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Milí čtenáři,

držíte v ruce červnový zpravodaj. Doufáme, že v něm naj-
dete pro sebe dobré čtení i užitečné informace. Mimo jiné
přinášíme velký přehled lékařů a ordinací včetně kontaktů
a ordinačních hodin.

O krádežích a dalších trestných činech na území Újezda
nad Lesy se dočtete v článku, ve kterém hovoří vedoucí zdej-
šího oddělení Policie České republiky. Snažili jsme se také
soustředit v něm rady, jak nejlépe zabezpečit domov
před odjezdem na dovolenou.

Dozvíte se rovněž, jak můžete naložit s rostlinným odpa-
dem a pozveme vás za kulturou,

s přáním slunečných dní 

redakční rada Újezdského zpravodaje 
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Informace z 28. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
16.dubna 2008

Schvaluje 
- záměr na pronájem části pozem-
ku  parc. č. 4306/1 a 4306/5 k.ú.
Újezd nad Lesy firmě SKANSKA a.s.,
za účelem vybudování mezideponie
vytěžené zeminy a stavebního mate-
riálu pro stavbu TV Újezd nad Lesy –
Rekonstrukce přivaděče v Praze –
Újezdě nad Lesy a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zveřejnit záměr
na úřední desce
- smlouvy o smlouvách budoucích na
zřízení trvalého věcného břemene
u pozemků parc. č. 1523 a  PK 620/50
v k.ú. Újezd nad Lesy se Správou že-
lezniční dopravní cesty, státní organi-
zace (SŽDC, s.o.) a zároveň pověřu-
je starostku pí Andreu Vlásenkovou
podpisem smluv
- uvolnění finančních prostředků
ve výši 20.000 Kč pro Školní sportov-
ní klub při ZŠ Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Polesná 1690 na akci „Běh
o pohár starosty aneb běh za újezd-
skou sovou“. Finanční prostředky bu-
dou uvolněny z rezervy v kapitole 10
– Pokladní správa.
- prominutí jednorázové náhrady
za umístění kanalizačního řadu do po-
zemku MČ Praha 21 parc. č. 186
v k.ú. Újezd nad Lesy s odkladným
účinkem do vydání kolaudačního sou-
hlasu a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) informovat žadatele v in-
tencích  usnesení
- návrh textu „plné moci“ mezi PVS
a.s., jako zmocnitele a MČ Praha 21
jako zmocněnce a dále schvaluje ná-
vrh textu „trojstranné smlouvy o spo-
lupráci v průběhu přípravy a realizace
vodohospodářského díla“ mezi MČ
Praha 21, Pražskou vodohospodář-
skou společností a.s. a Pražskými vo-
dovody a kanalizacemi a.s. a ještě
schvaluje návrh textu „smlouvy o pře-
ložce vodohospodářského majetku“
mezi MČ Praha 21 a Pražskou vodo-
hospodářskou společností a.s. a pově-
řuje starostku pí Andreu Vlásenkovou
podpisem výše uvedených dokumentů
- předloženou finanční rozvahu (ce-
nové nabídky) na statické zajištění bu-
dovy místní knihovny ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) zajistit realizaci

akce a uzavřít smlouvu o dílo s jedním
dodavatelem, druhá firma bude sub-
dodavatelem z důvodu jasně defino-
vané odpovědnosti za realizované
dílo a zároveň pověřuje starostku
pí Andreu Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo

Souhlasí 
- s užíváním nebytových prostor na
pozemku parc. č. 1584 k.ú. Újezd
nad Lesy FK Újezd nad Lesy k pro-
vozování restauračního zařízení
s možností pronájmu třetí osobě a zá-
roveň schvaluje dodatek č. 3 k doho-
dě o přenechání nemovitostí do uží-
vání ze dne 5. 3. 1993 ve znění do-
datku č. 1 a č. 2 za podmínky, že FK
Újezd nad Lesy bude postupovat
v souladu s právními a zejména da-
ňovými předpisy a pověřuje starostku
pí Andreu Vlásenkovou podpisem do-
datku č. 3

Informace z 29 schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 30.dub-
na 2008

Schvaluje 
- uznání výlučného vlastnického
práva Mgr. Urbana k pozemku parc. č.
557/4 v k. ú. Újezd nad Lesy a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem prohlášení dle § 45 odst. 3
vyhl. č. 26/2007 Sb. (katastrální vy-
hláška)
- rozpočtové opatření č. 19 - úprava
rozpočtu v roce 2008 týkající se
úpravy rozpočtu mezi výdajovými
položkami v kapitole 09 vnitřní
správa dle tabulky, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
- MZŠ a MŠ Polesná – přerozděle-
ní zlepšeného hospodářského výsled-
ku ve výši 78.309,45 Kč do fondu od-
měn (§ 32) ve výši 38.000 Kč, do re-
zervního fondu (§ 30) ve výši
40.309,45 Kč a ponechání nevyčer-
paného provozního příspěvku od zři-
zovatele v roce 2007 ve výši
1.364,31 Kč na stejný účel v roce 2008.

I. MŠ Čentická – přerozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 337,41 Kč do fondu odměn
(§ 32) ve výši 269,93 Kč a do rezerv-
ního fondu (§ 30) ve výši 67,48 Kč.

MŠ Rohožník – ponechání nevy-
čerpaného provozního příspěvku od zři-
zovatele ve výši 330,12 Kč v roce

2007 na stejný účel v roce 2008
- žádost vedoucí OSV MUDr. Rou-
bíčkové o odpis pohledávek v celkové
výši 50.333 Kč. Jedná se o dlužné část-
ky příspěvku na výživu dítěte, který byl
poskytován podle § 5 zákona
č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti,
ve znění pozdějších předpisů
- přednostní použití potřebné části
z 200.400 Kč na profinancování hava-
rijního stavu budovy místní knihovny
a zároveň schvaluje použití finančních
prostředků ve výši 25.600 Kč na fi-
nanční spoluúčast při poskytnutí gran-
tu z Ministerstva kultury ČR ve výši
58.000 Kč pro místní knihovnu v kapi-
tole 06 – Kultura, sport a cestovní ruch
- uspořádání koncertu zpěváka
Tomáše Linky ve společenském sále
MZŠ a MŠ Polesná. Schvaluje uvol-
nění finančních prostředků ve výši
27.000 Kč a vstupné ve výši 160 Kč.
Finanční prostředky budou uvolněny
z VHČ a zároveň schvaluje zopaková-
ní koncertu Spiritual Kvintetu ve spo-
lečenském sále MZŠ a MŠ Polesná.
Schvaluje uvolnění finančních pro-
středků ve výši 35.000 Kč a vstupné
ve výši 200 Kč. Finanční prostředky bu-
dou uvolněny z VHČ
- výsledek konkurzního řízení a zá-
roveň jmenuje pí Ivanu Huttovou ře-
ditelkou mateřské školy Sluníčko,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná
1690 a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(RŠ) předložit na příští jednání rady
platový výměr pro ředitelku MŠ Slu-
níčko a pro srovnání doložit dosavadní
platový výměr
- smlouvu s firmou SKANSKA, a.s.,
na pronájem části pozemku č. parc.
4306/1 a 4306/5 v k. ú. Újezd nad Lesy
za účelem zřízení mezideponie vytě-
žené zeminy a stavebního materiálu
v souvislosti s výstavbou díla „TV
Újezd nad Lesy – Rekonstrukce při-
vaděče v Praze – Újezdě nad Lesy“
a pověřuje starostku pí Vlásenkovou
po uplynutí zákonné lhůty pro zveřej-
nění podpisem smlouvy
- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
na pronájem prodejny na rohu ulic Tou-
šická a Chabeřická  na 2 roky s opcí
2x2 s platností od 25. 6. 2008 a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem tohoto dodatku 
- provedení zpevněného povrchu
pro lehký provoz na místní komunikaci

ZPRÁVY Z RADY
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Borovská v úseku Nadějovská – lo-
kalita Na Blatech a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vyzvat
k předložení nabídky firmy: a) VIALIT
Soběslav, s.r.o., Na Švadlačkách  478/III,
392 01 Soběslav  b) CHALIŠ, s.r.o.,
Kpt. Jaroše 575/188, 390 03 Tábor  c)
Pražské silniční a vodohospodářské
stavby, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00
Praha 10 – Strašnice
- záměr na výpůjčku pozemků
v souvislosti s výstavbou neřízeného
přechodu pro chodce přes ulici 1/12
Novosibřinská u zastávky MHD „Zby-
slavská“  a dále schvaluje text smlou-
vy o výpůjčce mezi Technickou sprá-
vou komunikací hl. m. Prahy a MČ
Praha 21 na pozemky svěřené do
péče MČ Praha 21 v souvislosti s vý-
stavbou neřízeného přechodu pro
chodce přes ulici 1/12 Novosibřinská
u zastávky „Zbyslavská“ a ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit záměr
na výpůjčku pozemků a dále pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy po uplynutí zákonné lhůty pro
zveřejnění
- návrh grafické úpravy mapového
podkladu - Dopravní řešení komu-
nikací Ú/L v intencích jednání Rady
MČ Praha 21
- upravený Grantový program pro rok
2008 na podporu poskytovatelů

Souhlasí 
- s plněním rozpočtu za 1. čtvrtle-
tí roku 2008 dle přílohy, která je ne-
dílnou součástí originálu  usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 21 -
změna rozpočtu v roce 2008 týkající
se přijetí účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu k úhradě nákla-

dů souvisejících s výkonem so-
ciálně–právní ochrany dětí dle ta-
bulky, která je nedílnou součástí us-
nesení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 22 –
změna rozpočtu v roce 2008 týkající se
přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu jako zálohu na I.
čtvrtletí roku 2008 na úhradu údajů
na poštovné v souvislosti s výplatou
dávek státní sociální podpory dle ta-
bulky, která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21
- s architektonickou studií bytových
domů na parc. č. 67 a 68 v k. ú. Újezd nad
Lesy ve variantě 2, zpracovanou ing. arch.
Havlíčkem vúnoru 2008 za podmínek: 
1. Dojde ke snížení výšek budov o 1 m,
přičemž výchozím bodem pro stanove-
ní výšky objektu bude roh pozemku uli-
ce Starokolínské s ulicí Rápošovskou  
2. Do projektové dokumentace pro
územní řízení bude zakomponována
autobusová zastávka, která bude splňo-
vat požadavky dotčených orgánů a RO-
PIDu s tím, že obec využije tuto pro-
jektovou dokumentaci ke změně stá-
vajícího územního rozhodnutí pro ko-
munikaci na ulici Starokolínské.  
3. Bude zachován volný přístup pro
pěší z ulice Starokolínské k budově na
parcele č. 66.  
4. Vjezd bude dle předložené studie zuli-
ce Rápošovské. Dále uděluje souhlas
pouze k územnímu rozhodnutí aukládá
žadateli, aby na jednání Komise koncep-
ce a rozvoje  předložil projektovou doku-
mentaci ke stavebnímu řízení

Neschvaluje 
- žádost MŠ Rohožník o navýšení

provozního příspěvku o 151.000 Kč na
pořízení lehátek pro děti a vozíku s vy-
hříváním na rozvoz obědů na odděle-
ní MŠ z důvodu nedostatku finančních
prostředků

Bere na vědomí
- zápis z jednání kontrolního výboru
ze dne 9.4.2008 a zároveň ukládá
RŠ (pí Kořínková) projednat s ředitelem
MZŠ Mgr. Kurkou stížnost na jednání vy-
chovatelky školní družiny a výsledek še-
tření předložit na příštím jednání Rady MČ
Praha 21 a ukládá tajemníkovi ÚMČ
Praha 21 p. Saitzovi předložit na jednání
kontrolního výboru dne 28.5.2008 do-
pravní studii s tím, že jednotlivé stranické
kluby mají možnost se ke studii vy-
jádřit do konce května a studie bude
znovu projednána na červnovém
jednání Zastupitelstva  MČ Praha 21

Ukládá
- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) při-
pravit na příští jednání Rady MČ Pra-
ha 21 záměr majetkoprávního úko-
nu – bezúplatné převedení pozem-
ku parc. č. 1408/1, k. ú. Újezd nad
Lesy z vlastnictví HMP do vlastnic-
tví MČ Praha 21 v souladu s ust. zák.
č. 131/2000 Sb., v platném znění a
v souladu s ust. obecně závazné vy-
hlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy

Projednala
- program Svatováclavské pouti vÚjez-
dě nad Lesy s tím, že se k tomuto bodu
vrátí na svém příštím jednání a ukládá
starostce pí Vlásenkové oslovit firmy na
území naší městské části ohledně mo-
žného  sponzorování akce a dále uklá-
dá starostce pí Vlásenkové svolat během
14 dnů jednání s pořádající agenturou
a radním Ing. Marečkem k projednání ce-
nové kalkulace

ZPRÁVY Z RADY
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Z ÚŘADU

VÁŽENÍ OBČANÉ,
v souladu s vodoprávním rozhodnutím čj.: OŽPD/6919/05/Gur/R ze dne 20. 12. 2005 realizuje naše společnost

SKANSKA CZ a.s. stavbu „TV Újezd nad Lesy, etapa 0011 - Rohožník“.
Jedná se o rekonstrukci kanalizačního sběrače za provozu, tedy o stavbu  technicky složitou a časově náročnou.

Součástí stavby je i likvidace stávajícího sběrače, výstavba nových přípojek a přepojování veřejných částí va-
šich domovních přípojek splaškové kanalizace.

Z důvodu co nejmenšího dopravního omezení občanů jsme výstavbu rozdělili do několika na sebe plynule
navazujících etap, aby uzávěry komunikací  postihly vždy jen ucelenou část ulice.



Z ÚŘADU

VÝSTAVBA SBĚRAČE V ULICI ROHOŽNICKÉ 
v úseku od ulice Novosibřinské po ulici Zbýšovskou bude probíhat
v termínu 28. 04. 2008 – 30. 11. 2008 v těchto etapách:
1. etapa v termínu 28. 4. – 29. 6. 2008:

Uzávěra levé poloviny vozovky v délce cca 20m od křižovatky s ulicí Novosibřinskou, pravá polovina vozovky
bude od ulice Novosibřinské po vjezd na parkoviště u obchodního střediska jednosměrná.

