, míč se dostal k Martinovi, který perfektní českou uličkou mezi
obránce soupeře uvolnil Pavla Jirsu, který trochu se štěstím obhodil soupeřova brankáře - 1-1.

Čekali jsme, že se kluci uklidní a začnou hrát tak, jako v předchozích zápasech, ale dnes tomu tak nebylo. Ja-
koby se báli o výsledek, natolik ustrašená byla naše hra. Soupeř to vycítil a začal kousat. Přišla sprška rohových
kopů, které byli nebezpečné, naštěstí pro nás z nich nezapršelo a když v poslední minutě Roman v naší brance
chytil soupeři gólovou šanci, věděli jsme, že to bude pro dnešek vše. Pro naše hráče je to ponaučení, že bez bo-
jovnosti a snahy dotáhnout zápas do vítězného konce to bude v dalších utkáních velmi těžké.

SPORT

ZPRÁVY Z FOTBALU



FK Újezd nad Lesy –  SK Aritma Praha     3:0  ( 2:0 )
Sestava: Přibyl - Pořízka, Mesjar, Pinkas, Bouška - Černý, Herčík, Veselovský, Votava  - Čermák, Denemark
Střídačka:  Kuštein, Mikuš, Horák, Slavík
Branky: 27´, 32´ Čermák, 19´ Mesjar

9. října jsme v chladném, ale prosluně-
ném sobotním ránu nastoupili na domácím
hřišti proti týmu SK Aritma Praha.  Do zá-
pasu nemohly nastoupit naše opory, přede-
vším klíčový útočník Martin Mruvčinský,
strategický obránce Honza Oktábec, chyběl
i běhavý Pavel Jirsa. Pro trenéra to zname-
nalo překopat naši sestavu, někteří hráči
nastoupili na postech, kde obvykle nehrají,
větší prostor dostali hráči z lavičky. Byli jsme
zvědavi, jak se s tím vypořádá naše obrana,
a musím konstatovat, že si kluci vedli
skvěle. Začátek zápasu se nesl v duchu
mírné převahy soupeře. Ve 2. minutě se
po skrumáži v našem vápně dostával
do šance útočník Aritmy, David mu míč
ukopl, další slabou střelu Roman Přibyl
v brance chytil. V 19. minutě jsme se už ra-
dovali. David se postavil k trestnému kopu
z levé strany, z úhlu, asi 2 metry od brankové čáry. Místo centru se pokusil o přímou střelu a ta se mu povedla
náramně. Na míč směřující pod břevno k zadní tyči si brankář Aritmy sáhl jen konečky prstů a míč se třepotal v
síti. Fotbalová paráda. 1-0. Ve 27. minutě Vašek přesnou přihrávkou našel (konečně na hrotu) Radima. Radim se
kličkou doprava zbavil posledního obránce a přesnou střelou skóroval 2-0. Tak skončil první poločas, a je třeba
říci, že předvedená hra byla nad očekávání dobrá. Hned ze začátku 2. poločasu jsme soupeře dorazili. Matěj
z levé strany přihrávkou našel rozběhnutého Radima, kterému poslední obránce evidentně nestačil. Radim se
dostal až před brankáře, který jeho první střelu ještě vychytal, ale s vyraženým míčem si už Radim poradil
a LEVOU nohou zvýšil na 3-0. Ve 39. minutě se zaskvěl výborným zásahem Lukáš Pinkas, kdy zkušeně ukon-
čil velmi nebezpečnou akci Aritmy, když se na nás v přečíslení valili tři útočníci. V této fázi zápasu jsme zbytečně
polevili, takže se Aritma častěji dostávala na dostřel. Měli bychom si dát na podobné výpadky pozor, zdatnější
soupeř by nás zřejmě nekompromisně potrestal. 

