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MILÍ SPOLUOBČANÉ, ČTENÁŘI ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE,
povolební vyjednávání skončilo vytvořením koalice čtyř vo-

lebních stran - Otevřeného Újezda, TOP 09, ČSSD a VV.
Újezdská radnice má tedy nové vedení a s ním přichází
i řada změn v orientaci a plánech naší radnice. Dovolte nám,
abychom se vám představili a představili také naše plány.

Jmenuji se Pavel Roušar a jsem vaším novým starostou.
Je mi 46 let, jsem ženatý, bydlíme na Blatově a do Újezda
jsme se přistěhovali z Vršovic před devíti lety. Vystudoval
jsem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
obor geofyzika a jako fyzik mám blízko k novým technolo-
giím, informačním systémům, ale i ke koncepční a syste-
matické práci. Po roce 1989 jsem založil firmu na distribuci
letáků, ve své firmě jsem prošel řadou pozic a získal po-
třebné manažerské zkušenosti. Zcela nová zkušenost pak
byla práce v nadnárodní společnosti, které jsem svou firmu
prodal. Dva roky po našem přistěhování do Újezda začal boj
o uhájení Klánovického lesa a zabránění jeho kácení kvůli stavbě golfového areálu. Společně s přá-
teli jsme založili občanské sdružení Újezdský STROM a stali se jedním z nevýraznějších zastánců
trvalé ochrany Klánovického lesa.

Nesouhlas s politickými pletichami na magistrátu nás přiměl k tomu, abychom o změnu k lepšímu
usilovali v místních volbách. Z ochrany lesa se stal princip boje proti aroganci moci a ignorování ve-
řejného zájmu. Vytvořili jsme volební kandidátku Otevřený Újezd a Vaše hlasování v říjnových obec-
ních volbách mě přivedlo na újezdskou radnici. Vzdal jsem se pozice předsedy občanského sdružení,
pozastavil své členství a byl jsem zvolen starostou. Jsem nestraník, nejsem ve vedení žádných spo-
lečností, jsem nezávislý a celý život jsem zvyklý pracovat nadoraz, ať ve firmě, v občanském sdružení
nebo nyní na újezdské radnici. Újezd nad Lesy jsem přijal za svůj domov a rád budu tak jako vždy -
naplno - hájit veřejný zájem újezdských občanů.

RNDr. Pavel Roušar, starosta

VYTVÁŘEJME LEPŠÍ ÚJEZD - SPOLEČNĚ!
Nové vedení radnice postavilo svůj koaliční program na otevřenosti. Jestliže chceme pracovat pro vás, ob-

čany, musíme vám umožnit, abyste se do této práce sami zapojili a spoluvytvářeli cestu dalšího vývoje.
Řada z vás jsou renomovaní odborníci, řada místních mladých lidí dokonale ovládá nové internetové

technologie, umí vytvářet a spravovat webové stránky, pracovat s informacemi.V Újezdě žijí architekti,
sociologové, biologové, stavaři, odborníci na dopravu, lidé s praxí v nejrůznějších povoláních, pra-
covně aktivní nebo již na odpočinku.V Újezdě žijí lidé s nápady a zájmem o veřejné dění.Všechny vaše
zkušenosti mohou posunout Újezd dopředu a nasměrovat jej k udržitelnému harmonickému rozvoji.

Naším programem je podpora všech aktivit, které povedou k zapojení občanů do rozhodování o obci
a k využití jejich odbornosti, dovednosti a znalostí v řešení konkrétních úkolů.

Proto se na vás obracíme s výzvou: zapojte se do koncepční práce na zlepšování života v Újezdě!
Jak začít? Napište nám o sobě a o tématech, na kterých bychom mohli spolupracovat. Společně

s vámi pak vytvoříme poradní komise Rady MČ Praha 21, pracovní skupiny nebo pravidelná setkání,
kde budeme řešit konkrétní problémy Újezda a hledat cesty k jejich řešení. Je to práce dobrovolná,
která svým výsledkem odmění své tvůrce i jejich okolí. Na webových stránkách úřadu
(www.praha21.cz) naleznete koaliční smlouvu, která obsahuje kompletní výčet témat, na kterých
chceme pracovat. Přihlaste se že máte zájem, komunikace je prvním krokem ke spolupráci. Můj mail
je starosta@praha21.cz. Nemáte-li internet, můžete se zastavit v sekretariátu starosty, vyžádat si naše
programové cíle a svou spolupráci nabídnout osobně.

Pavel Roušar, starosta
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STANISLAV KYZLINK
místostarosta MČ Praha 21
Člen TOP 09

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděko-

vat, že jste nám dali svým
hlasováním v komunálních
volbách dostatečný mandát
na to, aby bylo možné sesta-
vit koalici „Spolu s občany“,
která si klade za cíl více ko-
munikovat a spolupracovat s
občany na dalším rozvoji MČ. Chtěl bych vám tuto důvěru v
příštích čtyřech letech opětovat svou prací pro vás a naší
městskou část.

Na základě koaliční dohody jsem získal pod svou správu
oblast majetkoprávní, informatiku a městskou policii. Po se-
známení s chodem úřadu a s bezprostřední agendou je
zcela jasné, že prioritní je nyní vyřešení problematiky Poly-
funkčního domu. Bohužel nás prázdný Polyfunkční dům
každý měsíc stojí nemalé finanční prostředky a je tedy nutné
tuto situaci rychle řešit.

Dále se chci zaměřit na intenzivnější komunikaci
ve směru občané-městská policie-úřad mč. Je třeba spo-
lečně lépe komunikovat, abychom se mohli zaměřit na prob-
lematické oblasti v naší městké části. Chceme koncepčně
řešit problematiku vandalismu a vykrádání rodinných domů.

Máme v plánu modernizovat webovou prezentaci
www.praha21.cz a udělat z ní moderní informační portál,
který bude občany lépe informovat o dění v okolí.
Vše v duchu myšlenky „Spolu s občany“.

Rád bych vás na závěr požádal, abyste nás podpořili
v myšlence otevřené radnice a zapojili se na práci v od-
borných komisích rady. Budeme také rádi za každý váš
podnět nebo nápad na zlepšení kvality života u nás. Ne-
zapomeňte, že se můžete zůčastnit jednání zastupitel-
stva - jednání je vždy veřejné, termíny konání budou
vždy v předstihu uveřejněny.