2. etapa v termínu 30. 6. – 2. 11. 2008:
Uzávěra ulice Rohožnické od ulice Novosibřinské po křižovatku s ulicemi Zbýšovská a Miletická. Jde o plnou
uzávěru pro veškerý provoz mimo vozidel stavby. Objízdné trasy budou značeny, dojde k úpravě dopravního
značení jednosměrných ulic v sídlišti Rohožník. 

3. etapa v termínu 3. 11. – 30. 11. 2008:
Uzávěra křižovatky ulic Rohožnická, Zbýšovská a Miletická. Průjezd o šířce 3,5 m bude zachován pro oby-
vatele slepé ulice Lukovské z ulice Zbýšovské. Jde o plnou uzávěru pro veškerý provoz mimo vozidel stavby. 

Předem se vám  omlouváme za dočasná omezení v okolí naší stavby a doufáme ve vaše pochopení.
Neparkujte v prostoru stavby ani do něho nevjíždějte, zabráníte tak vzniku škod na vašich vozidlech i na bu-
dovaném díle. 

Zhotovitel:
SKANSKA CZ a.s., Závod Čechy Pavel Švejda, hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 255 409
Murmanská 4/1475, Praha 10, PSČ 100 05 Jiří Havel, stavbyvedoucí, tel. 737 255 368

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:
- dne    16. 6. 08   od     12.30    do   15.00   hod.

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 tel. číslech:  267 175 174  a  267 175 202.

VÝVOZ POPELNIC V LOKALITĚ
„LADA“

Z důvodu neexistující komunikace v této části Újezda
nad Lesy bude od 2. 6. 2008 komunální a bio odpad od-
vážen pouze z vyznačených míst (viz. mapka) bez změny
svozových dnů v době mezi 6:00 – 14:00.

Žádáme vlastníky domů, aby své sběrné nádoby
ve svozové dny přistavili na vyznačená místa, odkud
budou svozovou společností vyváženy. 

Martina Nejtková, OŽPD
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze
svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady:

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

Martina Nejtková, OŽPD

KAM  S  ROSTLINNÝM  ODPADEM
V současné době již máme několik možností, kam můžeme odložit rostlinný odpad ze zahrádky.

1. KOMPOSTOVAT 
Pokud máte vlastní zahrádku, je to nejjednodušší a nejlev-

nější způsob zpracování rostlinného odpadu. Odpad se zpra-
cuje přímo na vaší zahrádce  a není nutná žádná další
manipulace s ním. 

Jak probíhá proces kompostování? Na rozkladu organic-
kých látek v kompostu se podílí bakterie, plísně, houby, žížaly
a další živočichové. Jelikož tito živočichové potřebují ke svému
životu dostatek vzduchu, je vhodné kompost provzdušňovat
(překopávat).   Dále je v průběhu kompostování důležité sle-
dovat vlhkost kompostu a pokud zjistíte, že je kompost příliš
suchý, je třeba ho ovlhčit. 

Organická hmota se přepracovává a „tleje“ a tímto proce-
sem vzniká hodnotná surovina – kompost.  Živiny, které se na-

chází v kompostu, jsou vázány v mikroorganismech, které je přeměňují na humus. Organické látky jsou
postupně rozkládány a mineralizovány ( minerální prvky jsou snadno přijímány rostlinami). 

Dále mohou vznikat teploty 60 – 70 ˚C, které zneškodňují zárodky chorob plevelů.  Také se procesem
tvoří přírodní antibiotika zneškodňující zárodky chorob. Dále se tvoří fermenty a enzymy, které posilují od-
olnost rostlin proti chorobám. 

Co domácím kompostováním získáme? Domácím kompostováním se získává kvalitní hnojivo, které se
zase použije zpět do zahrádky na hnojení plodin, trávy, stromů a pokojových květin. 

Kompost totiž obsahuje nejen živiny pro rostliny, ale je důležitý také pro půdu. Humusové látky obsažené
v kompostu poutají vodu a živiny a zlepšují strukturu půdy. 

9. 6. - po                                                                                                                                   

1.  křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 -1520                                        

2.  křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 -1550

3.  křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 -1620

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

5.  křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 -1720

6.  křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 -1750

7.  ul. Novolhotská  x Starokolínská 1800 -1820

8.  křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 -1850

Z ÚŘADU
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2. POPELNICE NA ROSTLINNÝ ODPAD 
Další možností odložení rostlinného odpadu je objednání si popelnice na ro-

stlinný odpad.
Co mohu do popelnice odložit? Compostainer je určen pro bioodpad
ze zahrady a z domácností jako je listí, tráva, seno, plevel, spadané ovoce,
zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny apod.), větve keřů i stromů (pose-
kané, prořezané apod.), zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky z vajec. 
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  

Smlouvu si můžete přijít vyplnit na Úřad městské části Praha 21, Odbor život-
ního prostředí a dopravy, který toto zprostředkovává. Uzavírá se s firmou Praž-
ské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77  Praha 9 na dobu neurčitou
s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

3. KOMPOSTÁRNA ROSTLINNÉHO ODPADU 
Odvést svůj rostlinný odpad do kom-

postárny biologického odpadu, která se
nachází na adrese: na rohu ulic Černo-
kostelecké a  Dřevčické, č.parc. 830/25,
Praha 10 – Malešice.  
Kompostárna je určena pro obyvatele
hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt
na území města bezplatně; 
Provoz kompostárny je od 19. 3. 2008  
do 18. 1. 2009 včetně            
Provozní doba:
Pondělí až pátek 7:00 - 18:00      
(v době zimního času do 17:00)
Sobota 7:00 - 15:00
tel: 274 772 694
e-mail: kompostarna.malesice@jena.cz
www.jena.cz 
Na kompostárně je možné zakoupit vý-
robky jako je kompost, rašelina, kůra,
směsi, substráty, apod. 

4. SBĚRNÝ DVŮR 
Adresa: Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice, tel.:  281 924 959  

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

Pokud máte trvalý pobyt v hlavním městě Praze, lze odložit
do sběrného dvora rostlinný odpad zdarma. 
Do sběrného dvora  lze odložit zdarma  ještě následující odpady:   

- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.)
- elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, 

videa atd.)
- kovový odpad
- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
- stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³ 

zdarma)
- papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus

Schematický plánek - kompostárna Malešice

Dřevčická ul. č. parc 803/25, praha - Malešice
spojení MHD, tramvaj 11 (konečná stanice Černokostelecká)
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5. KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD A ŠTĚPKOVÁNÍ 

Na jaře většinou v dubnu a na podzim( říjen, listopad - záleží podle počasí) přistavujeme kontejnery na ro-
stlinný odpad a zároveň provádíme štěpkování větví. Informace o těchto akcích jsou vždy na vývěskách, na in-
ternetových stránkách  a v Újezdském zpravodaji.  

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

Je velice důležité, abychom začali všichni třídit rostlinný odpad. Bioodpad tvoří více než 40 % komunálního
odpadu. Když bioodpad z našeho komunálního odpadu nebudeme třídit, ocitne se na skládce. Jeho rozkládá-
ním vznikají toxické výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach  a s ním skleníkové plyny (metan, CO2). Tento
skládkový plyn poškozuje ozonovou vrstvu a může ohro-
žovat zdraví obyvatel v okolí skládek až do okruhu 7 km.  
Z bioodpadu, který hnije ve skládce, vznikají toxické výluhy.
Bioodpad mění svůj objem, skládka je tím nestabilní, po-
hybuje se a vzniká riziko porušení izolace skládky, což
může vést ke kontaminaci spodních vod. 

Co bych mohla říci závěrem. Snad bych jen chtěla konsta-
tovat, že čím více jednotlivých složek komunálního odpadu vy-
třídíte, tím ušetříte i finanční prostředky, protože nebudete
potřebovat tak velikou nádobu na směsný komunální odpad.
Třídit odpad nám samozřejmě ukládá i vyhláška hlavního města
Prahy č. 5/2007, ale především bychom měli třídit proto, že
chceme přispět ke zlepšení životního prostředí, neděláme to
přeci jen pro sebe, ale i pro své děti a další generace.  

Výše jsem vám uvedla několik možností kam můžete rostlinný odpad odložit. Pevně věřím, že si každý do-
káže z těchto možností vybrat  a nebude mít potřebu tento odpad odkládat u kontejnerů na tříděný odpad nebo
nám dělat skládky po naší městské části. 

Martina  Nejtková, OŽPD
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
➤ červen 14. června   Toušická 

Rohožnická 
Starokolínská (u parku)

21. června  Druhanická x Staroújezdská 
Valdovská x Hrádková 

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



BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Koncem červnu oslaví své 35. narozeniny paní

Andrea Mesjarová. 
Co přát této úžasné mladé ženě ke krásnému jubileu? 
Samozřejmě kromě obvyklých přání, jako je zdraví, štěstí a spokojenost,
také
aby byla pořád plná životního optimismu, který rozdává na všechny
strany, 
aby její nádherný úsměv nikdy nezmizel z její tváře, 
aby její nekonečná láska ke všem svým blízkým trvala věčně 
a aby se jí splnily i nejtajnější sny, které uchovává ve svém srdci….
Všechno nejlepší k Tvým narozeninám  přeje

Roman

Dne 17. března 2008 se narodila 
AMELIE HYBLEROVÁ.

Amelko, vítáme tě tady na tomto světě 
a ať se ti tu s námi moc a moc líbí... 

a v Újezdě taky  ☺
Mamka a taťka, babičky a dědečkové 

a všichni ostatní

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. června 2008 se dožívá 90 let 

paní Růžena Tomková,  
která působila v letech 1970 – 1983 v místní škole 

jako vychovatelka ve školní družině.  
K tomuto významnému životnímu jubileu srdečně 

blahopřeje 

Magdalena a Zuzana Kotýnkovy.

GRATULACE K NAROZENINÁM S VYZNÁNÍM
Toto blahopřání k narozeninám není výjimečné. Výjimečný a úžasný je člověk,

pro kterého je psané. Dne 25. června 2008 oslaví  35. narozeniny pan Karel Šimek.
Nelze vyjádřit slovy,co všechno k Tobě cítím. Jak moc si Tě vážím, důvěřuji, obdivuji

a stále miluji.
Porozumění, cit, něha a úcta  je u nás doma stálým hostem. Život bez lásky

je špatně plynoucí čas, který od doby co jsme spolu, neznám.
Společně si pomalu plníme svoje sny. A  budeme-li se v den Tvých narozenin dívat

na oblohu plnou hvězd nevím, co bych si vůbec měla přát!

Vše nejkrásnější k Tvým narozeninám 
s láskou Ája a celá Tvoje početná rodinka
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PODĚKOVÁNÍ
Komise pro občanské záležitosti

děkuje všem, kteří se zúčastnili akce
„Den matek“ a svou přítomností  nám
pomohli vytvořit příjemné sobotní od-
poledne.

Především děkujeme paní sta-
rostce Andree  Vlásenkové, která nás
potěšila svou účastí, ale také dětem
z mateřské školy Rohožník a taneční
skupině Ambra za jejich pěkně při-
pravená vystoupení.

členky Komise pro občanské záležitosti 

TANEČNÍ KROUŽEK AMBRA SE PŘEDSTAVIL 
ÚJEZDSKÉ VEŘEJNOSTI 

V sobotu 10. 5. se újezdské veřejnosti poprvé
představil taneční kroužek Ambra. Děvčata vy-
stoupila se svou skladbou u příležitosti setkání ke
dni matek, pořádaném v jídelně ZŠ v Polesné. Pro-
tože to bylo jejich první veřejné vystoupení, byla
děvčata malinko nervózní a rovněž omezený pro-
stor jídelny jim na jistotě nepřidal. Nicméně i přes
tato drobná úskalí a fakt, že skupina nebyla ve svém
plném složení, děvčata vše zvládla na výbornou
a předvedla svou skladbu s velkým nadšením. 

Ráda bych zároveň využila této příležitosti
a poděkovala paní Drdlové a jejím kolegyním
z úřadu městské části Praha 21, za to, že našemu
tanečnímu kroužku umožnily vystoupit a předvést
tak nejen rodičům a kamarádům, co se zatím děv-
čata naučila a také za sladkou odměnu, kterou naše
mladé tanečnice za své vystoupení dostaly. A kdo
že to vlastně tancoval? Byly to: Denisa Drdlová,
Marie Kubátová, Sandra Štíbrová, Tereza Dubská,
Marie Moudrá, Petra Tomanová, Jaroslava Secká,
Anna Křížková a Žaneta Kohoutová.

Ing. Lenka Murtingerová, 
vedoucí tanečního kroužku Ambra

Výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.

přeje všem svým členům, přátelům a příznivcům krásné, slunečné, 

pohodové léto a hodně hezkých a zajímavých zážitků z dovolené.

Těšíme se na shledanou v září.
Zdeňka Ladová
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ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
V pondělí 5. května 2008 byla v Újezdském muzeu zahájena další výstava. Tentokrát jsme ji uspořádali

k 60. výročí úmrtí našeho druhého prezidenta Dr. Eduarda Beneše.
Vystavili jsme fotografie z jeho činnosti politické – zejména druhé světové války. Dále ze soukromého života

v Lánech, kde mu byla velikou oporou manželka Hana.
Z knih jsme vystavili základní dokumenty z období první světové války. Světová válka a naše revoluce, včetně

knihy Dokumentů, dále Deklaraci o nezávislosti československého národa, vydanou v New Yorku v říjnu 1918
a dále knihy z emigrace. Pro bližší informace návštěvníků výstavy jsme vydali několika stránkové postřehy o jed-
notlivých etapách politického života Dr. Beneše.

Vernisáž zahájil předseda MRÚM Dr. Miloš Schmidt, který zdůraznil nesmírné Benešovy zásluhy o samo-
statnost a svobodný rozvoj našeho státu v boji s oběma diktátorskými režimy: fašistickým nacismem  a komu-
nismem sovětského typu.

Na vernisáži vystoupili chlapci a děvčata z hudební školy při Úřadu MČ Praha 21 vedeni profesory Vladimí-
rem Suchým, Naděždou Kučerovou, Jaroslavou Razestergerovou a Helenou Svatošovou. Přítomní návštěvníci
uvítali vzácného hosta, člena Legionářské obce pana gen. MUDr. Josefa Hercze.