FK Újezd nad Lesy –  FC Háje    1:1  ( 1:0 )
Sestava: Přibyl - Pořízka, Pinkas, Oktábec, Bouška- Mesjar, Herčík, Veselovský, Mikuš – Čermák, Mruvčinský
Střídačka: Černý, Kuštein, Denemark, Votava
Branky: 6´ Mruvčinský

Další utkání podzimní části nás zavedlo na umělý trávník na Háje. Před utkáním to vypadalo, že kluci budou
hrát v pohodě a také od úvodního hvizdu jsme na soupeře vlítli a přišpendlili ho na vlastní půlku. Měli jsme ně-
kolik slibných šancí, ale využili jsme až tu v 6. minutě. To Radim po přihrávce Martina pelášil sám na branku
soupeře, když nechal za zády obránce, ale střelu mu brankář vystihl a byl z toho jen roh. Matěj ho kopnul na zadní
tyč, míč se odrážel sem tam, až se dostal k Davidovi, který ho na zavolání Martina poslal zpátky a Martin umís-
těnou střelou nedal nikomu šanci míč chytit – 1-0. Tak to bylo vše dobré, co nás za zápas potkalo, protože kluci
od tohoto okamžiku se vrátili fotbalově minimálně o pět let zpátky. Najednou nebylo nikoho, kdo by dal přihrávku
spoluhráči, přestali jsme běhat, obsazovat protihráče, ztratila se chuť bojovat o dobrý výsledek. Asi si kluci my-
sleli, že už teď si soupeř sám vstřelí pár gólů a oni se ani nezpotí…

Chybou pět minut před koncem jsme darovali soupeři vyrovnání. Roman si špatně postavil zeď a přestože se
soupeřův hráč ukopl naprosto nevídaným způsobem, míč se prošoural okolo zdi a pomalu se dokutálel do branky
– 1-1. Záloha, to byla dneska naše nejslabší část mužstva. Trenér se snažil vystřídat všechny na lavičce, ale
žádný z hráčů zálohy dnes nepodal ani průměrný výkon. Žádná kloudná přihrávka na naše rychlé útočníky, nebo
souhra mezi sebou – to dnes jako by bylo zakázané. V útoku se oháněli Martin s Radimem, snad jediní hráči,
kterým to dnes jakž takž šlo, ale bez podpory ostatních jsou samotnými vojáky v poli. Zkrátka a dobře, takhle hro-
znou hru a přístup našich hráčů nepamatujeme už hodně dlouho. Po tomto zápase jediným plusem bylo to, že
žádného z našich přítomných rodičů nesklátil infarkt !!!

Roman Mruvčinský, trenér
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LISTOPADOVÁ ZAHRÁDKA

Dřív než se příroda uloží k zimní-
mu spánku, ještě jednou ukáže
svou krásu, v podobě   podzimních
barev na svých plodech a listech
od žluté přes červenou do hnědé.

Mnoho lidí v těchto dnech pro-
padá  smutku a melancholii, na-
pomáhají k tomu dlouhé noci
a fakt, že nejhezčí část roku je ne-
návratně pryč.

Rostlina s neobyčejnou silou, kte-
rá se právě dobývá ze země na pod-
zim, aby nám dodávala své vitamí-
ny a posílila nás na zimní období je
KŘEN. Původně pochází z jižního
Ruska a protože je velmi houževnatý
dokázal se rozšířit po celé severní
polokouli. Křen roste ve vlhkých vý-
živných půdách, velmi dobře se
rozmnožuje, proto si nesmíme kře-
nem za několik let zaplevelit zahra-
du. Je to bylina, která má posilující
účinek na naši obranyschopnost,
protože obsahuje živiny s antibio-
tickým účinkem. Je to výborný do-
plněk léčby nachlazení, kašle
a rýmy, protože dokáže zničit ně-
které původce onemocnění. Křen
v české kuchyni je neodmyslitelný
jako křen s jablky při zabijačkách,
hodí se i k rybám a hovězímu. 

Když naložíme několik plátků kře-
nu do vinného nebo jablečného octa,
výsledek můžeme použít jako ochu-
covadlo do pokrmů nebo i jako lék.

CELER byl od dávných let ceněn
jako lék Je doporučován při dně, rev-
matismu a artritidě, snižuje krevní
tlak a cukr v krvi. Listy celeru jsou
plny vitamínů a také bulvy obsahu-
jí vitaminy A, B, K a E, tento druh je
u nás nejrozšířenější. Celeru se
daří v hlubokých půdách dostateč-
ně vlhkých a bohatých na humus.
Před sázením vyhnojíme Cereri-
tem nebo NPK.

Druhy jako řapíkatý je méně zná-
mý a naťový, který můžeme třeba
v kořenáči používat po celé léto.
V mírné zimě přežije i do příštího
roku se svými vitamíny.