Stanislav Kyzlink

JAN SLEZÁK
místostarosta MČ Praha 21
Člen ČSSD

Motto:
“Dejte nám šanci dokázat, že
pracujeme pro Vás.“
Většině obyvatel naší měst-
ské části se představovat ne-
musím, neboť mne znají
z dob, kdy jsem vykonával
funkci starosty a později

místostarosty. Po čtyřech letech v opozici, jsem opět dostal
šanci být naší městské části užitečný. V rámci rozdělení
kompetencí jsem dostal odpovědnost za investice, ekono-
miku, bezpečnost a dopravu v Praze 21. Nejsou to oblasti
jednoduché, ale věřím že se s úkoly poperu tak, abychom

mohli po skončení volebního období říct, že většina z našich
předsevzetí byla úspěšně splněna.Za prioritu v dopravě po-
važuji zklidnění dopravy na hlavní komunikaci, řešení par-
kování na sídlišti Rohožník a posun v přípravě přeložky I/12
(obchvat).V bezpečnosti bych chtěl zlepšit spolupráci s Po-
licií ČR a Městskou policií, zejména při ochraně majetku
a dodržování rychlostních limitů v Praze 21. V investicích
uvážlivě přistupovat k plánování investičních akcí a k výběru
zejména projektantů a následně zhotovitelů. V ekonomice
pak docílit co nejhospodárnějšího využití financí městské
části. Do všech oblastí chceme společně s koaličním part-
nerem zapojit širokou veřejnost. Věřím, že společnými si-
lami dosáhneme všeho, co jsme si předsevzali. Závěrem
dovolte, abych všem obyvatelům popřál krásné a klidné
svátky vánoční a hodně štěstí a zdraví do Nového roku.

Jan Slezák

KARLA JAKOB ČECHOVÁ
Radní MČ Praha 21
Předsedkyně klubu TOP 09

V Újezdě nad Lesy bydlím 10 let.
Do mých kompetencí spadají

resorty školství, kultury, sportu,
volnočasové aktivity a řízení
Újezdského zpravodaje.

Vnímám, asi jako všichni ro-
diče předškoláků, stále se
zvyšující nedostatek míst
ve zdejších školkách, dokonce
už i na základní škole.

Nejsem přítelem zbrklých rozhodnutí, která, jak víme,
v konečném důsledku přinášejí více škody než užitku. Roz-
hodli jsme se proto ve spolupráci se ZŠ začít zpracovávat
a do života uvést souvislý koncept, který řeší větší počet míst
ve škole a školkách, systém rozdělování prvňáčků do tříd
podle způsobu výuky, možnosti dopravit své ratolesti bez-
pečně do školy pěškobusem, nebo na kole, a jiné.

V kulturní oblasti, tzv. kulturním vyžití se může v Újezdě
n. L. lecos změnit. Je jasné, že zdejší malé divadélko ne-
může nikdy konkurovat velkým divadlům v centru Prahy, ale
proč ho víc nevyužít ? Máme polyfunkční dům, o jehož vy-
užití stále ještě není rozhodnuto. Tady nás čeká spousty
práce. O zdejších sportovních klubech, přiznávám, zatím
moc informací nemám. Ale to napravím.

K letním i zimním procházkám bychom se měli naučit více
využívat Klánovický les. Opravit lavičky u cest a doplnit je
o odpadkové koše. Zakázat vjezd vášnivým čtyřkolkářům,
kteří v lese nemají co pohledávat.

V těchto volbách jsme se napříč spektrem téměř všech
kandidujících stran shodli v jednom: je zapotřebí radnici „ote-
vřít“, naslouchat více obyvatelům Újezda. Přála bych si, aby
podněty pro mou práci přicházely i od Vás, mých spoluob-
čanů. Budu si považovat za velikou čest, pokud se mi podaří
vzbuditVáš zájem a důvěru v Újezdský zpravodaj a pokud ho
začnete vnímat jako seriozní nestranné periodikum.

Nakonec mi dovolte, popřátVám klidný a pokojný čas ad-
ventní a krásné vánoční svátky.

Karla Jakob Čechová



PETR DUCHEK
Radní MČ Praha 21
Člen VV
Dobrý den, vážení voliči, občané!

Rád bych vám za místní klub VV poděkoval za projeve-
nou důvěru v komunálních volbách v tomto (tentokrát již!!)
pravidelném, nikoliv mimořádném vydání ÚZ. VV získali
jeden mandát v zastupitelstvu (ke druhému chybělo jen
něco málo přes 30 hlasů!!!) a možnost účastnit se povo-
lebních vyjednávání. Výsledkem pak bylo podepsání koa-
liční smlouvy, získání pozice neuvolněného radního a člena
(Ing. Jiří Lameš) v Kontrolním výboru pro VV. Z uzavřené
smlouvy tak pro mě vyplývá zejména činnost zaměřená na
problematiku seniorů a provádění vnitřního auditu a kon-
troly ÚMČ.

V prvém případě budu prosazovat dlouhodobý projekt
širokého propojení služeb pro seniory (zdravotní péče,
sociální služby, duchovní podpora, mezigenerační komu-
nikace, zrealizování domova pro seniory/hospice atd.) se
zaměřením na vícezdrojové financování, počínaje např.
MHMP a rodinnými příslušníky seniorů konče.

Ve druhém případě budu prověřovat (a co bude možné
i zveřejňovat) staré, ale i nové smlouvy s ohledem na nutné,
všeobecné šetření kvůli rozpadající se státní pokladně.A to
nekompromisně, bez ohledu na finanční objemnost smluv,
bez ohledu na osobní vazby.

Jakékoliv podezření na nehospodárné spravování věcí
veřejných budu (minimálně) na jednání Rady ÚMČ před-
kládat, bude-li to možné, tak i s návrhem na hospodárnější
řešení.

Asi již cítíte, že práce vnitřního
auditu je nevděčná a přátel mi
mnoho nezíská. Ale nevstoupil
jsem do politiky za účelem dělání lí-
bivé politiky. Nemám totiž nezbyt-
nou potřebu za 4 roky býti znovu
zvolen zastupitelem. Jsem veden
snahou ve svém volném čase
a v podstatě zadarmo zastavit
často uměle vyvolané nehorázné
krvácení státních prostředků.Na voličích pak s klidným svě-
domím nechám, jak mi to za 4 roky spočítají.

Současně chci občany ujistit, že Koaliční smlouva je před
nimi pro mě natolik závazná, že v případě nesplnění ně-
čeho v ní dohodnutého, nebudu váhat s vypovězením této
smlouvy.