Velkou zásluhu na realizaci výstavy má paní Ing. Eva Danielová, která provedla celou instalaci vystavovaných
předmětů s dalšími členkami OS Maminy z Újezdské roviny – spolupořadatelé výstavy – připravili i občerstvení
pro účinkující hudebníky a návštěvníky.

Další veliký dík patří i pracovnici Úřadu MČ Praha 21 paní Haně Kořínkové, která připravila a zrealizovala vy-
dání informačních postřehů ze života Dr. Beneše.

Náš dík patří i dalšímu pracovníkovi Úřadu MČ Praha21 panu Martinu Nedvědovi za naskenování všech fo-
tografií pro výstavu.

Slavnostní otevření výstavy provedla paní starostka Andrea Vlásenková.

Výstava bude otevřena každou sobotu od 13 do 17 hodin až do 24. 5. 2008. 

Ke Dni dětí uspořádá Újezdské muzeum ve spolupráci s mateřskými školami a Masarykovou základní ško-
lou vyhodnocení již 2. ročníku bienále výtvarných prací dětí a žáků od 3 do 15 let.

Vystavení vítězných prací a předání odměn se uskuteční 5. 6. 2008 v 17 hodin v muzeu. 
Tato výstava potrvá do 28. června 2008.

Po dobu prázdnin je muzeum uzavřeno.

Od 13. 9. do 11. 10. 2008 proběhne v muzeu velká výstava o činnosti újezdských skautů,
kterou uspořádá naše muzeum ve spolupráci s újezdskými Old skauty.

28. října 2008 bude otevřena nová zrekonstruovaná expozice. Obměnu vystavených předmětů nám umožňují
četné dary, které od občanů dostáváme. Všem dárcům, ať už nám předměty darují nebo jen poskytnou k ofoto-
grafování a zdokumentování, patří náš veliký dík.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MR ÚMČ Praha 21

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Radě MČ Praha 21 Újezd nad Lesy za poskytnutí finanční podpory dětem z ba-

letní přípravky ARABESKA, která je součástí občanského sdružení BALET – KONCERT.

Daniela Poková, Arabeska 
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Újezd nad Lesy patří v rámci
pražských čtvrtí stále k nejbez-
pečnějším. Měřeno počtem trestných
činů mu náleží sedmačtyřicáté
místo z celkového počtu dvaapa-
desáti. Pachatel byl dopaden ve
více než sedmnácti procentech
případů, v žebříčku objasněných
činů zaujímá zdejší oddělení Policie
české republiky sedmatřicátou pří-
čku pražského „žebříčku“.    

V minulém roce na jeho území
policisté řešili tři sta devatenáct tre-
stných činů. Jenže i ty obyvatele
Újezda pěkně potrápily. Ani první
tři měsíce letošního roku se ne-
obešly bez zásahů policie. 

Krádeží aut přibývá
Největší problém je s automobily.

Kradou se i vykrádají. „V prvním
čtvrtletí letošního roku bylo v Újezdě
nad Lesy odcizeno dvacet a vy-
kradeno třiadvacet vozidel,“ kon-
statuje vedoucí zdejšího oddělení
Policie České republiky npor. Jitka
Baureová. Loni za celý rok ukradli
zloději čtyřicet osm aut a u dalších
devíti se o to pokusili. 

Zloději si vybírali především au-
tomobily na sídlišti Rohožník. V sou-
vislosti s tím provedla Policie České
republiky ve spolupráci s oddělením
zdejší Městské policie a také od-
dělením hlídkové služby Obvodního
ředitelství  z Čimic několik bezpeč-
nostních akcí právě se zaměřením
na prevenci krádeží motorových

vozidel. Jak uvádí Jitka Bauerová tyto
akce počet krádeží výrazně snížily. 

Nejvíce vloupání řešila policie
zejména na parkovištích před ob-
chody jako je Penny Market, Lidl
nebo u České spořitelny. O věci při-
cházeli lidé často za bílého dne.
„Často opakujeme, aby lidé nene-
chávali své věci ve vozidlech, známá
je také kampaň “Vaše auto není tre-
zor“. Lidé však běžně odcházejí na-
koupit, zkontrolovat stavbu, vybrat
si peníze z bankomatu či vyzved-
nout dítě ze školky, nechají si ka-
belky, tašky, notebooky ve vozidle,
a když se vrátí, třeba po pěti mi-
nutách, zjistí, že věci z vozidla jsou
pryč, mnohdy za použití násilí.
Zloději rozbijí u auta okno. Škoda
je pak mnohonásobně vyšší.
Mnohdy musí občané také strávit
hodně času běháním po úřadech,
aby si vyřídili nové doklady, o které
ve vyloupeném autě přišli. Bohužel
k této kriminalitě nemáme žádné
bližší poznatky k pachatelům,
mnohdy by nám pomohla i větší vší-
mavost okolí, například u nákupních
středisek,“ vyzývá Jitka Baureová.

Velkým „pomocníkem“ jsou
v této souvislosti kamery. Poté,
co byly instalovány v Klánovicích,
zejména na parkovišti před ná-
dražím trestná činnost téměř us-
tala. „Bohužel pachatelé této trest-
né činnosti nezanechali, jen si
zjistili, kde kamery nejsou,“ uvádí
Jitka Bauerová.

Pozor na osobní věci 
Pokračuje také okrádání lidí

v dopravních prostředcích, v ná-
kupních střediscích nebo restau-
racích. „V tomto případě nelze
uvést přesný počet okradených
za první čtvrtletí. Tuto trestnou
činnost k nám chodí oznamovat
i lidé, které okradli někde jinde, než
v našem obvodu. Odcizení kabel-
ky, peněženky zjistí například už na
Černém Mostě při výstupu z met-
ra, věc jdou ale oznámit až v mís-
tě trvalého bydliště. Bohužel opět
si ve většině případů lidé nedáva-
jí pozor na své věci, například v re-
stauraci si kabelku přehodí přes
židli a vzdálí se třeba k baru ob-
jednat si nebo na toaletu. Když se
vrátí, kabelka je pryč,“ líčí Jitka
Bauerová. Dodává, že kromě ztrá-
ty peněz nebo cenných věcí, pak
ještě ztratí hodně času s vyřizo-
váním nových dokladů, podobně
jako u vykradených aut. 

Loni auta i měď
Nejzávažnějším trestným či-

nem, který řešila újezdská policie
v loňském roce byla březnová lou-
pež v Čentické ulici. Za celý rok
2007 bylo vykradeno padesát tři
vozidel, u dalších deseti se o to
zloději pokusili. „Vloupání do ro-
dinných domů bylo šestnáct a dva-
krát si zloději „vyšli“ do novostaveb
rodinných domů,“ uvádí Jitka
Bauerová. Pozornosti zlodějů ne-

ZA PRVNÍ TŘI MĚSÍCE ROKU SE ZTRATILO V ÚJEZDĚ DVACET AUT

ZPRÁVA Z RADNICE
ÚMČ Praha 21 – Újezd nad Lesy pořádal 5. května

jako každý rok vzpomínkové setkání na ukončení
2. světové války r. 1945.

Byly položeny květiny k pomníčkům padlých.
Hlavní shromáždění se konalo v parku před Masary-
kovou základní školou, kde byl ve vestibulu položen
věnec k památníku Stanislava Krause, generála in me-
moriam a dlouholetého učitele naší školy.

Účastnili se i vzácní hosté – paní Alena Krausová
s dcerou a bojovníci 2. světové války. Jejich delegaci
(plk. Pavel Vranský, plk. Václav Straka, plk. Václav
Přibyl) vedl brig gen. MUDr. Josef Hercz.

Je zásluhou naší obce, především paní starostky
Andrey Vlásenková, že patříme k těm místům, kde se
nezapomíná na naše předky, kteří nám vybojovali svo-

bodu nad fašismem. A jsme také rádi, jak to tito staří
vojáci oceňují a do Újezda se rádi vracejí.

Jen doufáme, že jsou si naši občané vědomi vý-
znamu takovýchto vzpomínkových oslav a budou se jich
účastňovat v hojnějším počtu.

Komise výchovně vzdělávací (KVV) děkuje všem,
kteří tuto akci pomohli zorganizovat nebo sponzorovat
– manželům Líznerovým z Českého svazu zahrádkářů,
firmě Jan Kollinger, paní Lucii Dlabačové, plukovníkovi
Ing. Janu Vondráčkovi a řediteli Masarykovy ZŠ
Mgr. Miroslavu Kurkovi.

Poděkování patří i hlavním organizátorům a čle-
nům komise KVV.

PhDr. Jaroslava Jirásková, 
předsedkyně komise
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ÚKLID LESA
Les a Újezdský STROM děkuje všem, kteří se zapojili.

V  měsíci dubnu ( 19.4.2008)  proběhla další
akce občanů Újezda nad Lesy pod heslem „pojďme
si uklidit náš les“. 

Cílem bylo připravit les na jaro tak, abychom se
za sebe ani za něj nemuseli při svých jarních vy-
cházkách stydět.  

Akce navázala na řádku předchozích podob-
ných akcí pořádaných sdružením Újezdský STROM
ve spolupráci s odborem životního prostředí MČ. 

K akci se připojila i základní Masarykova škola
a fotbalový klub, jejichž areály přiléhají k území,
které bylo v době, kdy jsme před několika lety s ak-
cemi začínali, díky jejich užívání a provozu silně
zatíženo.

Je radostí vidět, že soustavná péče o čistotu při-
náší ovoce. Les kolem školy je již relativně čistý.
Tam, kde bylo před několika lety sebráno mnoho
desítek pytlů odpadu  různého stáří, nyní stačilo

ušly ani sklepy, jízdní kola, kabelky,
peněženky nebo mobilní telefony.
„Byly vykradeny stavební buňky
a zahradní chatky. Zaznamenali
jsme také několik případů vandal-
ství. Byl například poškozen auto-
mat na chlazené nápoje a veřejný
telefonní automat. Řešili jsme i roz-
bité výlohy obchodů,“ doplňuje.
Zlodějům neušla v polovině pro-
since ani klubovna Českého ry-
bářského svazu v Nadějovské ulici. 

„Ke konci roku bylo také za-
znamenáno několik případů krá-
deže benzínu z vozidel,“ konsta-
tuje Jitka Bauerová. V tomto pří-
padě představuje pro majitele
vozu mnohonásobně vyšší škodu
poškozená – provrtaná nádrž auta,
než odcizený benzín. 

Velkým problémem v loňském
roce, a nejen v obvodu Újezda, byly
krádeže na železnici. Lupiči se
vloupali do trafostanice, podařilo se
je ale na místě zadržet pachatele.
Několikrát zmizely i měděné kabely
a trakční propojky. „Bohužel pa-
chatelé si neuvědomují, že kvůli
„pár korunám“, které za měď do-
stanou ve sběrně, ohrozí provoz na
železnici, a celá věc může skončit
tragicky, a to nejen pro cestující na
železnici, ale i pro ně. Kabely na
trati jsou totiž pod elektrickým pro-
udem,“ varuje Jitka Bauerová. 

V celém obvodu Prahy 21 po-
licisté loni evidovali třiašedesát
krádeží měděných okapových svo-
dů. „Již v červenci byl zadržen pa-
chatel této trestné činnosti, které-
mu se podařilo v té době prokázat
krádeže ve dvanácti případech.
Bohužel na tohoto pachatele ne-

byla uvalena vazba, vrátil se zpět
a ve své trestné činnosti pokračoval.
Následně byl zadržen v září
a usvědčen z dalších čtrnácti pří-
padů. Poté na něj soud uvalil vaz-
bu. V té je do současné doby
a čeká na potrestání,“ říká Jitka
Bauerová. 

Vyhněte se krádeži a vel-
kým ztrátám

*Nenechávejte své věci v autě,
například kabelku, telefon, rádio,
notebook, fotoaparát a podobně,
ani když jdete „jen“ nakoupit, vybrat
peníze z bankomatu, vyzvednout
dítě ze školky a tak dále 

*Nemějte PIN k platební kartě
napsané na lístku poblíž karty
(například v peněžence), raději
ho nezapisujte nikam, prostě si ho
pamatujte 

*Nenechávejte své kabelky
a tašky v nákupních vozících, mů-
žete o ně přijít i ve chvíli, kdy je
ztratíte z dohledu, protože vybíráte
zboží z regálu, nenechávejte je ani
na sedadlech auta, když vykládáte
nákup z nákupního vozíku do kufru    

*Neopouštějte své osobní věci
v restauracích bez dozoru, když
jdete na toaletu nebo k baru, ber-
te si je s sebou, mějte pod dohle-
dem i své svršky 

*Zabezpečit auto je složité, pro-
tože zloději – profesionálové si do-
kážou s naprostou většinou překá-
žek poradit, systémy typu Construct
proto nejsou všespásné, ovšem
mohou být velmi užitečné, pokud zlo-
děj nemá eminentní zájem přímo
o váš vůz, když zloděj vidí na autě
nálepku, která značí zabezpečova-

cí zařízení, jde často o auto dál, tedy
k nezabezpečenému vozu. U star-
ších vozidel, do kterých nelze mo-
derní systémy namontovat, se
osvědčil spínač, který přeruší kon-
takty u zapalování.    

Jak „připravit“ dům, když
odjíždíte na dovolenou  

*Před dovolenou dům
a byt dobře zajistěte, domluvte se
se sousedy, aby vám vybírali
schránku a občas rozsvítili, otevřeli
okna – tedy aby byl vidět v bytě
pohyb, dobrým pomocníkem jsou
i automatické spínače světel   

*Celodenně stažené před-
okenní rolety můžou někdy vyko-
nat medvědí službu – zejména
na odlehlých místech a velkých
parcelách bývají doslova pozván-
kou pro zloděje, ideální je domlu-
vit se se sousedy, aby je na den
vytáhli a byli „všímaví“

*Když najdete svůj byt nebo
dům vykradený, nevstupujte do
něj, případně s ničím kvůli stopám
nehýbejte a ihned volejte linku
158 nebo místní oddělení policie

Klára Mandausová        

Případné připomínky a náměty
pro místní oddělení Policie České
republiky můžete posílat 
na e-mailovou adresu 
p3mopuje@mvcr.cz

nebo na adresu 
Policie České republiky
Obvodní ředitelství Praha III
Místní oddělení Újezd nad Lesy,
Lišická 1502
190 16  Praha 9
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jen několik rychlých průchodů kolem cest a pomoc
žáků školy na exponovaných místech v jejím okolí.