Taková hlávka ZELÍ není nic zvlá-
štního, ale skrývá ve svých listech

hotový balzám. Zvláště kysané
zelí se svými mléčnými bakteriemi
s přírodním vitamínem C byl
vždycky hlavní potravinou v zim-
ním období v podhorských oblas-
tech naší země. Při dlouhodobém
užívání antibiotik pomáhá  kysané
zelí obnovit střevní floru. Zelí a ze-
lenina se u nás pěstují převážně
ekologicky s minimálním použití
chemických látek. Takto pěstova-
ná zelenina je daleko chutnější
a zdravější. Zelí většinou konzu-
mujeme tepelně upravené, ale
lépe je jíst jej za syrova v podobě
salátů.

Trvalky s podzimním půvabem,
jsou ROZCHODNÍKY. Od jara jsou
to šedozelené růžice listů, ale na
podzim ozdobí zahradu květy od bílé
po červenou. Kvetou několik týdnů
a jsou poslední podzimní pastvou
pro včely, ve slunných dnech. Roz-
chodníky mají rády slunné místo
s propustnou půdou. Když se keřík
zahustí rozdělíme jej a tím i zmla-
díme. Odkvetlá květenství může-
me nechat na zahradě i přes zimu.
Rozchodník se dá sušit a použít
do suché vazby.

Než si ŠALVĚJ našla cestu do ku-
chyně byla známá jen jako léčivá
rostlina. Staří Řekové nazývali šal-
věj „bylinou nesmrtelnosti“ tvrdili, že
zachraňuje život. Čaj je vynikajícím
lékem na angínu, katar, zánět dutin
a astma, zlepšuje i chuť k jídlu
a uklidňuje žaludek.Šalvěji se daří
i v horší půdě ale má ráda sluníčko
a sucho. Přes zimu rostlinu přikry-
jeme chvojím proti vymrznutí. Šalvěj
můžeme pěstovat i za oknem a sbí-
rat po celý rok.

Připomínám „podzimní ošetření
trávníku „ když bude dlouhá zima
a ležet delší dobu sníh.

Odborníci radí:v této době trávních
zbavíme dvouděložných plevelů,
pak pohnojíme draselným hnojivem
a pak trávník postříkáme fungicidem.
I když sníh na trávníku nebude ležet
v letošní zimě dlouho, toto opatření
mu neuškodí, právě naopak.

Letošní 
VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
v říjnu v našem areálu Snů se přes
obavy z letošní neúrody vydařila.
Sice ovoce nebylo úplně tak bez
chyb ale zelenina byla opravdu vý-
stavní. Děkujeme již stálým vysta-
vovatelům, že si dali tu práci a vě-
novali čas k donesení svých vý-
pěstků. V nedělní besedě nás zas
něco přiučil Dr. Peleška. 

V listopadu připravujeme
v areálu již tradiční ADVENTNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVU, kde si mů-
žete vybrat  adventní věnce  a dal-
ší vánoční výzdobu  z množství
výrobků L.Dlabačové.

VÝSTAVA SE KONÁ
25. 11. 2010 
čtvrtek  10 – 17 hod

26. 11. 2010 pátek     
10 – 18 hod

27. 11. 2010 sobota     
9  - 17 hod

28. 11. 2010 neděle   
10 -  16 hod  

srdečně zveme

Za ČZS  Z. Nohejlová

ZDRAVÍ ZE ZAHRÁDKY
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SUDOKU

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

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

PLIVNÍK V DOMĚ
Pozoruji už delší dobu, že se

u nás doma dějí věci. Tedy
chci říct věci podivné, nepřiro-
zené, jež nelze nijak rozumně
vysvětlit. 

Jako se v onom, z tisku a te-
levize známém domku ve
Strašicích vypínala samovolně

elektřina, hořely zásuvky a explodovaly žárovky, tak
u nás se spontánně přemisťují či mizí věci, a to zpra-
vidla ty tzv. předměty denní potřeby, což působí potíže
a zadává manželce důvod k podezřívání a obviňování
mé osoby. 