Jako manažer, ředitel a podnikatel z privátní sféry jsem
totiž zcela běžně zvyklý na přistupování k firemnímu ma-
jetku jako k vlastnímu, na jiné pracovní „obrátky“, úsporné
snižování stavu zaměstnanců při zvyšování efektivity vý-
konných a odborných pracovníků a proto jejich zasloužené
a často velmi nadstandardní odměňování.

Pro komunikaci se mnou můžou občané využít zane-
chání vzkazu na ÚMČ nebo na mailu:VVpetrduchek@se-
znam.cz a získávat další informace na webové adrese:
http://praha.veciverejne.cz/mistni/praha-21-ujezd-nad-lesy.

Přeji všem lidem v naší lesem a poli obklopené jedinečné
městské části krásné vánoční svátky s Božím požehnáním,
rodinnou pohodou a věřím, že i „moji újezďáci“ mi rozumí.

Vše dobré
Petr Duchek
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Informace z 1. jednání rady
MČ Praha 21 ze dne 16. lis-
topadu 2010

SCHVALUJE
- Jednací řád RMČ Praha 21 po jeho

doplnění, který je nedílnou součástí
originálu usnesení

- zrušení předkupního práva k bytu
č.7, Žíželická 1610, Praha 9 -
Újezd nad Lesy, nájemnice paní
Růženy Vorlové

- návrh odměn vedoucím ÚMČ Pra-
ha 21 za práci v roce 2010. Návrh
odměn je nedílnou součástí origi-
nálu usnesení.

- předložený návrh pana ředitele
Masarykovy ZŠ Mgr. Miroslava
Kurky na rozšíření školní družiny
i pro žáky 4. tříd základní školy

- předložený návrh odměn za 2. po-

loletí r. 2010 panu Mgr. Miroslavu
Kurkovi, řediteli MZŠ, Polesná
1690; pí Janě Cenkrové, ředitelce
I. MŠ Čentická 2222;, pí Bc.
Naděždě Kosanové, ředitelce MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502; pí Bc.
Miluši Benátské, ředitelce MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653 a pí ředi-
telce Ivaně Huttové, ředitelce MŠ
Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 -
Újezd nad Lesy. Předložený návrh
odměn je nedílnou součástí origi-
nálu usnesení.

- výjimku z počtu dětí ve třídě na šk.
rok 2010/2011 v I. MŠ, Praha 9 -
Újezd nad Lesy, Čentická 2222 dle
zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vy-
šším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon) a vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním

vzdělávání v platném znění
- žádost paní Marie Adámkové a ná-

jem na bytový prostor č. 6, Novosi-
břinská 673, Praha - Újezd nad Lesy
prodlužuje na dobu určitou do 31.3.
2011 a zároveň pověřuje starostu
MČ Praha 21 podpisem nájemní
smlouvy na dobu určitou do 31. 3.
2011 na bytový prostor č. 6, Novo-
sibřinská 673, Praha - Újezd
nad Lesy s paní Marií Adámkovou

NESCHVALUJE
- nákup užitkového vozidla Multicar

FUMOTiper v hodnotě 1.422.000 Kč
vč. DPH na leasing na dobu 5 let
s akontací 35%. Akontace bude
uhrazena přesunem finančních
prostředků z kapitoly 09 vnitřní
správa.

- žádost firmy MEDICUR s.r.o.

ZPRÁVY Z RADY



o podpronajmutí nebytových pro-
stor o výměře 20m2 v budově Ži-
vonínská 1630, Praha 9 paní Věře
Vokounové pro poskytování der-
matologických služeb a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 (p. Saitzo-
vi) informovat žadatele v intencích
jednání rady a dále ukládá před-
ložit na jednání rady smluvní vzta-
hy objektu Živonínská 1630

- prominutí 3 měsíčních nájmů ve
výši 29.750 Kč za období říjen
2010 – leden 2011, paní Michae-
le Malíškové za nájem prodejny
na adrese Novosibřisnká 2295,
Praha - Újezd nad Lesy a zároveň
pověřuje ÚMČ Praha 21 /odděle-
ní VHČ/ informovat žadatelku paní
Malíškovou o rozhodnutí Rady
MČ Praha 21

BERE NA VĚDOMÍ
- informaci paní Ivany Bulířové o od-

stoupení z funkce tajemnice kon-
trolního výboru ZMČ Praha 21
a zároveň pověřuje p. tajemníka
Saitze předložením návrhu na ob-
sazení funkce tajemníka KV ZMČ
Praha 21

- žádost o prodloužení nájemní
smlouvy na nebytový prostor č. 50,
Žíšovská 1627, Praha - Újezd
nad Lesy (provozovna kadeřnictví)
se slečnou Michaelou Královou
a zároveň ukládá ÚMČ Praha 21
předložit úpravu nájemní smlouvy
s inflační doložkou bez automa-
tického prodloužení

- výpověď z pronájmu prodejny No-
vosibřinská 2295, Praha - Újezd
nad Lesy, kterou podala paní Mi-
chaela Malíšková dne 29. 10.
2010 a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 připravit vypsání výbě-
rového řízení na obsazení neby-
tového prostoru Novosibřinská
2295, Praha 9

RUŠÍ
- záměr na pronájem komerčních

prostor v polyfunkčním domě - re-
staurace včetně salónku s barem
- 3. výzva a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 /OMI/ informovat žadatele
v intencích jednání rady a dále
ukládá tajemníkovi p.Saitzovi před-
ložit nákladovou analýzu pol. domu

a zároveň ukládá tajemníkovi
p. Saitzovi připravit podklady pro
změnu smlouvy s pí Wojdylovou

REVOKACE
- usnesení č. RMČ77/1428/10 a zá-

roveň revokuje usnesení
RMČ76/1411/10 a dále pověřuje
tajemníka p. Saitze připravit s FO
podklady pro změnu účelu - převod
finančních prostředků na rok 2011

SOUHLASÍ
- s rozpočtovým opatřením č. 75:

změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vé opatření č. 75 - změnu rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o přijetí neinvestiční
účelové dotace ze státního roz-
počtu ve výši 234 300 Kč na fi-
nancování výdajů na volby do za-
stupitelstev obcí.

- s rozpočtovým opatřením č. 76:
změna rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vé opatření č. 76 - změnu rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
jedná se o přijetí účelové nein-
vestiční dotace ze státního roz-
počtu na sociálně právní ochranu
dětí ve výši 355 295 Kč.