Troufli jsme si proto poprvé soustředit se na vý-
razně větší část lesa na území naší obce než ob-
vykle. Jarní pročištění  lesa  se již soustředilo
prakticky na  celý lesní porost v katastru obce le-
žící západně od silnice na Koloděje – Klánovice.

Jeden z členů přípravné skupiny akce se dokonce
ujal organizace čištění zanedbaného porostu přímo
uprostřed obce vedle prodejny stavebnin mezi uli-
cemi Novosibřinská, Hulická, Sulovická a Svoj-
šická. Takovéto aktivity vedoucí k vyčištění oblastí
v jejich okolí, za které se lidé sami cítí zodpovědní,

velice chválíme a děkujeme  všem, kdo se podíleli
na akci dobrovolně a bez nároku na odměnu jinou,
než je dobrý pocit z vykonané práce, jež má smysl
a je užitečná pro ně i ostatní .

V lese v Ladech se navíc díky dobré spolupráci
sdružení Újezdský STROM s Lesy České republiky
již loni objevily lavičky, které dále zvyšují rekreační

hodnotu lesa, který je v Praze a okolí velkou vzác-
ností. Pro majitele lesa je čištění velikou pomocí.
V příštím roce bychom rádi navázali spolupráci
také s ČD a zajistili úklid příkopu železniční tratě
podél turistické značky.

Akce se zúčastnilo okolo 40 dobrovolníků. 
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MEZI LIDMI

V rámci ekologické výchovy se na díle během akci
předcházejícího týdne spolupodílelo mnoho desí-
tek žáků školy. V návaznosti na sobotní brigádu se
v okolí klubu připojili i újezdští fotbalisté. 

Díky historicky mimořádnému rozsahu akce
(celý západní les, viz přiložený plánek) a zahájení
akce netradičně na konci ulice Pilovská, kde
zřejmě původní majitelé okolních domků, dnes již
zhusta prodaných novým majitelům, považovali les,
dnes protkaný dvěma turistickými značkami a sou-
sedící s oblastí evropského významu Natura 2000,
zřejmě za obecní skládku, bylo nasbíráno dosud
největší množství odpadu. Celkem bylo v celé ob-
lasti sesbíráno přes 70 120 litrových pytlů.

Objevil se tu a tam i jev, který je v souvislosti
s nově zavedeným systémem odvozu rostliného od-
padu za velmi nízké roční popatky nepochopitelný –
divoké vyvážení rostlinného odpadu podél cest a hra-
nice lesa. Rádi bychom, kdyby se občané, kteří toto
dělají zamysleli nad tím, zda nesypou odpad do cesty
třeba dětem (viz poznámka dále) a zda by jim bylo
příjemné si totéž vytvářet na vlastních zahradách. 

Atmosféra akce byla vynikající a i přes relativní
nepřízeň počasí (po poledni začalo pršet) se poda-

řilo uklidit prakticky vše, co jsme si na začátku akce
předsevzali. Přesto, že by se mohlo zdát, že
40 dobrovolníků není na devítitisícový Újezd
mnoho, výsledkem je velký kus práce a rozvoj ob-
lasti. Spolu s lavičkami a čistým lesem přicházejí
na procházky senioři i maminky s dětmi, stejně
jako sportovci a lidé se psy. A v obci se žije zase
příjemněji. Les, který jsme uklízeli, využívá k vy-
cházkám také školní družina i dvě mateřské školky.

Celkový pocit z akce je tedy radostný. I několik
málo desítek aktivních spoluobčanů dokáže udělat
pro své okolí mnoho. Trocha dobrého kvasu pro-
kvasí celé těsto, jak by řekli v pekárně  Kollingerů,
kam rád chodím  pro chutný místní chléb a pečivo.

Děkujeme všem zúčastněným a Odboru život-
ního prostředí úřadu MČ za podporu a následný
odvoz odpadu z označených  stanovišť. Chtěli  by-
chom na závěr všem účastníkům velice poděkovat
a těšíme se na další setkání a spolupráci  při ně-
které příští akci.

Michael Hartman, 
Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj 

a Okrašlování Městské části Praha 21 a okolí.

Vážení spoluobčané,

nejsem na to vůbec pyšná ani hrdá, ale musím se
(prostě nemohu mlčet) s Vámi podělit (a to nejenom
s obyvateli sídliště Rohožník, ale celého Újezda nad
Lesy) o nepříjemnou událost, která se koncem dubna
stala našemu panelovému domu a nejenom jemu.

Bydlím se svou rodinou v panelovém domě
na sídlišti Rohožník. Téměř jeden rok probíhala cel-
ková rekonstrukce našeho domu, do které bylo za-
hrnuto nejen zvelebení celého domu, ale i  vytvoření
několika nových bytových jednotek pro nové nájem-
níky. Před několika týdny byla celá stavba s velkou
radostí nás všech dokončena a proběhla kolaudace
domu. Noví nájemníci se nestačili ještě ani nastěho-
vat a co se stalo jedné dubnové noci? Nějací vanda-
lové pokreslili sprejem náš dům a to nejenom tento
dům, ale rovnou i další opravené domy na sídlišti
Rohožník. Tedy to je zábava. Jsem naprosto rozhoř-
čena nad chováním některých lidí. Netrvalo ani týden
po kolaudaci a někomu náš nově zrekonstruovaný
dům tak vadil, že ho musel takto nesmyslně poničit.
Vandalům to ale nestačilo malovat na domy, malovali
i na auta.

Možná právě teď když jsem matkou (více než kdy
jindy), mě nutím nutnost zamyslet se nad chováním
některých lidí. Kde se stala chyba, že někomu dělá

takovou radost ničit bez důvodu cizí majetek?
V dnešní uspěchané době se často zapomíná
na slušnost a úctu k druhému člověku, lidé jsou si
vzájemně lhostejní a nedůtkliví, rodiče nechávají své
děti bez velkého dozoru. I přesto a právě přesto se
budu o to více snažit svou dcerku vychovat jak nej-
lépe budu umět. Bude muset dokázat obstát v dnešní
hektické době, ale snad slušnost nebude v té době
již úplným přežitkem a bude vědět, že některé věci
se prostě nedělají.

Nečekám, že snad některý z tvůrců obrazů
na domy se přizná a  přijde s čistícím prostředkem
a své dílo odklidí, ale vlastně ani nevěřím, že až si
přečte (možná) tyto řádky, že se zastydí  a zamyslí
se nad svým činem a nikdy to již neudělá. Co nám
tedy zbývá? Opět čekat na další výtvor? Obehnat
dům ostnatým drátem nebo nechat hlídat psem s vel-
kými zuby nemůžeme, takže se možná v budoucnosti
můžeme těšit na další nechtěný výtvor. Prostě ubrá-
nit se nelze, aspoň já jsem na žádný způsob nepřišla.
Pouze snad věřit ve zlepšení výchovy našich dětí.
To je naivní myšlenka, že?

Omlouvám se všem slušným lidem, rodičům
a dětem, těm není věnován tento článek.

Čápová Eva

VANDALISMUS NA SÍDLIŠTI ROHOŽNÍK
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VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM O.S. NEPOSEDA PRO OSOBY KONČÍCÍ RODIČOVSKOU DOVOLENOU
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Občanské sdružení Neposeda nabízí poslední běh

VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO PROGRAMU 
Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské dovolené, ale i po ní, kteří se během půl až jednoho roku
chystají zpátky do zaměstnání a chtějí si oprášit anebo získat nové dovednosti, aby obstáli při hledání zaměstnání a i v
něm. Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Připraveny jsou pro Vás:

1. Bezplatné VZDĚLÁVACÍ BLOKOVÉ KURZY, které probíhají od 9.00 do 12.30 hodin. Po úspěšném absolvování
získáte osvědčení.

• Jak na návrat do zaměstnání
První část zážitkového kurzu bude o sebepoznání, uvědomění si, kde jsou moje hranice a jak si říct o podporu. V druhé
části se dozvíte, jak zvládnout pohovor a jak se na něj dostatečně připravit od lektorky z personálně poradenské spo-
lečnosti Business Development, s.r.o.
út  - 3. 6.      út - 10. 6. 
st  - 4. 6.      st - 11. 6. 
pá - 6. 6.      čt - 12. 6.  

•  Trénink komunikačních dovedností 
Zaměřeno na sebeprezentování, techniky asertivního jednání a jak vést úspěšný rozhovor. 
po -  16. 6.    po - 23. 6.
st  -  18. 6.    st  - 25. 6.
čt  -  19. 6.    čt  - 26. 6.

• Práce s počítačem a internetem III
Zaměřeno na praktickou obsluhu MS Word, MS Excel, MS Powerpoint a internet.
út  - 17. 6.     út  - 24. 6. 
st  - 18. 6.     st  - 25. 6. 
pá - 20. 6.     pá - 27. 6. 

+ Možnost využít podpůrných služeb - dohled nad dětmi předškolního věku v průběhu programu. 

2. Bezplatný PORADENSKÝ SERVIS - PORSE. Obrátit se na nás můžete s otázkami ohledně přechodu z rodičov-
ské dovolené do zaměstnání, jak a kde hledat zaměstnání, jaké sociální dávky můžete využívat aj. Pomůžeme i v
právních problémech - bydlení, výpověď z práce, návrat do práce po MD/RD atd. Poradenství mohou využít i osoby
ve věku 18 - 64 let, které projekt nenavštěvují, ale mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. 

Vzdělávací programy a poradenství se koná v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus, Českobrodská 1, 190 11 Praha -
Běchovice.

Těšíme se na Vás
Václava Parkánová - ředitelka sdružení

Věra Jílková - konzultantka programu
Kontakt:
Neposeda, občanské sdružení, Českobrodská 1, 190 11 Praha-Běchovice
tel.: 739 491 633, e-mail: vera@neposeda.org, http://www.neposeda.org/vpp

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

POZVÁNKA NA VÝLET
Kam: Kudowa Zdroj - POLSKO, 

Adršpašské skály, HRONOV, NÁCHOD
Kdy: v sobotu 21. 6. 2008   v 6:00 hodin  
Odkud: od spořitelny v Újezdě
Přihlášky: př. Líznerová    tel.: 281 972 219
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Sdružení důchodců Újezd nad Lesy uskuteční pro místní důchodce

dne 7. června 2008 zájezd do RATIBOŘIC 
na oživlé postavy.

Na milé setkání s románovými postavami Boženy Němcové – babičkou, Barunkou, paní kněžnou, komtesou
Hortenzií a ostatními. Dále navštívíme Nové Městsko nad Metují – muzeum – Starolékárnu z roku 1750 –
muzeum hodinek zn. PRIM. Pokračovat budeme do Dobrušky, kde se podíváme do rodného domku českého
buditele F.L. Heka (Věka), známého z románového podání Aloise Jiráska a filmového zpracování. 
Oběd zajištěn v restauraci „U Barunky“.  Cena zájezdu 250 Kč. Odjezd od Štangla v 7:00 hod. 

Přihlášky na tel: 281 972 999 nebo 281 970 108.  

Sdružení důchodců a Svaz postižených civilizační i chorobami
Základní organizace v Újezdě nad Lesy

srdečně zvou všechny zájemce 
na přednášku spojenou s besedou

na téma:

„JSME MISTRY SVÉHO MATEŘSKÉHO JAZYKA,
ANEB MLUVÍME SPRÁVNĚ ČESKY?“

„učit“ nás bude paní učitelka PhDr. Jaroslava Jirásková

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 5. června od 15:00 hod 
v zasedací místnosti místního úřadu.

Květa Svátková  

Úřad městské části Praha 21 
uvádí

Koncert bývalé členky Schovanek

HANY HORECKÉ

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

Vstupné 100 Kč. 
Předprodej: Knihkupectví nad Lesy a podatelna úřadu

Informace:           zdenek.vorisek@praha21.cz,           tel.: 777 811 331
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Vážení čtenáři a čtenářky, 

díky paní starostce a Radě místního zastupitelstva je knihovna od 5. května 2008
opět otevřena. Během zavření knihovny jsem průběžně nakupovala nové knihy
pro dospělé i mládež. Přijďte si vypůjčit knihy na prázdniny.

Na Vaši návštěvu se opět těší
Marie Tomaidesová, knihovnice

Adresa: 
Lomecká 656
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy 
tel: 281 973 864
e mail: mlkpraha21@seznam.cz 

Půjčovní doby:
Pondělí  10.00 - 11.00  

11.30 - 18.00 hod

Středa    10.00 - 11.00  
11.30 - 17.00 hod

Pátek     10.00 - 11.00   
11.30 - 16.00 hod

Pro děti
autor dílo
Awdry Ch. O mašince Tomášovi 12
Brezina Thomas Jsem superstar
Brezina Thomas 13 modrých koček 
Brezina Thomas Zombie z jeskyně
Brezina Thomas Zloděj mrtvol
Dudek Adolf Skákal pes přes oves
Gosciny Renné Nové Mikulášovi průšvihy 
Jolin Peter M. Harry Trottel - poslední výstřel 
Meister Marion Poklad skalního města. Dračinec
Paver Michelle Vyhnanec klanů
Ransome Arthur Boj o ostrov 
Sekora Ondřej Ferdův slabikář 
Sekora Ondřej Čmelák Aninka
Sekora Ondřej Brouk pytlík 
Wilsonová Jacquelin Jacky Snílek 
Wilsonová Jacquelin Pohřeb zaživa 

Básně pro děti. Jak se učil vítr číst.