Jak si například vyložit náhlé  zmizení knihy, kterou
jsem ještě včera četl, kam se poděly ty dva obrázky,
které jsem loni dostal od svého známého grafika, uložil
do zásuvky v psacím stolu a chtěl dnes nechat zará-
movat, proč tak často nenajdu brýle tam, kde jsem je
před chvílí položil?  A jak to, že je Oxford Dictionary mezi
beletrií, přestože jsem ho posledně zcela jistě vrátil na
místo do příruční knihovny? Když po dlouhém úsilí ty
zmizelce konečně    najdu, proč jsou vždy jinde, než kam
jsem je původně položil? Záhada, která mi nedává spát!

Leč nejen pohyb předmětů , ale často zaznamená-
vám i různé poťouchlosti a kandské žertíky. Jako když
ráno zjistím že počítač přímo žhne, i když vím, že jsem
ho večer vypnul,  nebo když moje červená Felicie  stojí
zase na svém obvyklém místě, ačkoliv jsem ji v sobotu
zaparkoval o tři místa dál, protože na mém stálo sou-
sedovo Volvo? Je zajímavé, že  všechny tyto příhody
mají, jak by řekl matematik, jednoho společného jme-
novatele: vždy se týkají a postihují jen mne – nikdy mou
ženu! Ta pro to má ovšem svérázné, typicky ženské vy-
světlení: „Protože roznášíš věci  po celém bytě,
zapomeneš kdes co nechal a pak to pořád  hle-
dáš. Máš špatnou paměť a měl bys zajít k dok-
torovi, abys nedopadl jako  starej Vaverka co na-
konec skončil v Bohnicích!“ 

To se mne ovšem nemile dotýká, ba přímo uráží.
Starému Vaverkovi bylo pětadevadesát a mně je
o celých třináct míň, tak co pořád má? Přesto jsem
ale na její opakované naléhání za jedním psychi-
atrem zašel. 

„Pane, projevují se u vás jisté příznaky ztráty
krátkodobé paměti, ale na  Alzheimerovu chorobu to
zatím nevypadá“, usoudil ten učený muž, „a tak vám
na to zatím něco předepíšu !“ 

S doplatkem 250 Kč jsem v lékárně „vyfasoval“
dvě krabičky pilulek,  které však, ač od té doby
denně ukázněně užívány, všem těm tajemným je-
vům nezabránily. Jen se vyskytují méně často.
Tak co s tím? Přece nejsem už tak stařecky de-
mentní, aby byla pravda, co mi žena předhazuje? 

Až letos v březnu se mi ulevilo, když jsem zcela
náhodou viděl v televizi produkci jedné známé kar-
tářky a věštkyně. Obrátil jsem se na ni s prosbou
o radu a hned druhý den mi došel e-mail: „Vážený
pane, na to není třeba karet – je jasné, že  máte
doma Plivníka, a  ten  s Vámi zůstane až do smrti
(Vaší, samozřejmě, on sám je nesmrtelný). Setrvejte
s ním v trpělivé symbióze,  nedrážděte ho a v žá-
dném případě se ho nesnažte  vypudit. Jednak se
Vám to nepodaří a jednak  to nemá  rád a mohl by
přitvrdit!“¨

Spadl mi velký balvan ze srdce a má duše nabyla
konečně klidu. Té dámě jsem za to obratem poslal
svůj srdečný dík. Jsem potěšen, že znám pravého
pachatele a také soudím, že je lépe mít Plivníka
v domě, než Alzheimera v hlavě! 

(Plivník,  obecně ve slovanské a zvláště pak české mytologii  skří-
tek, někdy dobrý, jindy zlomyslný, často zobrazovaný
v podobě kuřete, nebo malého raráška, ale lidem zpra-
vidla neviditelný)

Luděk Ťopka 

ČTENÍ PRO RADOST

3 2 1 5 4 9
6

1 8
1 7 9 8 4

5
7 8 2 1 3

9 3 7 6
5 1 3 2 7

1 7
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těsto: 
30 dkg polohrubé mouky
15 dkg mouč. cukru
10 dkg rozpuštěného másla
3 lžíce oleje
2 vejce 
2 lžíce nescafé
2 lžíce kakaa
1/4 l mléka 
2 lžíce rumu
1 prášek do pečiva

krém: 
3/4l mléka
3 vanilkové pudinky
4 lžíce cukru
2 tvarohy ve vaničce
kakao, 
trošku rumu
1 máslo
cukr moučka dle chuti

poleva: 
2 čokolády na vaření
2 zakysané smetany

POSTUP PŘÍPRAVY
Připravíme těsto ze všech přísad
a vylijeme na plech - pečeme
při 180º asi 15 až 20 minut. 