- s rozpočtovým opatřením č. 77 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vé opatření č. 77 - změnu rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o přijetí neinvestiční
účelové dotace ze státního roz-
počtu z Ministerstva práce a so-
ciálních věcí na výplatu příspěvku
na péči ve výši 1 500 tis. Kč.

- s rozpočtovým opatřením č. 78 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,

která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vé opatření č. 78 - změnu roz-
počtu v roce 2010 ke schválení na
jednání Zastupitelstva MČ Praha
21. Přijetí pojistné náhrady od
ČSOB pojišťovny ve výši 421
706 Kč za vzniklou škodu na po-
lyfunkčním domě v Újezdě nad
Lesy /nárazem automobilu/ a pře-
poslání těchto finančních pro-
středků na VHČ, která uhradila
všechny potřebné náklady se
škodní událostí související – v ka-
pitole – Pokladní správa.

- s rozpočtovým opatřením č. 79 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vé opatření č. 79 - změnu rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o zvýšení příjmů o 20 ti-
síc Kč v souladu se smlouvou
o poskytování pečovatelské služ-
by MČ Praha – Koloděje.

- s rozpočtovým opatřením č. 82 -
úpravou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vé opatření č. 82 - úpravu rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o přesunutí finančních
prostředků v rámci investiční akce
„havarijní stav kuchyní MŠ a střech
MZŠ Polesná“ mezi investičními
položkami v kapitole 04 – Školství,
mládež a samospráva.

- s rozpočtovým opatřením č. 83 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vé opatření č. 83 - změnu rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se navýšení finančních
prostředků v kapitole 02 – Měst-
ská infrastruktura v položce opra-
vy a udržování o 289 tis. Kč pře-

5

ZPRÁVY Z RADY



vedením z kapitoly 08 a 03 a pře-
vedení finančních prostředků
v rámci kapitoly 03 – Doprava.

- s rozpočtovým opatřením č. 84 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vé opatření č. 84 - změnu rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o nákup nakladače
ve výši 96 tis. Kč v kapitole 09 –
Vnitřní správa, převedením fi-
nančních prostředků z položky
plyn v kapitole 09.

- s rozpočtovým opatřením č. 85 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle

předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vé opatření č. 85 - změnu rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o převod finančních
prostředků mezi příjmovými po-
ložkami v kapitole 10 – Pokladní
správa a úspory v příjmech převést
do Fondu rezerv a rozvoje.

NESOUHLASÍ
- s návrhem na usnesení: se zklid-

něním dopravy v Čentické ulici
tak, že bude povolena nejvyšší
rychlost vozidel 30km/h - do-
pravní značení B20a, DZ A12 -

Děti v místech vstupu do multi-
funkčního hřiště, vybudování
dvou zpomalovacích polštářů se
zdůrazněním omezené rychlosti
vodorovným dopravním znače-
ním a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 projednat s ÚMČ
Praha 21 zpracování variantního
řešení na zklidnění provozu v uli-
ci Čentická

UKLÁDÁ
- starostovi MČ Praha 21 zpracovat

analýzu dosavadního fungování
komisí RMČ Praha 21 a zároveň
ukládá starostovi MČ Praha 21
předložit návrh struktury komisí
a jejich personálního obsazení na
příští jednání rady

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
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Informace z 1. jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21
ze dne 11. listopadu 2010

VOLÍ
- mandátovou komisi ve složení:

předseda Mgr. Věra Měšťánková,
člen MUDr. Barbora Diepoltová
a volební komisi ve složení: před-
seda RNDr. Petr Voňka, členové
Ing. Michael Hartman a Ing. Jiří
Šponer. / Usnesení - Schváleno
(Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)/

- návrhovou komisi ve složení: před-
seda RNDr. Jiří Sikač, členové
Petr Duchek a MUDr. Zuzana Das-
tychová. / Usnesení - Schváleno
(Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )/

- p. RNDr. Pavla Roušara starostou
Městské části Praha 21. Průběh
hlasování: hlasování tajné, podle
volebního řádu je zvolen ten kan-
didát, pro kterého platně hlasova-
la nadpoloviční většina zastupite-
lů. Odevzdáno 17 hlasovacích líst-
ků, z toho 17 platných, 0 neplat-
ných. Počty platných hlasů (a vý-
sledek volby): p. Pavel Roušar - 10
(zvolen)a pí Vladimíra Juřenová - 7
(nezvolena). /Usnesení - Schvále-
no (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )/

- neuvolněné zástupce starosty MČ

Praha 21 p. Jana Slezáka a p. Sta-
nislava Kyzlinka. Průběh hlasová-
ní: hlasování tajné, podle volební-
ho řádu je zvolen ten kandidát, pro
kterého platně hlasovala nadpolo-
viční většina zastupitelů. Odevz-
dáno: 17 hlasovacích lístků, z toho
10 platných, 7 neplatných. Počty
platných hlasů (a výsledek volby):
p. Jan Slezák - 10 hlasů (zvolen)
a p. Stanislav Kyzlink - 10 hlasů
(zvolen). /Usnesení - Schváleno
(Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )/.

- za členy Rady MČ Praha 21 pí
Karlu Jakob Čechovou a p. Petra
Duchka. Průběh hlasování: hlaso-
vání tajné, podle volebního řádu je
zvolen ten kandidát, pro kterého
platně hlasovala nadpoloviční vět-
šina zastupitelů. Odevzdáno 17
hlasovacích lístků, z toho 10 plat-
ných, 7 neplatných. Počty plat-
ných hlasů (a výsledek volby): pí
Karla Jakob Čechová - 10 hlasů
(zvolena) a p.Petr Duchek - 10 hla-
sů (zvolen). /Usnesení - Schvále-
no (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )/.