Pro dospělé
autor                dílo
Blackburn Simon Platónova Ústava
Bradford Taylor B. Nástrahy osudu
Brasme Anne-Sophie Dýchej 
Cawthorne Nigel Největší bitvy v dějinách 
Clark Marry Higgins Tentokrát naposledy 
Coelho Paulo Brida 
Cohen Leonard Nádherní poražení 
Cook Robin Deformace 
Cornwell Patricia V ohrožení 
Coulter Catherine Urozená dáma
Dalby Richard Anglické duchařské historky 
Dumas Alexandre Madame Lafarge 
Gulik Robert Hans Vražda v Kantonu
Hervé Francoise Kolem světa na kole
Hoeg Peter Představy o dvacátém století 
Howard Robert Ervin Conan 
Hubáček Miloš Generál Patton 
Jánský Filip Vzpomínky nebeského jezdce 
Kaye M.N. Vzdálené vrcholky hor 
Kaye M.N. Vzdálené vrcholky hor 2
Liška Antonín Jak se plaší smrt 
Lloyd John Kniha všeobecné nevědomosti 
Mayle Peter Znovu Provence
Melville Herman Ráj kanibalů
Pamuk Orhan Nový život 
Poberová Jaroslava Lásky českých královen 
Procházková Lenka Narušitel 
Ráž Roman Prodavač humoru 
Roberts Nora Zkouška důvěry
Stoker Bram Dracula
Strugackij Arkadij Ďábel mezi lidmi 
Ulč Ota O čem dumá česká hlava 
Vavřincová Fan Taková normální rodinka se vrací 
Vondruška Vlastimil Intimní historie od antiky po baroko

13 komnata
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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 červen 2008

Pátek 6. 6. 2008, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – JAK PEJSEK A KOČIČKA MYLI PODLAHU
Divadelní představení na motivy pohádek Karla Čapka O pejskovi a kočičce. Hraje divadlo Bubec. Vstupné: 40 Kč/os.

Čtvrtek 5. 6. 2008, 19.30 KINO -  VENKOVSKÝ UČITEL
ČR, 2008, 126 minut, od 15 let, režie: Bohdan Sláma, Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý, Marek Daniel,
Tereza Voříšková, Zuzana Kronerová, Miroslav Krobot. Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém filmu osudy tří hlav-
ních hrdinů - učitele, Marie a chlapce - jejichž náhodné setkání rozpoutá velký příběh lásky, přátelství a odpuštění.

Čtvrtek 12. 6. 2008, 19.30 KINO - …A BUDE HŮŘ
ČR, 2008, 86 minut, drama, od 15 let, režie: Petr NIKOLAEV. Hrají: Karel ŽÍDEK, Filip KAŇKOVSKÝ, Tereza HOFOVÁ, Mirek
ŠKULTÉTY, Radek UHLÍŘ, David STRNAD, Michal GULYÁŠ, Eva ČERNÁ a další. Undergroundový film, který původně vznikal
pro čtenáře kultovního románu Jana Pelce, překonal skromná očekávání tvůrců a díky velkým ohlasům u diváků i kritiky se po
svém putování po hospodách a klubech ocitl v kinech, získal nominace na Českého lva za nejlepší režii, kameru, střih a vý-
tvarný počin. Přijďte se podívat na autentickou připomínku doby „husákovské dusivé vaty“.

Pátek 13. 6. 2008, 19.30 KONCERT – SKUPINA PROXIMA
Po zimním koncertu v kavárně KC Beseda bude hrát zelenečská kapela Proxima tentokrát v parku „Pod kaštany”. Kromě vlast-
ních skladeb zařazuje Proxima do repertoáru pro radost svou i posluchačů také revivalovou klasiku ze 60. – 90. let. Skladby
aranžérsky připodobňuje svému stylu a vystupuje s nimi v pražském teritoriu (více na www.proxima-rock.cz). (V případě ne-
přízně počasí bude koncert v prostorách KC Beseda.) Vstupné: 50 Kč.

Sobota 14. 6. 2008, 16.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY  OBRAZŮ ATTILY  GÁLA „…dnes je ale krásně!“
Příjemné odpoledne i večer v klánovické Besedě pro děti i dospělé, hudba, malování, promítání, hry,
KONCERT SKUPINY NEDĚLNÍ  LIDÉ - „HNĚTETĚTO TOUR 2008“ 
po celou dobu jam session jazzový, bluesový, rockový, lidový, 
noční promítání rockové opery „Král Štěpán“ režie: Gábor Koltay, 1984 
Vernisáž samotná bude na programu v 18.30 hod.

Úterý 17. 6. 2008, 19.30 VEČER NA TÉMA - PO STOPÁCH EMILA HOLUBA
Nevím, kdy jsem poprvé slyšela o cestovateli Emilu Holubovi, ale každopádně na mě kdysi udělal velký dojem film “Velké
dobrodružství”, který popisoval cestu Emila Holuba do vnitrozemí Afriky se všemi problémy, které ho provázely. To jsem
ještě zdaleka netušila, že se nám jednou naskytne možnost projet část cest Emila Holuba Afrikou a vidět Galulongu - místo,
kde cestování Emila Holuba bylo předčasně ukončeno. Zážitky z našich cest doplněné fotografiemi bude tématem povídání
„Po stopách Emila Holuba“. Majka a Olda Mikušovi

Čtvrtek 19. 6. 2008, 17.00 DIVADELNÍ PŘEDSTANÍ – HOUBIČKY
Dětský divadelní soubor Náhoda pod vedením PaeDr. Michala Černého vám představí premiéru jednoaktové bajky Houbičky
(v podání mladších dětí souboru) a ukázky z připravovaného hororu jehož premiéra bude na podzim (v podání starších dětí).

Čtvrtek 19. 6. 2008, 19.30 KINO -  KARAMAZOVI
Čr, Polsko, 2008, drama, 100 min, přístupný, režie: Petr ZELENKA. Hrají: Ivan TROJAN, David NOVOTNÝ, Igor CHMELA,
Martin MYŠIČKA, Radek HOLUB, Michaela BADINKOVÁ, Lenka KROBOTOVÁ, Roman LUKNÁR, Lucie ŽÁČKOVÁ a další.
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem hry, aby na alterna-
tivním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi, jejímž zákla-
dem je vyšetřování otcovraždy. 

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



21

KULTURA

Pátek 20. 6. 2008,17.30 INFORMAČNÍ BESEDA O KLÁNOVICKÉM LESE A EKOLOGII 
S MINISTREM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MARTINEM BURSÍKEM

Popis akce: Setkání občanů nejen z Klánovic a také přiznivců lesa se zůčastní následující hosté: ředitelka ispekce životního pro-
středí Eva Tylová, radní hlavního města Prahy Petr Štěpánek, předsedové občanských sdružení, starosta Klánovic Ladislav
Hrabal, kandidát do senátu, a další zajímavé osobnosti. V průběhu večera budete svědky různorodého hudebního a dramatic-
kého vystoupení, recitace, projekce fotografií. Součástí akce bude netradiční občerstvení a další doprovodný program. Všichni
jste srdečně zváni!

Neděle 22. 6. 2008, 16.00 KINO -  LOVCI DRAKŮ
Francie / Německo / Lucembursko, 2008, 80 minut, animovaný dobrodružný, dabing, režie: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak
Novopečení cestovatelé, vítejte na palubě! Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem a na se-
známení s nejstatečnějšími hrdiny. Vstupné: 65 Kč 

čtvrtek 26. 6. 2008, 19.30 KINO -  DECH
Jižní Korea, 2007, drama, 84 minut, od 15 let. Režie: Kim Ki-duk. Hrají: Cheh Chang, Jung-woo Ha, Kim Ki-duk…   
Nový film jednoho z nejoriginálnějších současných tvůrců je jedním z jeho dalších brilantních počinů. Do života vězně odsou-
zeného k trestu smrti, vstoupí neznámá žena a s každou další návštěvou se vztah mezi nimi prohlubuje. Snímek o lásce, pře-
kročení tabu a smrti. Film poeticky vykresluje cit mezi odsouzencem na smrt a ženou, která je ve svém manželství nešťastná.  

Pátek 27. 6. 2008, 19.00 KONCERT SKUPIN BLUESBERRY A BLUESKLAN
!... a saunu a halu s fíkusem, Klánovice jsou můj sen ..." Slavná bluesová kapela Bluesberry s Petarem Introvičem přijede do Klánovic.
Více informací o kapele na www.bluesberry.cz. Jako předkapela vystoupí klánovický Bluesklan a pokřtí své nové CD. Vstupné 80 Kč

Od června bude v provozu pétanquové hřiště. Hrací koule bude možno zapůjčit u obsluhy kavárny.

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.

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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ZPRÁVY Z FOTBALU
Fotbalová sezóna je v plném proudu a tak přinášíme další výsledky našich mládežnických týmů. 
Veškeré informace, podrobnosti k utkáním , sestavy, zprávy z fotbalových utkání dorostu a do-
spělých a další informace k dění v klubu naleznete na www.fkujezd.cz.

Mladší přípravka ,,A“ (hráči roč. 1999 a ml.) 
15. kolo (19. 4. 2008) FK Újezd nad Lesy  –  Viktoria Žižkov 1 : 2 (0  : 2)
Sestava: Havel Pinkas, Votava, Veselovský, Kuštein, Michek, Šuleková, Černý, Denemark, Čermák, Mruvčinský
Branky: 34´ Šuleková
Komentář: Jen co se nám jakž takž uzdravily dřívější posily, do stavu nemocných přibyli jiní. Už se těšíme na to,
až se sejdeme kompletní....
Dnešní utkání pro nás dopadlo velmi smolně. S trochou nadsázky se dá říci, že jsme v podstatě dali všechny góly
a přesto jsme nevyhráli. Dva trošku smolné a polovlastní góly však musíme přičíst i také dobré hře Viktorky
v prvním poločase, kdy hrála s větrem v zádech. Po přestávce se karta otočila a byli jsme to my, kdy zatlačil do-
mácí do hluboké defenzívy a nenechali je vydechnout, z velkého tlaku jsme však vytěžili pouze jeden gól a ten
na vítězství nestačil. Přesto za svou bojovnost v druhém poločase si hráči zaslouží pochvalu

16. kolo (23. 4. 2008) FK Újezd nad Lesy  –  Aritma  2 : 0 (0 : 0)
Sestava: Havel – Bouška, Čermák, Votava, Černý, Veselovský, Michek, Kuštein, Pinkas, Mruvčinský
branky: 45´ (p) Mruvčinský, 49´ Veselovský
Komentář: V dalším mistrovském utkání jsme přivítali tým z druhého konce Prahy a těšili se, že bychom jim mohli
oplatit nejvyšší naši podzimní porážku. Naše forma z úvodu jara nebyla valná, takže jsme čekali, jak se projeví
další tréninky na trávě.
Musíme naše borce pochválit za dobrý výkon, zvláště pak za druhý poločas, kdy jsme soupeře nepustili do
žádné větší šance a naopak v závěru utkání jsme dvakrát udeřili.
V jarní části jsme tedy získali tři body za první vítězství, z něhož máme velkou radost, hlavně proto, že nám to
soupeř svou kvalitní hrou vůbec neusnadnil. Diváci se celý zápas nenudili a naše hra se pomalu začíná podo-
bat té, kterou jsme se prezentovali v podzimní části soutěže.

17. kolo (4. 5. 2008)  FK Újezd nad Lesy – Junior  3 : 1 ( 1 : 0 )
Sestava: Havel – Mikuš, Pinkas, Votava, Šuleková, Veselovský, Denemark, Černý, Čermák, Mruvčinský
Branky: 25´, 29´, 33´ Mruvčinský
Komentář: K dnešnímu utkání jsme zajížděli na hřiště Junioru, který hraje své utkání na UMT. Tento povrch nám
moc nevyhovuje, na trávě se cítíme mnohem jistěji.
Samotný zápas probíhal od prvních minut mezi oběma brankami, ale brankáři moc práce neměli. Obrana do-
minovala nad útočníky, takže začínalo být jasně, že kdo udělá první chybu, bude prohrávat. Naštěstí tato chyba
se první projevila u týmu Junioru, takže 30 vteřin před koncem poločasu jsme se dostali do jednobrankového ve-

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ TRENÉRŮM
MLADŠÍ PŘÍPRAVKY FK ÚJEZD NAD
LESY ROMANOVI MRUVČINSKÉMU
A JIŘÍMU KRÁLOVI

za trpělivost, ochotu, vstřícnost, empatii, podporu a vše-
chen volný čas, který prožívají za každého počasí, vždy
v dobré náladě s našimi kluky. A v neposlední řadě i za or-
ganizaci celého zimního turnaje pořádaného v Běchovicích.

Konec fotbalové sezóny 2007/2008 (dovolím si napsat,
že úspěšné) se pomalu blíží. Čas prázdnin a dovolených
klepe na dveře. Všem hodně sluníčka, pohody, nádherných
zážitků a ještě jednou      

DÍKY!
z řad spokojených rodičů 

Andrea a Karel Šimkovi 
Pan trenér Roman Mruvčinský  a plná náruč 

sladkých odměn pro jeho malé fotbalisty 
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dení. Na začátku druhého poločasu jsme měli malý útlum, takže soupeř se dostal k několika rohovým kopům,
přičemž po jednom z nich vsítil náš hráč vlastní gól. Trochu to námi otřáslo, ale neuplynula ani minuta, (asi se
hráči Junioru ještě radovali) a vstřelili jsme druhý gól po parádní kombinaci.
Hra se přesouvala od jedné branky ke druhé, ale naše obrana stála pevně na svých nohou a po další pěkné akci
jsme zvýšili na dvoubrankový rozdíl. Soupeře jsme už k ničemu nepustili, takže si z Junioru zaslouženě odvá-
žíme další jarní body.

18. kolo (5. 5. 2008)  FK Újezd nad Lesy – SK Slavia  7 : 2 (4 : 0)
Sestava: Havel – Mikuš, Pinkas, Votava, Šuleková, Veselovský, Denemark, Černý, Čermák, Mruvčinský
Branky: 3´, 7´, 17´, 27´, 35´ Mruvčinský, 6´ Šuleková, 32´ Veselovský
Komentář: V předehrávaném utkání 18. kola jsme na domácím hřišti přivítali tým Slavie.
Protože jsme hráli včera odpoledne a docela dobře, hráči si dobrou pohodu ze včerejšího zápasu přinesli i do
toho dnešního. A bylo to znát, neboť od prvních minut jsme dobývali slávistickou branku a v podstatě za 7 minut
bylo o zápase rozhodnuto.
Hráči v prvním poločase splnili pokyny, které jsme si v kabině řekli před zápasem, takže v druhém poločase
jsme v pohodě dovedli zápas do vítězného konce.