Příprava krému: uvaříme pudinky
s cukrem a do ještě teplého pu-
dinku vyšleháme tvarohy. Do mísy
dáme jedno máslo a šleháme
s cukrem. Postupně do mísy při-
dáváme vychladlou pudinkovotva-
rohovou směs a nakonec přidáme
trošku rumu. Krém rozdělíme
na dvě poloviny a do jedné polo-
viny přimícháme kakao. 

Upečený piškot potřeme pikant-
ním džemem. Dále na těsto při-
dáme nejprve světlou polovinou
krému a pak kakaovou. 

Nakonec připravíme polevu - roz-
pustíme čokoládu v mikrovlnce
a do ještě horké čokolády zašle-
háme 2 zakysané smetany a po-
levu dáme na moučník.

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

Vážení čtenáři, 

do listopadového zpravodaje jsem si pro vás připravila recept, který jsem dostala od své kamarádky Judity, proto
jsem ho nazvala Juditiny krémové řezy. Moučník je opravdu výborný, hodí se nejen na různé oslavy, ale  můžete
si ho udělat i jen tak k nedělní kávičce. 
Doufám, že se vám řezy povedou, tak jako mně a přeji vám dobrou chuť. 

Martina Nejtková, redakce 

JJUUDDIITTIINNYY  KKRRÉÉMMOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYYJJUUDDIITTIINNYY  KKRRÉÉMMOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYY

VÝSLEDKY 
SUDOKU

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

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE
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:  PO 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30     
ST 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30      
PÁ 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 

Roční předplatné: možnost platby v prosinci a lednu v podatelně ÚMČ Praha 21



33

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

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

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

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

602 260 264

Mateřská škola Sedmikráska, 
Lišická 1502, Praha 9 – Újezd nad Lesy 
přijme novou učitelku mateřské školy na plný
úvazek. Nástup možný ihned. Zájemci se mohou
hlásit na tel: 281 971 231.

Hledám práci v oboru
elektromechanička

na živnostenský list.
Vyhlášku č. 50 a pracovní prostory mám.

Tel.: 281 970 169, mobil: 607 683 916

Dámská a pánská krejčová
Petra Malinská

tel.: 602 791 277 
Újezd nad Lesy

- šití a úprava oděvů
- šití bytového textilu

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

Ing. Vladimír Daněk 
Tel./fax: 281 970 128 Mobil:  606 228 520

PLACENÁ INZERCE

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

POLICIE ČR 158
MĚSTSKÁ POLICIE 156
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST (ZÁCHRANNÁ SLUŽBA) 155
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112
HASIČI 150
ŽIVOT 90 SENIOR TELEFON 800 157 157
ELPIDA – ZLATÁ LINKA SENIORŮ 800 200 007
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 257 371 110

rekonstrukce a zateplení fasád 
sádrokarton • instalatérské práce 

bytová jádra
M. Folauf - 606 493 391

OBKLADY - DLAŽBY

MMAALLÍÍŘŘ  PPOOKKOOJJŮŮ  
nabízí  

vymalování bytů 
i  jednotl ivých 

místností . 
Pro denní provozy 
nabízím malování 

i  v nočních hodinách. 
Cena dohodou. 

TTeell::  772211  551133  229922

MYTÍ OKEN, rámů, parapetů, ČIŠTĚNÍ čalouněného nábytku 
MOKROU CESTOU. Výhradně česká firma.

Tel. spojení 774 882 539
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STŘÍHÁNÍ A CELKOVÁ ÚPRAVA PSŮ
dojedeme až k vám domů

tel.: 739 560 637
e-mail: nika.gold@seznam.cz

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID 
rod. domku cca 4 hod týdně. 