- p. RSDr. Pavla Jandu předsedou
kontrolního výboru Zastupitelstva
MČ Praha 21. / Usnesení - Schvá-
leno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1)/

- v souladu se zněním § 100 zákona

č.131/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů členy kontrolního výboru ve
složení: členové: p. MVDr. Miloslav
Hod, p. Ing.Jiří Lameš, p.RNDr.Jiří
Sikač a p. MVDr.TomášVlach. / Us-
nesení - Schváleno (Pro: 17, Proti:
0, Zdržel se: 0)/

- p. Ing. Michaela Hartmana před-
sedou finančního výboru Zastu-
pitelstva MČ Praha 21 /Usnesení
- Schváleno (Pro: 15, Proti: 0,
Zdržel se: 2)/

- v souladu se zněním § 100 záko-
na č. 131/2000 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů členy finančního
výboru ve složení: p. Jindřich Mi-
čán, p. Ing. Jaromír Přepechal,
p. Ing. Jiří Šponer a p. Ing. Ondřej
Štrouf. /Usnesení - Schváleno Pro:
17, Proti: 0, Zdržel se: 0/

SCHVALUJE
- doplněný program jednání usta-

vující schůze Zastupitelstva MČ
Praha 21. / Usnesení - Schváleno
(Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)/

- Jednací řád Zastupitelstva MČ
Praha 21 s předloženou úpravou
v § 26, odst. 1. + změnou data.
Jednací řád je nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení. / Usnesení - Schvá-
leno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)/

- volební řád, který je nedílnou sou-
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částí originálu usnesení. / Usne-
sení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0,
Zdržel se: 0)/

- celkový počet členů Rady MČ
Praha 21 v počtu 5-ti členů - uvol-
něného starostu, dva neuvolněné
místostarosty a dva neuvolněné
radní. /Usnesení - Schváleno (Pro:

17, Proti: 0, Zdržel se: 0)/
- odměny neuvolněných zastupite-

lů MČ Praha 21 dle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. /
Usnesení - Schváleno (Pro: 17,
Proti: 0, Zdržel se: 0)/

- všechna usnesení přijatá na 1. us-
tavujícím zasedání Zastupitelstva

MČ Praha 21 /Usnesení - Schvá-
leno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)/

JMENUJE
- všechny členy Zastupitelstva MČ

Praha 21 oddávajícími a ověřo-
vateli /Usnesení - Schváleno (Pro:
17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )/

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

dne 22. 12. 2010 od 1430 do 1700 hodin
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

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

PŘEDPLATNÉ ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE PRO ROK 2011
Od 1.prosince 2010 si můžete v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd
nad Lesy předplatit Újezdský zpravodaj na rok 2011.

Úřední hodiny podatelny:
Po a St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Út a Čt 8:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Pá 8:00 - 12:00

Po zaplacení předplatného vám bude každý měsíc do domovní schránky doručen ÚZ a to do tří dnů od jeho vy-
dání. Roční předplatné se bude vybírat do 20. ledna 2011. (Cena za 1 výtisk 3,- Kč).
V případě dotazů volejte na tel: 281 012 943 – redakce.
Ještě bych chtěla všechny předplatitele upozornit, že je nutné, aby byla každá nemovitost na viditelném místě
řádně označena číslem popisným a aby byly domovní schránky přístupné.

Martina Nejtková, redakce

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

Městská část Praha 22, Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves, tel: 731 122 905
MČ Praha 15, Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy, tel: 733 164 810

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

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa
atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³
zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

Za úhradu: pneumatiky 25 Kč za kus
Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU
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OBECNÍ ÚŘAD VYHLAŠUJE

Pomozte nám najít

využití nefunkčního

polyfunkčního domu!

Vaše nápady posílejte:

• e-mailem redakce@praha21.cz

• házejte do schránky ÚZ
/u hl. vchodu úřadu/.
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PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
I v letošním roce se nám opět podařilo zajistit vánoční strom, který

byl instalován v Masarykově parku ve Staroklánovické ulici naproti
úřadu.

Vybrali jsme pro Vás pestrobarevný Zerav, který byl určený
k pokácení. Tento vánoční strom nám bude zdobit naší městskou část
od 27. listopadu do 7. ledna 2011.

Tímto bychom chtěli poděkovat manželům Šebovým, kteří nám
tento vánoční strom darovali. Dále bychom chtěli poděkovat firmám,
které se formou sponzorského daru podílely na přípravě a instalaci
vánočního stromu.

Děkujeme za spolupráci firmě Zahradnické služby - Miroslav
Štěpán, firmě LACINA – KOUBSKÝ, Jaroslav Brtek.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem jméno Odboru životního
prostředí a dopravy popřála příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2011 hodně zdraví a štěstí.

Martina Nejtková, OŽPD

VZPOMÍNKA
Dne 19. 11. by se dožil 75 let a dne 20. 12. uplyne pět let co nás navždy opustil

pan Václav Dlabač.
Vzpomeňte prosím v tomto adventním čase na tohoto obětavého člověka.

Rodiny Dlabačova a Boušova

PŘÁNÍ
Dne 2. 12. 2010 se dožívá naše maminka a babička paní Marie Česká z Klešické

ulice životního jubilea 85 let v plné duševní a fyzické svěžesti. Pevné zdraví a hodně
radosti z její překrásné zahrádky alespoń do té „stovky” jí přejí

Ing. Olga a Pavel Švejnohovi
a vnuci Martin a Michal

Starý rok se loučí
a nový se rodí.
Tak to rok co rok
na tom světě chodí.
Bývá dobrým zvykem
v této vzácné chvíli

přát srdci blízkým
hodně zdraví, síly.
Nejkrásnější vánoce
a mnoho štěstí v novém roce 2010
vám všem přeje

Anna Vlková, za komisi pro potřeby seniorů

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ
MČ Praha 21 a Komise výchovy a vzdělávání děkuje firmě Kollinger za sponzorský

dar ve formě koláčků poskytnutých na oslavy vzniku republiky 28. října.
PhDr. Jaroslava Jirásková, předsedkyně KVV

PŘÁNÍ



10

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
MO ČSSD v Újezdě nad Lesy děkuje všem svým příznivcům, kteří nám dali své hlasy v obecních

volbách. ČSSD získala dvě zastupitelská místa na příští 4 roky. Zvolení zastupitelé za ČSSD jsou
připraveni reagovat na Vaše požadavky a prosazovat je v Zastupitelstvu MČ Praha 21.

Děkujeme Vám a věříme že Vaši důvěru nezklameme.
Michaela Blahutová

předsedkyně MO ČSSD

Jménem místní organizace KSČM chci poděkovat všem kandidujícím, členům organizace
a sympatizantům za podporu v komunálních volbách 15. a 16. října 2010. Výsledkem je, že Vaší
zásluhou se podařilo obhájit jeden mandát, který jsme měli v minulém zastupitelstvu. Volby
dopadly tak jak dopadly. Naše organizace a já osobně si vážím toho, že na naší kandidátce jsme
na čtvrtém místě měli mladou dívenku Ivetu Beránkovou, která byla nejmladší kandidátkou v celé
Praze a do které v budoucnu vkládáme velké naděje. Na ustavujícím zasedání nově zvoleného
zastupitelstva 11.11. 2010 byl zvolen nový starosta městské části. Až příští čas ukáže, zda je se
svým týmem schopen opustit své osobní priority a pracovat ve prospěch rozvoje Újezda nad Lesy
a jeho občanů.