Starší přípravka  (hráči roč. 1997 a ml.)

ADMIRA - ÚJEZD nad LESY 4:1 (2:0) Gól: LIPÁR
SESTAVA: PŘIBYL - NOVOTNÝ, DRDLA, VOJÁČEK - KONEJL, PINKAS - LIPÁR, MESIAR
STŘÍDAČKA: ŠULEKOVÁ, POŘÍZKA, HORÁK, VOTAVA, ŠULEK, MRUVČINSKÝ

ÚJEZD - SATALICE 1:4 (0:0) Gól: MRUVČINSKÝ
SESTAVA: ŠULEK - NOVOTNÝ, HERČÍK, VOJÁČEK - PINKAS, KONEJL - MESIAR, LIPÁR
STŘÍDAČKA: HORÁK, POŘÍZKA, ŠULEKOVÁ, VESELOVSKÝ, VOTAVA, MRUVČINSKÝ

ŘEPY - ÚJEZD nad LESY 1:0 (0:0)
SESTAVA: ŠULEK - DRDLA,VOJÁČEK, MESIAR-PINKAS, KONEJL-LIPÁR, POŘÍZKA
STŘÍDAČKA: ŠULEKOVÁ, VESELOVSKÝ, VOTAVA

ÚJEZD NAD LESY - ČAFC 5:0 (2:0) Gól: 2x KONEJL, PINKAS, PŘIBYL, POŘÍZKA
SESTAVA: PŘIBYL - DRDLA, VOJÁČEK, NOVOTNÝ - PINKAS, KONEJL - LIPÁR, DRDAJ
STŘÍDAČKA: HORÁK, POŘÍZKA

DUKLA - ÚJEZD nad LESY 1:2 (0:0) Gól: POŘÍZKA, LIPÁR
SESTAVA: PŘIBYL - PINKAS L., VOJÁČEK, DRDLA - PINKAS M., KONEJL - HORÁK, LIPÁR
STŘÍDAČKA: POŘÍZKA, HERČÍK, VESELOVSKÝ, ŠULEKOVÁ, NOVOTNÝ

David Šulek

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. FC Tempo Praha 18 12 5 1 56 : 15 41

2. FK Újezd nad Lesy 18 12 1 5 64 : 31 37

3. SK Motorlet Praha B  18 10 4 4 81 : 48 34

4. SK Aritma Praha 17 10 3 4 39 : 22 33

5. SK Slavia Praha B  18 9 4 5 58 : 46 31

6. FK Viktoria Žižkov B 18 9 0 9 50 : 45 27

7. FK Slavoj Vyšehrad 17 8 2 7 40 : 28 26

8. Junior Praha 18 7 2 9 41 : 39 23

9. FC Přední Kopanina 18 6 2 10 30 : 50 20

10. TJ Slovan Bohnice 18 4 2 12 26 : 62 14

11. ČAFC Praha B 18 3 4 11 19 : 70 13

12. FC King 18 1 3 14 21 : 69 6

Tabulka po 18. kole 
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Mladší žáci (hráči ročníků 1995,1996 i 1997), II.A třída Praha
Trenér: Chumlen Jan tel. 728 117 844
Tréninky: každé úterý 16.00 Blatov

každý čtvrtek 16.00 Blatov
Podrobnější komentáře k odehraným zápasům najdete na www.fkujezd.cz v sekci ml.žáci.

Další výsledky odehraných mistrovských utkání jarní části sezóny 2007/2008 

10. kolo – Zličín B - FK Újezd nad Lesy  0:3 (0:1)
Branky: Podlipný J., Karbus J., Doležal O. 
Sestava: Votava T. - Baudiš J., Rubeš D., Černý T. (40’ Pivoda P.) - Havel J., Foltman P., Karbus J. (45’ Ševčík R.),
Andras L., Doležal O. (45‘ Mrazík Š) - Podlipný J., Jašek R. (47’ Vaníček T.) 
Komentář: V utkání s posledním družstvem tabulky jsme od začátku zápasu soupeře zatlačili před jeho branku.
Bohužel se nám jeho obrannou hráz podařilo překonat pouze 3x.

11. kolo –  FK Újezd nad Lesy - Lipence 1:1 (1:0) 
Branka: Foltman P. 
Sestava: Votava T. - Baudiš J. (50‘ Vaníček T.), Andras L., Černý T. - Doležal O., Foltman P., Karbus J. (20‘ Ševčík R.),
Rubeš D., Mrazík Š.- Havel J., Jašek R.
Komentář: V utkání jsme podali zatím nejhorší výkon a v souboji s předposledním týmem tabulky jsme nakonec
byli rádi za remízu.

12. kolo - SK Ďáblice - FK Újezd nad Lesy 2:4 (1:1) 
Branky : 2x Jašek R., Havel J., Podlipný J.
Sestava: Votava T. – Doležal O., Andras L., Černý T., Rubeš D. – Havel J., Foltman P., Karbus J.(45‘ Baudiš J.),
Mrazík Š.(48‘ Pivoda P.)– Jašek R., Podlipný J. 
Komentář: V utkání jsme se prezentovali velkou bojovností a klukům se konečně začalo dařit i střelecky. Po vy-
rovnaném prvním poločase jsme dvěma rychlými góly rozhodli zápas na začátku druhého poločasu.

13. kolo - FK Újezd nad Lesy – SK Střešovice "B" 4:1 (2:0) 
Branky: 2x Jašek R., Rubeš D., Podlipný J.
Sestava: Votava T. - Doležal O. (57‘ Pivoda P.), Andras L., Černý T. (45’ Baudiš J.), Rubeš D. - Havel J., (50‘ Ševčík R.)
Foltman P., Karbus J. (31’Pinkas M.), Mrazík Š. (31‘ Drdla L.) - Podlipný J., Jašek R. 
Komentář: Soupeř přijel k zápasu notně oslaben a tak se vlastně hrálo na jednu branku. Naše vítězství mohlo
být i výraznější, kdybychom proměňovali vytvořené šance.

Petr Andras

ZPRÁVY Z REKREAČNÍ KOPANÉ
Ačkoli tým S.Újezd n.L. získal v podzimní části soutěžního ročníku 2007/08 12 bodů za 4 výhry a patřilo mu

místo v klidném středu tabulky, vzhledem ke skutečnosti, že mu byly kontumovány výsledky 4 zápasů ve pro-
spěch soupeřů za nepřiznanou registraci a tým Postilionu, který jsme porazili 6:2, odstoupil ze soutěže, ocitli jsme
se po polovině soutěže na samotném dnu tabulky. V úvodních čtyřech kolech jarní části sezóny jsme získali cel-
kem 7 bodů. Nejprve jsme podlehli v domácím prostředí Neutrinu 2:4 (3.4.2008), remizovali 1:1 na půdě ve-

Tabulka po 13. kole 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Admira 14 13 0 1 90 : 8 39

2. Bílá Hora 14 9 2 3 45 : 20 29

3.  Kopanina 14 9 2 3 44: 30 29

4. Újezd nad Lesy 14 8 2 4 38 : 31 26

5. Troja 14 7 3 4 54 : 33 24

6. SK Střešovice  B 14 6 2 6 30 : 28 20

7. Ďáblice 14 5 2 7 41 : 37 17

8. Stodůlky  B 14 3 3 8 31 : 35 12

9. Lipence 14 0 3 11 6 : 78 3

10. Zličín  B 14 0 1 13 3 : 82 1
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doucího celku soutěže Slavie (10.4.), porazili druhý tým tabulky C.A. ČSOB na jeho hřišti 4:2 (16.4.) a v Běcho-
vicích zvítězili 4:0 nad mužstvem Vonoklas (23.4.). 

Průběžná tabulka I. třídy odd. B, 2007/2008 (k 5. 5. 2008)

Postilion odstoupil ze soutěže

Více informací na internetové adrese: www.rekreacka.cz     Viktor Zollmann 

OSM ZLATÝCH MEDAILÍ Z OLOMOUCE
V sobotu 3. května se v Olomouci konal dlouho očekávaný turnaj národní taekwondo ligy (NTL) - Scorpions Cup.

Závodníci SK Kangsim na něm samozřejmě nemohli chybět, stejně jako bojovníci z řad dalších více než dvaceti čes-
kých i zahraničních týmů. Po trpkých zkušenostech se vstáváním v pět hodin ráno jsme se rozhodli tentokrát vyrazit
den předem. Náš “kordón“, čítající sedm vozů, vezl celkem 20 závodníků a 3 kouče - Marka Doxanského, Jana Kotrče
a Petra Mihaliče. Důležitými stavebními kameny byli také trpěliví rodiče, kteří s námi celou výpravu podstoupili.

Již při pátečním večerním vážení jsme poznali novou
halu, v níž byl turnaj uspořádán. Působila o moc svěžejším do-
jmem než hala z předchozích let. Ubytovali jsme se v příjemné
ubytovně v nedaleké obci Lutín.

Další den nás již očekávaly čtyři zápasové plochy.
Nutno říci, že každý se svého úkolu zhostil svědomitě a pokud
zrovna nebojoval, podporoval své zápasící spolubojovníky, jak
jen mohl.     V obzvláště napjatých situacích dunilo skandování
fanoušků celou halou a o Kangsimu bylo rozhodně slyšet.

Seniorští a juniorští reprezentanti ČR z řad našeho
klubu (Jan Berger, Robert Husák, Pavel Pospíšek) svůj titul
potvrdili skvělými výkony a prvním místem. S přehledem
zvládl všechny soupeře také “slovenská škola“ Ondrej Cehlár.
Svou průrazností se na nejvyšší stupínek “probagroval“ i Do-

minik Urich - efektivní otočkou všem přihlížejícím vyrazil dech.
Na druhé místo se přes množství soupeřů probojoval Matěj Štacha. Maroš Novák ohromil svým nadstan-

dartním výkonem - jeho protivník neměl ani šajn o tom, co se děje. Na Honzu Bergera však Maroš přesto ne-
stačil, získal tedy stříbrnou medaili. Jakub Šťastný si domů odvezl bronz.

Ani mladší ročníky nezahálely. Klára Šťastná, Lukáš Sládek a Tadeáš Votava se přes své soupeře vyšplhali
až na nejvyšší stupínek a přivezli domů zlatou medaili. Laura Vinklerová zápasila s mnohem starší a vyšší re-
prezentantkou, nezalekla se jí však a pustila se do ní s plným nasazením. Nakonec však přece jen prohrála,
druhé místo se ale také cení. Na stříbrný kov dosáhli také Julius Smolej, Jára Pitrák a Jan Hruška. Bronzovou
medaili vybojovali Dominik Šebesta, Ríša Stočes a Jan Horčička.

1. místo: Pavel Pospíšek, Robert Husák, Jan Berger, Klára Šťastná, Dominik Urich, Ondrej Cehlár, Tadeáš
Votava, Lukáš Sládek

2. místo: Matěj Štacha, Maroš Novák, Július Smolej, Laura Vinklerová, Jaroslav Pitrák, Jan Hruška
3. místo: Dominik Šebesta, Ríša Stočes, Jakub Šťastný, Jan Horčička

Pořadí Název mužstva Odehrané
zápasy

Počet 
vítězství

Počet
remíz

Počet
porážek Skóre Body

1. Telus 12 7 2 3 36 : 19 23

2. O.P. Slavia 11 6 3 2 37 : 28 21

3.  C.A. ČSOB 10 6 2 2 38 : 21 20

4. O2 - Sítě 10 6 0 4 44 : 40 18

5. Neutrino 11 6 0 5 29 : 25 18

6. Prakab 13 5 3 5 35 : 34 18

7. Vonoklasy 12 3 2 7 22 : 40 11

8. Sokol Újezd nad Lesy 12 3 1 8 18 : 31 10

9. RWE Transgas 11 2 1 8 14 : 35 7
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Protože se jednalo o turnaj NTL, nebyla nouze
o kvalitní soupeře. Postup byl proto obzvláště pro bo-
jovníky s menšími zkušenostmi velmi obtížný. I tak
ale všichni ukázali co v nich je – hlavní trenér Marek
Doxanský byl spokojen s výkony i výsledky. V celko-
vém počtu dvaceti lidí jsme ukořistili celkem osm zla-
tých, šest stříbrných a čtyři bronzové medaile.
V hodnocení týmů (účastnilo se více jak 20 týmů
z České republiky i zahraničí) jsme se umístili
na třetím místě - vyššího skóre dosáhl jen bělo-
ruský tým a KT Humpolec. 

Klub tímto gratuluje bojovníkům k jejich vynikají-
cím výkonům a děkuje rodičům za pomoc spojenou
s dopravou, dokumentací a organizací.

Za SK Kangsim Dojang
Robert Husák

ČERVNOVÁ ZAHRÁDKA

ČERVEN NA ZAHRÁDCE
A máme tu první letní měsíc, jara jsme si letos mnoho neužili. Snad jenom únorová nadprůměrná teplota nás

trochu nalákala do přírody. Březen a duben  s povětřím a ponurými dny na zahrádku nezval. Červen bude snad
trochu milejší a potěší nás lepším počasím.

Květina spíše keř, která v lidech vyvolává téměř po celou sezonu dobrou
náladu je Hortenzie. Máme-li na zahrádce šikovné polostinné místo mohl by
nám tento keřík přinést dobrou náladu. Hortenzie latinsky Hydrangea dříve
zdobila mnoho venkovských zahrad. I dnes se objevuje v moderních zahra-
dách a vypadá v této kompozici velmi hezky.

Hortenzie je opadavý keř s kulovitými květy náročný na kyselou půdu po-
dobnou té, která se používá  pro rododendrony.Zalévání městskou vodou
hortenziím nesvědčí požadují měkkou vodu a dostatečné přihnojování. Kvete
od jara až do podzimu množstvím barev od bílé až po červenou a modrou.
K podzimu barvu mění na zelenou až tmavě červenou. Při zimní výzdobě se
dobře uplatní se šikmo seříznutými stonky a s odstraněním spodních listů.