Kdykoliv dle dohody.
TEL.: 723 972 492

Nemocnice v Říčanech přijme do svého
pracovního týmu pracovité, flexibilní
a usměvavé zdravotní sestry, pro práci
v ambulanci i na lůžkových odděleních.
Registrace není podmínkou, podporujeme
další vzdělávání. Konkrétní podmínky
prac.poměru ráda sdělím osobně. 
Alena Šašková – hlavní sestra Nemocnice
Říčany a.s. 
tel.:    323 627 549,   725 009 904

Obchod
MÓDNÍ ODĚVY A DĚTSKÁ MÓDA

Újezd nad Lesy (na světelné křižovatce)
přijme PRODAVAČKU (brigádnici)

na 4 odpoledne v týdnu + 2 soboty v měsíci
Informace na tel. 603 897 201

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

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

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

Masáže Úvaly
www.remina.cz

Prodám RD v Újezdě nad Lesy po částečné rekonstrukci,
zatepleno, nová okna. Přízemí 2+1 + samostatná garso-
niéra s vl. vchodem a soc. zařízením + 2 podkr. pokoje,
všechny inž. sítě, plyn vytápění, pozemek 996 m2, upra-
vená zahrada, stará zástavba. Cena 5 600 000 Kč. Ne RK.

Tel.: 728 515 711, 739 655 259

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

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

HLEDÁM GARÁŽ K PRONÁJMU
Újezd nad Lesy - okolí ulice Podlužanská.

Cena dohodou. Tel.: 602 368 116
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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

tel.: 602 342 548
602 266 299

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

JJaarroossllaavv  BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

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

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

PLÁN KURZŮ NA LISTOPAD
6. 11. Šperky z korálků

13. - 14. 11. Vazba malé kulaté kytice
27. - 28. 11. Zhotovení vlastního originálního

adventního věnce
veškeré podrobnosti a přihlášky přímo v prodejně, 
nebo na www.kvetiny-darky.eu

22220000....1111 1111....     aaaa     22221111....1111 1111....     

PPPP RRRROOOODDDDEEEEJJJJNNNNÍÍÍÍ     AAAADDDDVVVVEEEE NNNNTTTTNNNNÍÍÍÍ     VVVVÝÝÝÝSSSSTTTTAAAAVVVVAAAA
vvvveeee     wwwweeee llll llllnnnneeeessssssss     ssss ttttuuuudddd iiiiuuuu     DDDDaaaannnn iiiieeee llllaaaa     vvvv     ŠŠŠŠ eeeessss ttttaaaa jjjjoooovvvv iiii cccc íííí cccchhhh

ssssoooobbbboooo ttttaaaa     111100000000 0000 ----     111188880000 0000

nnnneeeedddděěěě lllleeee     1111000000000000 ----     1111777700000000

Těšíme se na Vás a doufáme, že se u nás budete cítit příjemně
a užijete si pohodové odpoledne bez všednodenních starostí!

L. a M. Šebíkovy

a nejen to
dále nabízíme

KKVVĚĚTTIINNYY,,  DDÁÁRRKKYY VV  LLIISSTTOOPPAADDUU  VVÁÁSS
ZZVVEEMMEE  NNAA  KKUURRZZYY

pomoc při drobných úkonech v domácnosti
do kterých se vašemu manželovi nechce,
nebo na ně nemá čas:

• pravidelný servis ve Vaší domácnosti
• montáž zakoupeného nábytku 
• drobné instalatérské práce
• menší opravy všeho druhu 
• realizaci menších truhlářských zakázek

(např. zhotovení pergol a jiných drobných zahradních

staveb, pokládka plovoucí podlahy atd.) 

Kontakt: tel. 776 374 216 

K O S M E T I C K Ý    S A L O N
Penzion Rohožník

P Ř E S T Ě H O V Á NP Ř E S T Ě H O V Á N
do zdravotního střediska 
na Rohožníku – vchod vedle Optiky

nyní jakonyní jako

KKOOSSMMEETTIICCKKÝÝ  SSAALLOONN  VVěěrraa
www.kosmetika.ujezd.eu

Věra VokounováVěra Vokounová –– tel.tel. 607607 660660 249249
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NEPOSEDA o.s. nabízí v Běchovicích:
• kurz angličtiny pro mírně pokročilé (PO od 1800 hod)

a pokročilé (ÚT od 1845 hod)

• individuální doučování žáků ZŠ i SŠ
z matematiky, českého, anglického, německého
jazyka (po dohodě i jiných předmětů)

• zájmové kroužky 
Více informací na www.neposeda.org nebo na tel.
733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUU ŽŽÁÁLLEEKK
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

4+kk/B, 114m2 + garáž, 25m2 – Praha 9, Újezd nad Lesy-Blatov
Konečná cena: 4.680.000,-Kč 

Majitel nabízí k prodeji byt v osobním vlastnictví v 1. patře  cihlového dvoupatrového domu
z roku 2006. Dům stojí na vlastním pozemku o velikosti 850m2 na konci slepé ulice. Ab-
solutní klid, vzrostlá zeleň. Slunný a prostorný byt s výborným dispozičním řešením a vla-
stním plynovým kotlem se zásobníkem. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 39 m2, další
pokoje  19,4, 14,9 a 11,9 m2. Zastávka MHD „Blatov“ chůzí do 10 minut. Velmi slušná ob-
čanská vybavenost včetně školy a školky. Právní administrativa je součástí ceny.