Vzhledem k tomu, že se blíží čas vánoční, chci jménem místní organizace KSČM i jménem svým
popřát Všem občanům Újezda nad Lesy, pokud možno, klidné a spokojené prožití Vánočních svátků
a hodně úspěchů, sil a zdraví v roce 2011.

Dr. Pavel Janda

ODS děkuje všem újezdským občanům, kteří dali v komunálních volbách svůj hlas našim
kandidátům.

za Místní sdružení ODS
MUDr. Zuzana Dastychová

DĚKUJEME, ŽE JSTE PŘIŠLI!
Vážení spoluobčané,

v polovině října proběhly volby do Místního zastupitelstva. Děkujeme všem, kteří přišli k volbám,
a zvláště pak těm, kteří dali svůj hlas našemu sdružení „Volba pro Újezd“. Ceníme si toho, že vás
oslovila představa nepolitického sdružení, jehož členy jsou ti, kteří již roky projevují svůj vztah k obci
tím, že aktivně pracují v různých společenských a sportovních sdruženích – v Sokole, v Rybářském
svazu, ve Svazu zahrádkářů atd.Tradičně se podílíme i na práci samosprávy svojí účastí ve výborech
a komisích zastupitelstva i rady a v redakci Újezdského zpravodaje. Rádi bychom se takto pozitivně
podíleli na životě Újezda i nadále v novém uspořádání, které se vytvořilo po ustavujícím zasedání
Místního zastupitelstva ve čtvrtek 11.listopadu. Vítáme jakékoliv náměty a připomínky z strany
občanů ve prospěch naší městské části.

Novému vedení obce přejeme mnoho úspěchů v práci pro blaho našich občanů, všem pak úspěšné
prožití konce tohoto roku, klidné Vánoce, pohodu a zdraví do roku 2011!

Dr. Jiří Sikač - zastupitel zvolený za sdružení „Volba pro Újezd“
j.sikac@post.cz

Rádi bychom poděkovali všem spoluobčanům, kteří nám dali ve volbách svůj hlas a rozhodli tak
o tom, že TOP 09 získala na radnici 3 mandáty.

Karla Jakob Čechová
předsedkyně klubu TOP 09

PODĚKOVÁNÍ
Dne 2. října 2010 jsme poprvé oslavili Mezinárodní den seniorů. Díky finanční podpoře místního úřadu
mohl být zajištěn kvalitní program i bohaté občerstvení. Paní starostka osobně všechny přivítala
a oslavu zahájila. Občerstvení bylo chutné, hudba příjemná a celá oslava proběhla ke spokojenosti
všech zúčastněných.

Ještě jednou velký dík paní starostce a všem, kteří se na oslavě podíleli.
Anna Vlková , za komisi pro potřeby seniorů
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ŽIJEME V ÚJEZDĚ- ANKETA NA POKRAČOVÁNÍ
Když jsme se začátkem letošního podzimu rozhodovali, zda naše občanské sdružení Újezdský STROM
vstoupí do komunálních voleb v Újezdě nad Lesy, obraceli jsme se na lidi v našem okolí s nejrůznějšími do-
tazy týkající se Újezda. Chtěli jsme zjistit, jaký mají obyvatelé Újezda vztah k místu, kde žijí, co jim zde dělá
radost a co je naopak trápí. Postupně naše dotazy vykrystalizovaly do jakési miniankety, kterou jsme pláno-
vali zveřejnit v předvolebním letáku či časopise. K tomu nakonec nedošlo, volby se přes Újezd přehnaly a jak
to všechno dopadlo, to si přečtete na dalších stránkách prosincového Zpravodaje.
Myslím si, že kdykoli je užitečné zamyslet se nad vlastním pocitem a zároveň je zajímavé zjistit, co si v sou-
vislosti s Újezdem myslí sousedé a spoluobčané. Všem nám to pomůže ujasnit si, na čem nám záleží a co
považujeme v Újezdě za problém.
Proto nabízíme naše otázky do veřejného prostoru Zpravodaje, a doufáme, že se čtenáři do újezdské mini-
ankety zapojí!

1. Je to pouze shoda okolnosí, že žijete v Újezdě nad Lesy, nebo jste si tuto lokalitu vybrali záměrně?
2. Čeho si v obci a jejím bezprostředním okolí ceníte nejvíc, co vám dělá radost a potěšení?
3. Co vás naopak v Újezdě trápí a co byste si přáli změnit?
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Pro inspiraci uvádíme tři odpovědi:
1. Žijeme v domě jehož polovinu jsem zdělila po prarodičích.
2 . Nejvíce si ceníme okolního lesa.
3 . Lékárna a pošta bývaly ve středu obce. Tam nám velice chybí. 

Hlavní silnice protínající obec je oblastí stupňujícího ohrožení obyvatel obce. Proto nás trápí skutečnost, že
dávný slib, že bude vybudován silniční obchvat kolem obce, zůstává jen planou útěchou. Podobně je to i s ka-
nalizaci v některý starších částech obce. 
V době ranní špičky ve všedních dnech řidiči objíždějí částé zácpy na hlavním tahu po vedlejších ulicích.
Doporučujeme revidovovat systém jednosměrných vedlejších ulic a častějšího umisťování retardérů. 
Při sněhu a náledí se obec špatně stará o sjízdnost vedlejších tahů. Pro starší obyvatele tím často vzniká ne-
řešitelná situace. Jsou prakticky uvězněni ve svých bytech nebo domech. 
Také by pomohlo, kdyby se např. vyřešil problém autobusových zastávek. Stanice Blatov-Újezd nad Lesy
je příliš dlouhá. Řešením by byla na polovině cesty zastávka na znamení.

Prom. psycholog Darja Kocábová, 79, klinický psycholog v.v
Ing. Alfréd Kocáb, 85, evangelický farář v.v.

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

1. Chtěli jsme bydlet blízko přírody, ale přitom ještě v Praze.
2. Blízkost lesa, milí sousedé, škola se sportovně založeným panem ředitelem a mnoha zájmovými kroužky.
3. Doprava (chybějící obchvat), stav ulic (prach a bláto) např. v porovnání s okolními částmi (Běchovice, Klá-

novice, Koloděje),chybějící střední škola, plány na výstavbu golfu, (chybějící?) vize rozvoje (Lidl, Karel a spol) 
Ondřej Janeček, ekonom, 40 let

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

1. Do Újezda jsme se přistěhovali asi před pěti lety, předtím jsme bydleli 15 let v Dejvicích a 25 let v Bohnicích.
Bylo tam hezky, ale v poslední době příliš rekonstrukcí. Takže proto ta změna. A pak také, dcera se svojí ro-
dinou žije v Klánovicích a teď máme k sobě blíž.