Dnešní zahrady změnily úplně sortiment rostlin. Již se na nich nepěstuje tolik ze-
lenina, protože je celoročně dostupná v obchodech. Jedině rajská jablíčka zůstala
na některých zahradách dodnes. Rajčata v jakékoliv úpravě, hlavně tepelné, jsou velmi
zdravá pro svůj obsah betakarotenu, lykopenu a antioxidantů. Protože již hodně pa-
matuji, jeden čas se o rajčatech říkalo, že jsou nezdravá, ale asi jich byl nedostatek.
Krásně vypadající rajčata celoročně k dostání v obchodech, musí být ošetřena, aby
vydržela přepravu a byla tuhá. Proto je lákavé několik keříčků si na zahradu zasadit
a přes léto si vychutnat jejich přirozenou chutˇ. Jsou to rostliny hluboko kořenící, takže
si najdou vláhu i v hloubce, ale dobře se jim daří i v nádobách. Doba od květu po skli-
zeň trvá dva měsíce. Vrcholky se zaštipují za 6. až 7. vijanem, odstraňujeme boční vý-
hony a spodní listy. V červnu ošetříme proti plísni bramborové a stále přihnojujeme.

Čistě přírodní organické hnojivo-granulovaný  hnůj, nahrazuje dřívější hnoje, se kte-
rými bylo moc práce a příliš nevoněly. Tato nová organická hnojiva jsou vyráběna prů-
myslově z hovězích  a koňských hnojů s přídavky rohoviny a guána. Jsou i specielní
na různé druhy rostlin ve formě granulí nebo tekuté. Tato hnojiva jsou šetrná k přírod-

nímu prostředí. Výsledek hnojení touto formou je krásná zelenina, ovoce, květiny ale i jehličnany.

Nejlepší forma zavlažování zahrady je déšť. Když nachytáme při dešti vodu do sudů nebo nádob specielně
k tomu určených, v době sucha můžeme vesele zalévat. Voda ze studní je příliš tvrdá a hlavně studená  a z vo-
dovodu chemicky upravená  a drahá. V sudech se voda ohřeje a při zalévání konví je deštík jemný. Je možné po-

Na kyselé půdě se květy 
hortenzií zbarvují do modra

Torino F1
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užít ponorné čerpadlo a hadice je to pohodlnější. Vodu v sudech chráníme víky proti nečistotě a komárům,
zahnívala by. Zahrádka vám bude v době sucha za zalévání dešťovkou vděčná.

V červnu je nejvhodnější doba na probírku plodů na jabloních, hrušních a broskvích po jejich propadu. Je to
nepříjemná činnost, ale potřebná. Zlepšujeme tak velikost a zdraví plodů  ale i stromů. Při protrhávání  by po
plůdku měla zůstat na stromě stopka, tak se neporuší ponechané plody.  Zastavil by se na určitou dobu jejich
růst. Tuto probírku děláme buď ručně nebo nůžkami, kdy stopku od plůdku přestřihneme v polovině.

Víte co jsou to čarověníky? – jsou to venkovní rostliny, borovice,
smrky, jalovce, jedle ale i listnaté stromy. Je to genetická chyba vzniklá
virem nebo hmyzem. Shluk drobnějších větviček, který má vlastnosti
mateřského stromu můžeme vidět v korunách. Máte-li malou zahrádku
doporučuji čarověníky. Dají se koupit např. v Litoměřicích nebo v ob-
chodech s bonsajemi. Nemusíte se o ně několik let starat, rostou velmi
pomalu, potřebují však pravidelně přihnojovat. Zahrada vysázená nor-
málními stromečky je krásná ale za pár let jsou stromy přerostlé. Čaro-
věníky můžeme doplnit kvetoucími dřevinami nebo drobnými květinami.
Budou vám dělat radost po mnoho let. Při troše štěstí a prostudování
literatury si můžete   čarověníky vypěstovat sami.

Organizace ČZS Újezd nad Lesy má již svoje internetové stránky.
Zájemci je mohou navštívit na adrese  www.kvetyujezda.ic.cz Stránky
jsou zatím ve vývoji, pracujeme na nich a tak se nápadům meze nekladou.

Za ČZS:  Z. Nohejlová

Čarověníky umožňují pěstování 
velkého počtu rostlin na malé ploše

S POČÍTAČEM PROTI PTACTVU
Elektronické počítače, správně česky kompjútery, podobně jako téměř veškerá lidská činnost, vytvářejí odpad.

Vedle součástek, které na smetiště vyprovodila závada, jsou to hlavně kompaktní disky, lidově cédéčka. Není
možno je recyklovat a tak končívají ve směsném odpadu. Zahrádkáři, zahradníci i sadaři tedy jistě uvítají násle-
dující návrh, který jako nasnadě jsoucí, si nečiní nárok na odměnu.

Pokusně, na třešni dole uvedeného autora, bylo pozorováno, že špačci, podobně jako
ostatně všichni lidé, kteří nerozumějí počítačům, mají k této technice negativní vztah. Stačí několik (podle veli-
kosti stromu) volně zavěšených cédéček a špačci a jim příbuzní milovníci třešní se stromu vyhnou. Případné zlep-
šovatele tohoto zlepšení je třeba upozornit, že CD plašidla se musí volně v závanech větříku pohybovat a že je
pošetilé přibíjet je ke kmeni stromu i když jsou tak jistě chráněna před krádeží.

Po sklizni je možno plašidla sklidit, s výhodou s posledními plody, aby si na ně špačci nezvykali. Zájemci
o vyřazené CD-disky se mohou obrátit na místně i společensky blízkého počítačového odborníka, který jim jistě
vyhoví, stejně jako

Lubor Jenšovský  & synové

RŮZNÉ

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 

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  PPŘŘIISSPPĚĚVVAATTEELLEE::
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PLACENÁ INZERCE

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 

SS MM ÍÍ ŠŠ KK OO VV, S. R.O.

ZAHÁJÍ SVŮJ PROVOZ 
1. ZÁŘÍ 2008 

V PRAZE 9 - KLÁNOVICÍCH

Kontakt: Mgr. Petra Venclů

739 032 906  
www.smiskov-skolka.cz

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

KURZY ANGLIČTINY A PRÁCE NA PC V BĚCHOVICÍCH
Nabízíme kurzy angličtiny a základů práce na počítači pro všechny. 
Možnost volby z dopoledních a odpoledních kurzů. Výuka probíhá 
v malých skupinách. Příznivé ceny. Zahájení kurzů: 15. září 2008.

Více informací na  www.neposeda.org/vpp 
Kontakty: mobil: 733 685 911, e-mail: neposeda.janek@email.cz 

SSppoo lleeččnnooss tt   HHoouussee&&CCaarree,,   ss .. rr..oo ..   
zabývající se úklidem domů, bytů a péči o domácnost 

svých klientů v lokalitách Prahy-východ,

přijme na DPP šikovnou paní na úklid.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel.:731 317 683
e-mail: uklid@housecare.cz fax: +420 281 860 770

Hledám rodinný dům na prodej
v Újezdu nad Lesy nebo v okolí 

(Klánovice, Koloděje, Běchovice, popř. Úvaly)

Volejte na tel.: 733 690 110

Hledám dům či vilu ke koupi 
v této lokalitě, rekonstrukce není překážkou. 

Případnou nutnost náhradního bydlení 
pomohu zajistit. 

Volejte 605 246 386

Hlídání  dětí  a  péče o dítě 
v době Vaší nepřítomnosti.

Během hlídání zajištěný program 
přiměřený věku dítěte. Praxe ve školství.  

Telefon: 739 072 866, 281 972 236

Hledám paní (slečnu) na úklid domácnosti 
v Újezdě nad Lesy. 1x týdně (cca 4 hodiny).

Pracovní doba flexibilní - dle domluvy. 
Vhodné i pro studentky.

Tel.: 723 972 492, pevná linka večer 281 972 458

BMS REKON, s.r.o. stavební firma
Poličanská 1429, Praha 9-Újezd nad Lesy

výstavba rodinných domů, zateplování fasád, 
bytová jádra, ploty, vrata, výměna oken

tel.: 777 616 207, e-mail: bms-rekon@volny.cz

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

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

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

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

FA INZÁTO
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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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA
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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

CChhcceettee  pprrooddaatt  bbyytt??
MMááttee   hhrrůůzzuu  zz   rreeaall ii ttkkyy??
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

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

KKAADDEEŘŘNNIICCTTVVÍÍ
a

KKOOSSMMEETTIIKKAA
v Plhovské

pánské, dámské, dětské, nástřel náušnic, 
prodej vlasové kosmetiky fa. Schwarzskopf
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme vydařené léto

tel.:     281 970 221   
otevřeno 8 - 19 hod

Připravím ke zkouškám 
na zbrojní průkaz.
100% úspěšnost

602 563 895

Prodám novostavbu menšího RD 
dřevostavba v Úvalech u Prahy za 3 900 000 Kč.

3+kk+hala+komora+terasa, možnost obytného podkroví, 

chybí finální fasáda a vnitřní obklady (koupelna + WC),

nízké provozní náklady, volné 7.- 8. 2008 (tel. 777 292 077)

Základní škola a Praktická škola v Úvalech
přijme od 1. 1. 2008 učitele/ku (nejlépe se spec. ped.
aprobací – není podmínkou) na plný nebo i částečný úvazek.
Nabízíme práci v „rodinné“ atmosféře malé školy. 
Tel.: 281 981 244, 739 455 070.

PSYCHOLOGICKÉ 
PORADENSTVÍ

Jana Dlouhá
řešení problémů

vztahy
dosahování cílů

terapie
životní koučink

SoulWork

Coachme s.r.o.
tel.: 775 210 479
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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
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“ PARTNER  PRO  VAŠI  STAVBU “

STAVEBNINY  KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790

www.krutsky.cz    e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA  !!!

� Cihlový zdící systém POROTHERM, HELUZ SUPERTHERM, přesné tvárnice YTONG, tvárnice H+H, cihly, překlady,
PZD, stropní systém MIAKO, stropní panely HELUZ  

� Cement, vápno, multibat, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
� Střešní tašky KM BETA,  KB BLOK,  BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
� Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
� Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy  BASF,PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
� Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie HASOFT, DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna....
� Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
� Betonové plotovky KB BLOK, BEST, COLOR BETON, ztracené bednění, ploty, pletivo
� Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let, COLOR BETON
� SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
� Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy kov, dřevo, podlahy 
� Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd….. 
� Tónování omítek a barev BASF, PRINCE COLOR,PRIMALEX, RELIUS na počkání
� Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR,  LIAZ s HR – dosah ruky 6-11m
� Kamionové dodávky po celé ČR  
� Kompletní zásobování staveb
� Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky 
� Montáž střešních oken Velux  pro RD zdarma (9% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA
WWW.KRUTSKY.CZ, NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169
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STAVEBNINY STAKO® 

Sulovická 1234, Praha 9-Újezd nad Lesy 
Tel.: 281 972 245-6, 724 271 834, 728 874 254

e-mail: stako@volny.cz
DOPRAVA V ÚJEZDĚ nad LESY AUTEM S HR ZDARMA

Akce červen
cihlový systém Ecoton, Thermopor (dovoz Německo) - bezkonkurenční ceny
broušené cihly Ecoton, Thermopor (hit letošní sezony), lepidlo zdarma - bezkonkurenční ceny
cihly lícové KLINKER / 12 barev - akční ceny
v prodeji HURDIS
Porotherm, Supertherm - slevy až 25%
tvárnice YTONG, H+H, Q-POR, veškeré cihly, překlady, stropní systém 
MIAKO - slevy až 20%
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace - KNAUF, BUILDING, MUREXIN, HASIT - slevy až 20%
střešní tažky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER a ostatní systémy 
(plech, lepenka) - slevy až 20%
tepelné izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky - slevy až 30%
kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS - slevy až 20%
řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky - sleva až 20%
keramické dlažby a obklady, sanitární keramika - sleva až 20%
PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla - DenBraven, SIGA, SOUDAL - slevy až 20%
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet.sítě, žebírková ocel - slevy až 10%
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX - slevy až 10%
velký výběr nářadí, ochranné pomůcky, žebříky aj. - slevy až 10%
komínové systémy SCHIEDEL, ASV komíny, EKO komíny, CIKO komíny - slevy až 15%
střešní okna VELUX, FENESTRA - slevy až 15%

slevy z ceníku výrobců
+  rozvoz materiálu IVECO s HR do 14 m, LIAZ s HR,
+  kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+  základní slevy pro stavební firmy a individuální slevy dle domluvy ve stavebninách

stavebniny pro Vás
stavebniny pro Vás

AUTOŠKOLA
Újezd nad Lesy, Hodkovská 1188

! JARNÍ AKCE !
Slevy pro studenty - skupina B

zahájení a ukončení jízdy v místě 
bydliště. Možnost na splátky.

Kondiční jízdy.

Tel.: 607 928 382, 281 971 520

Viladomy  Klánovický  les, s.r.o
PRODEJ  LUXUSNÍHO  BYTU

180 m od Klánovického lesa
Újezd n. Lesy, Hrádková ulice

Nový 5 + k.k. + 2G + balkon, 135 m2,
vlastní zahrada 120m2 + spol. zahrada,

2 koupelny, vana, sprcha, 2 WC,
bidet, dřevěné podlahy, dýhované 

a bezpečnostní dveře, zásuvky TV
v každém pokoji, sklepní box, 2G stání  

Ihned k nastěhování
www.hezkebyty.cz         tel.: 777246147

Hledám práci v oboru elektromechanička
na Živnostenský list. 

Vyhlášku č. 50 a pracovní prostory mám.
tel.: 281 970 169         mobil: 607 683 916

Koupím pozemek na výstavbu RD
v Újezdě nad Lesy a okolí do 3 mil. Kč.

Možná i výměna za byt 3 + kk na Praze 4
nebo RD k trvalému bydlení i rekreaci

30 km od Prahy směrem na Kolín.
Tel.: 737 251 556
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MUDr. Katarína Feureislová - ordinace praktického lékaře

Adresa: Ordinační hodiny:
Živoníská 1630 Po 7:00 – 12:00 ----------------
190 16   Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 10:30 – 12:00 13:00 – 17:30
Tel: 281 971 799 St 11:00 – 12:00 13:00 – 13:30

Čt 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pá 7:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Letní ordinační doba
(červenec, srpen) Po – Pá 7:30 – 13:00

Ordinace – Koloděje
Adresa: Ordinační hodiny:
K Jízdárně 9 Po    13:30 – 15:30
190 16  Praha 9 – Koloděje St 7:30 – 10:30
Tel: 281 971 017

MUDr.  Tomáš Hruška – ordinace praktického lékaře, hematolog

Adresa: Ordinační hodiny:
Novosibřinská 111 Po 7:00 – 11.30
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 7:00 – 11:30
Tel:   281 970 369 St 7:00 – 11:30 13:00 – 15:00
Mob. 728 727 573 Čt 7:00 – 11:30

Pá 7:00 – 11:30
Po telefonické dohodě je možná návštěva lékaře v bytě.