Kontakt pro bližší informace a zaslání fotografií: +420 724 372 372 

Lucie Dlabačová a ČSZ ZO Újezd nad Lesy vás zvou
NA TRADIČNÍ PODZIMNÍ A ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
v „Areálu snů“ u Zahrádkářů, Staroújezdská 495, Újezd n.Lesy,
cca 200 m za křižovatkou směr Koloděje. Prodávat se budou
věnce, kytice, kříže aj. na dušičky i suché dekorace na výzdobu
bytu. Objednat si budete moci adventní věnce a další vánoční i
běžné dekorace ze sušiny. 
ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA: 
ČT 25.11.  1000 - 1700, PÁ 26.11.  1000 - 1800, 
SO 27.11.    900 - 1700, NE 28.11.  1000 - 1600

Lucie Dlabačová tel.: 737 481 293

Masáže 
Klasické a relaxační masáže 

v pohodlí Vašeho domova
Doprava a každá 10. masáž – zdarma
Certifikát masérská škola REFIT
Miroslav Novotný – tel 606 528 479
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PURPLE TURTLE ŠKOLKA
Česko-anglické školky jsou otevřeny 
v Dubči a Dolních Měcholupech. 
Celodenní a půldenní péče o děti 
od 18 měsíců do 6 let. 
Kvalifikovaný a zkušený personál. 
Výuka anglického jazyka formou her 
a organizovaných aktivit.

Czech/English pre-schools have
newly opened in Dubeč and Dolní
Měcholupy. 
Full and half-day classes and care for
children from 18 months to 6 years. 
Trained, qualified, experienced staff. 
Teaching English through play 
with organised afternoon activities. 

email: info@purpleturtle.cz
www.purpleturtle.cz

tel.: 734 436 630

na Blatově
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání
• montáž běžeckých vázání
• základní předbroušení 
• finální broušení na kameni
• úhlování boční hrany
• tuning spodní hrany
• opravy a lepení skluznic

Otevírací doba: od 15 listopadu  po – pá 1700 – 2000

Kontakt:  tel. 281 970 262; 606 927 106
www.sweb.cz/horson

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

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz
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T26star DVD- Blu-ray
Videopůjčovna

Jsme videopůjčovna s tradicí 11 let provozu ve vašem okolí. Půjčujeme DVD a Blu-ray nosiče.
Skladem máme přes 5000 DVD a okolo130 Blu-ray disků. DVD a blu-ray lze objednávat přes náš
on-line systém, kde zákazník vidí přímo do půjčovny co je půjčeno, rezervováno, nebo co se bude
vracet. www.t26star.cz Bližší informace u obsluhy!!!
Nyní velký výprodej DVD od 49 Kč, VHS od 16 Kč a plakátů od 29 Kč.
Prodáváme cigarety, tabák, noviny, časopisy, jízdenky, dobíjecí kupóny, DVD, CD, 
cukrovinky a nápoje...
Dále provozujeme sázkovou činost SAZKA s možností sázet a dobíjet telefony
VODAFONE, O2, T-mobile, prodej vstupenek a losů.
Nově v naší provozovně sázková společnost 
FORTUNA -  Příjem kurzových sázek na zápasy.

Připravujeme od října službu pro zákazníky
rozvoz DVD a Blu-ray disků domů.
Ceník služby a ostatní informace pro naše zákazníky se dozvíte na telefonních číslech:

776 690 663, 281 972 103.
PROVOZNÍ DOBA T26star s.r.o.             ADRESA: T26star s.r.o.
Po-Pá 600 -1100 1300 -2000 Újezd nad Lesy, Praha 9
So 930 -1200 1500 -2000 Starokolínská 95
Ne 1500 -2000 190 16
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