2. Jsme rádi, že v našem novém domově je hodně stromů, hezké lesy, dostatečný klid na práci.
3. Bohužel trochu nás mrzí, že jsou zde komplikovanější nákupy, děravější silnice, občas znečištěné ovzduší,

zvláště na podzim a v zimě. A také je škoda, že odchází úcta k tomu, co nám bylo svěřeno, k přírodě. Co si
máme myslet o člověku, který pohodí pet láhev doprostřed lesní cesty, nebo o maminkách, možná někdy
i tatíncích, kteří na palouku zanechají špinavé plínky svých miminek? Doma v kuchyni by to také tak udělali?
Snažíme se, z procházek se vracíme kolem kontejnerů a stydíme se za lidské myšlenky, třeba i za tu, která
prosazuje jen kvůli zábavě kácet stromy v klánovickém lese. 
No, ale vcelku jsme spokojeni a zatím převážně zdraví. Dýcháme, pohybujem se a muzicírujeme. 

Jan Kvapil, 67, hudebník, bývalý člen Talichova kvarteta a České filharmonie
Ludmila  Kvapilová, 67, úřednice, bývalá členka Kühnova smíšeného sboru

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

Přibude pokračování? To záleží na vás!
Svoje příspěvky prosím posílejte na adresu redakce uvedenou v tiráži časopisu a to vždy do 14. dne v měsíci.

Za všechny čtenáře se těší
Monika Hartmanová a  Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.
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JAK SI VEDE ÚJEZDSKÁ BALETNÍ ŠKOLA ARABESKA
Dne 23. října se v hotelu Olšanka v Praze 3 konal III. ročník soutěže mla-

dých amatérských tanečníků v klasickém tanci s mezinárodní účastí „Ba-
letní mládí“. Soutěžilo zde celkem 17 baletních škol se 171 čísly. Jako tra-
dičně nechyběla újezdská baletní škola Arabeska. Patnáct dívek ve věku od 6
do 18 let s velkým nasazením a nadšením předvedlo 7 soutěžních tanců,
ve kterých si vybojovaly následující ocenění: tři zlaté poháry a medaile
za první místa v tanci Humoreska, v tanci myšek s kočkou a za tanec Tango.
Dále si dívky odnesly bronzovou medaili za 3. místo v tanci Luční kobylka
a diplom za umělecký dojem v tanci Madeleine. 

Za vynikající předvedení „Tanga“ byly dívky vybrány, aby se zúčastnily
gala koncertu, který se konal 7.11. tm. v divadle J. K. Tyla v Plzni. Tato ta-
neční přehlídka nebyla soutěžní, ale pro každou baletní školu je čest být
zařazena do tohoto matiné. 

JOSEF DVOŘÁK OPĚT HRÁL V DIVADLE V ÚJEZDĚ NAD LESY
Dne 20.10.2010 uspořádala Městská část Praha 21-Újezd nad Lesy v sále Masarykovy

ZŠ  divadelní představení s Josefem Dvořákem „Čochtan vypravuje“.
Představila se celá Divadelní společnost včele se svým principálem. Pan Dvořák se předvedl

ve vynikajícím světle, a ostatní spoluherci mu více než perfektně sekundovali.
Bylo vidět, že Josef Dvořák, i při pečlivě nastudované hře experimentoval a obohacoval ji

nečekanými skeči a vtipy, čímž přiváděl k záchvatům smíchu i své kolegy. Je úchvatné, že
i v malém divadélku, v kterém neměli vybavení na které jsou zvyklí z velkých divadel, podali
všichni členové Divadelní společnosti tak profesionální výkon, včetně zapojení diváků do hry. 

Byl to moc hezký večer, který jenom pokazila velice malá návštěvnost. Snad to bylo způ-
sobeno změnou termínu, nebo vstupným 300,- Kč, ale 46 diváků je přeci jen málo.

Spíše se domnívám, že ta kouzelná bedýnka, které se říká televize, dokáže lidi zaujmout
více než kvalitní divadlo, což je velice smutné.

I tak si myslím, že ti co přišli odcházeli velice spokojeni.
Zdeněk Voříšek-ÚMČ Praha 21-Újezd nad Lesy

ZVONKOVÝ PRŮVOD, ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Újezdská radnice s Masarykovou ZŠ, místními občany

a římskokatolickou farností uspořádali v předvečer 1. ad-
ventní neděle zvonkový průvod zakončený rozsvícením vá-
nočního stromu v parku před MZŠ.

Za pomoci pana Jana Kvapila, člena České filharmonie
a Talichova kvarteta,v.v. a místních milovníků hudby se

podařilo vykouzlit
krásnou předvánoční
atmosféru.

Přestože na uspořá-
dání akce nebylo moc
času a propagace
probíhala pouze po-
mocí letáčků dětem
do školy a školek,
zúčastnilo se celé
akce odhadem 200
lidí.

Karla Jakob Čechová,
redakce

foto:  Tomáš Fábera
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Poděkování za skvělou reprezentaci Arabesky patří těmto dívkám: Tereze Bartákové, Kateřině Foltmanové,
Elišce Karbanové, Adéle Kovačičové, Nikole Krejčí, Lucii Ohniskové, Terezii Ohniskové, Daniele Pokové, Domi-
nice Pokové, Kateřině Roučkové, Terezii Rybánské,
Lucii Šimkové, Kristině Štědré, Michaele Urba-
nové a Johance Zafarové. 

Daniela Poková, Arabeska

Baletní škola Arabeska vás srdečně zve na svá
dvě předvánoční vystoupení „Louskáčka“ která
se budou konat v pondělí dne 6. prosince 2010
od 18:00 hod v Salesiánském divadle v Koby-
lisích a ve čtvrtek 16. prosince 2010 od 18:00
hod v divadle v Horních Počernicích.

Těšíme se na vás. 