MUDr. Marie Vráblíková   - praktický lékař pro děti a dorost

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 7:30 –   9:00 odběry, kontrola
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy 9:00 – 11:00 nově nemocní
Tel: 281 973 158 13:00 – 15:00 poradna

Út 7:30 –   9:00 odběry, kontrola
9:00 – 11:00 nově nemocní

13:00 – 14:30 zvaná poradna

St 7:30 – 11:00 nově nemocní
12:30 – 15:00 nemocní

Čt 7:30 –   9:00 odběry, kontrola
9:00 – 11:00 nově nemocní

13:00 – 14:00 zvaná poradna

Pá 7:30 –   9:00 kontrola
9:00 – 11:00 nově nemocní 

12:00 – 14:00 zvaná poradna

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21
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MUDr. Frňková – samostatná ordinace praktického lékaře 
pro děti a dorost

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 7:00 –   8:00 odběry dle objednání
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy 8:00 – 10:30 nemocní
Tel: 281 971 800  10:30 – 14:00 objednaní pacienti

Letní pracovní doba Út 7:00 –   8:00 odběry dle objednání
Od 1.7. do 31.8. 8:00 – 10:30 nemocní
Po – Pá       8:00 – 12:00  10:30 – 12:00  obj. pacienti

12:00 – 13:30 poradna
14:00 – 16:00 objednaní pacienti 

Koloděje

St 12:00 – 15:00 nemocní
15:00 – 16:30 objednaní pacienti

Čt 7:00 –   9:30 odběry dle objednání
Koloděje

10:00 – 11:30 nemocní
11:30 – 14:00 objednaní pacienti

Pá 7:00 –   8:00 odběry dle objednání
8:00 – 10:30 nemocní

10:30 – 14:00 objednaní pacienti

MUDr. Nejedlý Zdeněk – Chirurgická ambulance

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 8:00 – 12:30 13:00 – 16:30
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:00 – 12:30 13:00 – 14:30
Tel: 281 973 383 St klinický den 14:30 – 18:30

Čt 8:00 – 12:30 13:00 – 16:30
Pá 8:00 – 12:30 13:00 – 14:30

MUDr. Švorcová Milena – Oční ordinace

Adresa: Ordinační hodiny: Letní pracovní doba:
Živonínská 1630 Po 8:00 – 18:00 Po 8:00 – 18:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 7:30 – 15:00 Út 8:00 – 15:00
Tel: 281 971 995 St 7:30 – 12:00 St 8:00 – 12:00

Čt 7:30 – 15:00 Čt 8:00 – 14:30
první čtvrtek v měsíci klinický den

Pá 7:30 – 13:00 Pá --------------

Akutní případy (záněty, úrazy) mohou být ošetřeny bez objednání, ostatní pacienty prosím
opředchozí objednání. Objednací časy jsou pouze orientační. Mohou být ovlivněny počtem
akutních pacientů. Pořadí pacientů určuje lékař. Poslední pacient bude ošetřen 15 min před
koncem pracovní doby.

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21
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MUDr. Roman Procházka – Interní ambulance
Bez objednání 

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 15:30 – 19:30
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 15:30 – 19:30
Tel:   281 972 595 St 15:30 – 19:30
Mob: 723 464 515 Čt 7:00 –   8:30 laboratoř

8:30 – 12:00 ordinace   
Pá ----------------

MEDICUR s.r.o – Rehabilitace, Neurologie, Ortopedie
Adresa:
Živonínská 1630
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel:   281 973 159

Rehabilitace
Ing. Dagmar Veselá                                Mgr. Radka Mikyšková
Po 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30 Po 7:30 – 11:30 12:00 – 17:30
Út 11:00 – 16:30 17:00 – 18:30 Út 7:30 – 16:00
St 6:30 – 11:30 12:00 – 16:00 St 7:30 – 16:30
Čt 7:00 – 11:30 12:00 – 16:00 Čt     12:30 – 21:00
Pá 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00 Pá 7:30 – 14:00

Neurologie
MUDr. V. Janošová Út 7:30 – 15:00 Čt 7:30 – 15:00

Ortopedie
MUDr. Smetana  Čt 17:00 – 22:00

Pá dle dohody

MUDr. Hrabovský  - RTG oddělení, ultrazvuk

Adresa: Ordinační hodiny: RTG:
Živonínská 1630 Po 7:00 – 15:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 7:00 – 14:30
Tel: 281 972 143 St 7:00 – 18:00

Čt 7:00 – 15:00

SONO Po, čt 8:00 –   9:00
Pá 7:00 – 13:00

Administrativní výkony nehrazené pojišťovnou:
- zapůjčení RTG snímků 20 Kč
- popis RTG snímků na počkání 50 Kč
- výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
Poslední pacient 20 minut před ukončením pracovní doby.
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MUDr. Nožička – Diabetolog

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 St 13:30 – 15:30 do objednání 
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel:   281 971 799

Středisko osobní hygieny - pečovatelská služba – pí Tesařová

Adresa:
Živonínská 1630, 190 16  Praha 9  - Újezd nad Lesy
Tel: 281 972 720

J. Tesařová – pečovatelka, pedikúra (P) G. Hladíková - pečovatelka, řidič
Po 7:30 –  9:00 P 9:00 – 16:00 terén 16:00 – 18:00 Po 7:30 – 11:30 12:00 – 18:00 
Út 7:30 – 11:30 P 12:00 – 14:00 terén 14:00 – 16:00 Út 7:30 – 11:30 12:00 – 16:00  
St 7:30 – 11:30 P 12:00 – 16:00 terén 16:00 – 17:00 St 7:30 – 16:30 12:00 – 17:00
Čt 7:30 – 11:30 P 12:00 – 14:00 terén 14:00 – 16:00 P Čt 7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
Pá 7:30 – 11:30 P 12:00 – 13:00 terén Pá 7:30 – 11:30 12:00 – 13:00

MUDr. Bureš Vít, MUDr. Mindžák Richard  - zubní ordinace

Adresa: Ordinační hodiny:
Onšovecká 1280 Po 8:00 – 15:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:00 – 15:00

St 8:00 – 15:00
Čt 8:00 – 15:00

Dočasně plný stav pacientů. Pá 8:00 – 15:00

MUDr. Mesjar Dušan – zubní ordinace

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
tel:    281 972 446 St 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Mob: 736 533 159 Čt 8:00 – 12:00 15:00 – 17:00

Pá 8:00 – 14:00

MUDr. Hana Kubešová – zubní ordinace

Adresa: Ordinační hodiny:
V soudním 247 Po 7:00 – 17:00
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 7:00 – 15:00
Tel: 281 961 063 St 7:00 – 12:00

Čt    13:00 – 20:00
Pá 7:00 – 12:00

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21



P 5

MUDr. Zuzana Dastychová – Gynekologie, 
Emilie Kučerová – porodní asistent

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 7:30 – 17:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 7:30 – 10:00 – pouze sestra          
Tel: 281 972 713 St 7:30 – 14:00

Čt 7:30 – 15:00
Pá --------------

Preventivní a léčebná zdravotní péče v oboru gynekologie a porodnictví. 
Tělocvik a psychoterapie pro těhotné – sestra Kučerová.

Ordinace Dolní Počernice

Adresa: Ordinační hodiny:
Národních hrdinů 587 Út 7:30 – 17:00
Praha 9 Pá 7:30 – 12:00
Tel: 281 930 560 

MUDr. Jitka Ždichyncová - Gynekologie

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 83 Po 9:00 – 12:00 13:00 – 14:30
190 14  Praha 9 – Klánovice
Tel: 281 961 048

Pacienti, kteří přijdou do 14:30 hod budou ošetřeni.

MUDr. Jan Jágr – Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 83 Po 7:15 – 12:30 
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 7:15 – 12:30 
Tel: 281 961 048 St 7:15 – 12:30

Čt      13:00 – 17:00
Pá 7:15 – 12:30

Odpoledne – návštěvy.

MUDr. Marie Jágrová – Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Adresa: Ordinační hodiny:
Axmanova 150 Po 7:30 – 12:00 12:30 - 17:00 návštěva
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 7:30 – 15:00 15:30 – 18:00 návštěva
Tel:   281 961 670 St 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 návštěva
Mob: 602 616 313 Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 návštěva

Pá 7:30 – 12:00 12:30 - 17:00 návštěva
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MUDr. Zuzana Brychtová  - Praktická lékařka pro děti a dorost

Adresa: Ordinační hodiny:
Šlechtitelská 97 Po 7:30 – 12:00 14:30 – 16:00
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 7:30 – 12:00
Tel: 281 961 082 St 8:30 – 12:00 14:30 – 16:00

Čt 7:30 – 12:00
Pá 7:30 – 12:00

MUDr. Tomáš Frey CSc.  – Kožní ordinace a dermatohistologie

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 771 Po 15:00 – 18:30  objed. pac. MUDr. Heřmánková
190 14 Praha 9 – Klánovice Út 12:00 – 18:30  bez objednání – MUDr. Frey
Tel: 281 962 097 St 15:00 – 19:00  objednané zákroky – MUDr. Frey

Čt 14:00 – 18:00 bez objednání MUDr. Heřmánková
Pá -----------------

Poslední pacient ½ hodiny před koncem ordinace.

MUDr. Jan Zedník – chirurgie

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 771 Po 12:00 – 16:00 na objednání
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 8:00 – 12:00 na objednání
Tel: 281 960 091 St 7:45 – 12:00

Čt       ----------------
Pá 7:56 – 11:30

MUDr. Soňa Musilová – Gastroentrologie

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 771 Út 8:00 – 14:00 pouze objednané výkony
190 14  Praha 9 – Klánovice Čt 8:00 – 13:00
Tel: 281 960 091

Mgr. Milena Zedníková – ošetřovatelská péče
Smluvní pojišťovny – VZP, OZP, ZP MV ČR, VoZP, ČNZP, METAL-ALIANCE

MUDr. Ivana Stejskalová –  kožní lékařka

Adresa: Ordinační hodiny:
Za Poštovskou zahradou 479 Po    7:30 –   8:00 odběry
190 11 Praha 9 – Běchovice 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 pouze objed.
Tel: 281 931 759 Út     7:15 – 12:00 13:00 – 15:00 pouze objed.

St     8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 pouze objed.
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Čt     8:00 – 14:00 klinický den
14:30 – 15:30 převazy
15:30 – 18:00

Pá     7:30 –   8:00 odběry
8:00 – 12:00

Přednost v ošetření mají předem objednaní pacienti. 
Ošetřuje se na pojišťovnu 201 – Vojenská pojišťovna, 207 – OZP, 211 – Ministerstva vnitra.

MUDr. Viera Zemanová – samostatná ordinace 
praktického lékaře pro dospělé

Adresa: Ordinační hodiny:
Za Poštovskou zahradou 479 Po 8:00 – 12:00 
190 11 Praha 9 –Běchovice 12:00 – 13:00 prevence dle objednání 
Tel:  281 930 867 13:00 – 15:00 návštěvní služba 

Út 9:00 – 12:00
12:00 – 14:00 prevence dle objednání  
14:00 – 16:00 návštěvní služba

St 8:00 – 12:00
12:00 – 13:00 prevence dle objednání
13:00 – 15:00 návštěvní služba

Čt 10:00 – 12:00 návštěvní služba
12:00 – 13:00 prevence dle objednání 
13:00 – 17:00

Pá 8:00 – 11:00
12:00 – 13:00 prevence dle objednání
13:00 – 15:00 návštěvní služba

MUDr. Jana Nožičková – samostatná ordinace 
praktického lékaře pro děti a dorost

Adresa: Ordinační hodiny:
Za Poštovskou zahradou 479 Po 8:00 – 12:00 ordinace Dolní Počernice 
190 11  Praha 9 – Běchovice Út 8:00 – 10:00 ord. Běchovice pro nemocné
Tel: 281 932 021 10:00 – 12:00 ord. Běchovice prevence

St 8:00 – 10:30 poradna pro zdravé děti DP
Národních hrdinů 587 10:30 – 12:30 pro nemocné DP
Praha 9 – Dolní  Počernice Čt 8:00 – 12:00 prevence DP
Tel: 281 931 355 12:30 – 15:00 pro nemocné DP

Pá 8:00 – 10:00  prevence Běchovice
10:00 – 12:30 pro nemocné Běchovice

Po 16. hodině telefonické porady 281 932 361.
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Lékárna na Rohožníku -  Pharm. Dr. Ivana Havránková

Adresa: Provozní doba:

Živonínská 1630 Po 8:00 – 17:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:00 – 17:00
Tel: 281 973 160 St 8:00 – 17:00

Čt 8:00 – 17:00
Pá 8:00 – 17:00

Letní provozní doba od 1. 7. do 31. 8.
Po – Pá 8:00 – 15:00

Lékárna Klánovice – Sebe s.r.o

Adresa: Provozní doba:

Slavětínská 771 Po 7:30 – 18:00
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 7:30 – 18:00
Tel: 281 961 095 St 7:30 – 18:00

Čt 7:30 – 18:00
Pá 7:30 – 18:00
So 8:00 – 12:00

Oční optika – odpovědný vedoucí Pavel Líbal

Adresa: Provozní doba:

Živonínská 1630 Po 8:30 – 18:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:30 – 15:00
Tel: 281 973 446 St 8:30 – 18:00

Čt 8:30 – 15:00
Pá 8:30 – 13:00

Fakultní nemocnice na Bulovce

Adresa:

Budínova 67/2
Praha 8 – Libeň 
Tel: 266 081 111 - centrála

Poznámka redakce:

Ordinační hodiny byly získány z informačních tabulí jednotlivých ordinací a nebudou po
tisku opravovány či měněny. 

Martina Nejtková, redakce
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