Jako v minulých letech, tak i letos si Vám dovolujeme
předložit stručnou zprávu o naší činnosti (plnění plánu)
ve volebním hektickém roce 2010. Měli jsme možnost
se bez agitace věnovat jenom Vám, našim členům
a troufám si říci, že to byla činnost radostná, jak pro
nás, tak doufáme, že i pro Vás. Ve stručnosti 
KONDICE
- cvičili jsme „cvičení pro kardiaky s prvky jógy“ a počtu

cvičenců pomalu  nestačí naše tělocvičny
- při pravidelných vycházkách nám nevadilo ani špatné

počasí
- z pověření OV SPCCH Prahy 9 jsme zorganizovali re-

kondiční pobyt - tentokrát vertebro
- členové naší ZO tentokrát vyjeli za ozdravnými pobyty

do Chorvatska ado Krkonoš
- jarní i podzimní celodenní  výlety za zdravým pohy-

bem a kulturou bohatě splnily naše očekávání
- začínáme trénovat severskou chůzi s holemi Nordic

Walking – školení čeká naše členy co nejdříve
KULTURA
- besedy a přednášky  1.čtvrtek v měsíci v zasedací

místnosti MÚ jsou pravidlem
- počet návštěv divadelních představení v praž-
ských i v místním divadle se zvyšuje, vždyť musíme
uspokojit co nejvíce zájemců z naší početné člen-

ské základny, ovšem ne u všech je zajištěn přesun
autobusem do divadla a zpět

A co navíc?
Pro příští rok zůstáváme Základní organizací a ještě se

stáváme Obvodní organizací a to proto, že budeme
snad mít možnost zorganizovat samostatně dva re-
kondiční pobyty pod patronací Centra služeb SPCCH
(finanční dotace z Ministerstva zdravotnictví).

Že jsme se zúčastňovali kulturního dění v Újezdě,
to zdůrazňovat nemusíme, a že se všichni snažíme
upevňovat své zdraví a těšit se ze společných setkání,
to také ne.

Děkujeme Vám všem, kdo nám pomáháte - jak
MÚ Praha 21, tak členům z našich vlastních řad.

Všichni víme, že to, co si společně vybudujeme, to si
také společně užijeme.

Vánoce jsou před námi - užijme je v klidu a míru,
radujme se, že je nám dobře mezi našimi milými
a těšme se z každého dne, i když třeba budeme likvi-
dovat haldy sněhu.

KKRRÁÁSSNNÉÉ  VVÁÁNNOOCCEE  
aa  HHOODDNNĚĚ  ZZDDRRAAVVÍÍ  vv  NNOOVVÉÉMM  RROOCCEE
Přejí   Zdeňka Ladová 

a všechny členky výboru ZO SPCCH

VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ, PŘÍZNIVCI A ČLENOVÉ NAŠÍ ZO SPCCH

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Svaz postižených civilizačními chorobami /SPCCH/  je společenství lidí, kteří se již setkali s nějakou ne zrovna
příjemnou nemocí současnosti. Kdo se s podobnou nemocí setká a dokáže se s ní vypořádat, začne se většinu
zabývat myšlenou, jak podobným onemocněním pro příště předcházet. 

Ale proč složitě vyhledávat preventivní opatření, když už vyhledána byla?! SPCCH má tuto problematiku
ve své náplni. Jeho činnost je zaměřena právě tímto směrem. Cílem je zvýšení fyzické a psychické zdatnosti ši-
rokého okruhu zájemců, zprostředkování přístupu ke znalostem jak upevnit vlastní zdraví a posílit vitalitu, za-
chovat si svěžest, pohyblivost, odolnost vůči nemocem a tím i dobrou náladu do pozdního věku. 

Kdo ještě nezná činnost SPCCH, bude mít jedinečnou příležitost se s ní seznámit a kdo ji zná, ten se určitě
rád zúčastní. 

DNY SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI



14

Pro milovníky roztodivných
a krásných tropických a subtro-
pických květin, keřů a stromů
uspořádala Základní organizace
Svazu postižených civilizačními
chorobami v Újezdě nad Lesy
podzimní vycházku:

V úterý 2. 11. 2010 jsme se se-
šli v hojném počtu k vycházce, jejíž
cíl byl v líbezné pražské čtvrti
Suchdol. 

Nejdříve jsme navštívili Českou
zemědělskou univerzitu (ČZU), kon-
krétně její subtropické a tropické
skleníky. Pro velký počet účastníků
jsme se rozdělili do dvou skupin
a pracovníci ČZU nás ochotně a za-
svěceně provázeli. Dostalo se nám
mnoho zajímavých a vyčerpávají-
cích  informací o známých  i méně
známých rostlinách, o jejich pěsto-
vání a potřebnou péči o ně. Obdivo-
vali jsme vše od drobných kytiček,
přes orchideje až po mohutné je-

dince banánovníků, citrusovníků,
kávovníků a dalších stromů, jejichž
plody známe pouze z prodejen,
včetně oblíbeného pomela. 

Po prohlídce skleníků jsme za-
šli do nově založeného libosadu -
okrasné zahrady s velkým množ-
stvím nejrůznějších květin, keřů
a okrasných dřevin. 

Po krátkém poledním občer-
stvení jsme pokračovali, již v men-
ším počtu, na nedaleký Brandej-
sův statek - Suchdolský zámeček -
původně gotický, později rene-
sančně a barokně přestavěný dvůr.
Panský dvůr, na jehož základech
současný statek stojí, pochází
pravděpodobně z 10. století, kdy
vznikl jako dvorec při „přemyslov-
ské“ stezce z Levého Hradce
k Pražskému hradu.

Alexandr Brandejs byl statkář,
podnikatel, mecenáš a přítel před-
ních českých umělců. Na statku byl

správcem od r. 1874. Žil na such-
dolském zámečku, zval a hostil zde
tzv. generaci Národního divadla.
Na Suchdol přijížděli např. Mikoláš
Aleš, František Ženíšek, Václav
Brožík, Václav Myslbek a mnoho
dalších umělců. Václav Myslbek po-
užil Brandejsova koně Tigra jako
model pro sochu sv. Václava
na Václavském náměstí.

Vyslechli jsme zajímavé infor-
mace od další zaměstnankyně
ČZU, která nás  celým objektem
provázela a potěšili se  pohledem
na pasoucí se koně, o které je zde
s láskou pečováno.

Počasí nám přálo a účastníci
byli s náplní vycházky a s množ-
stvím sdělovaných informací, které
pro nás měla připraveny (jako
vždy) vedoucí vycházky Ing. Mirka
Branžovská, spokojeni.

Za všechny účastníky díky!
Milada Šáralová

JAK MÍSTNÍ SDRUŽENÍ SVAZU POSTIŽENÝCH USPOŘÁDALO
PODZIMNÍ VYCHÁZKU 

Až budete nadávat na situaci v obci, zlobte se každý
pouze na sebe a nekritizujte vedení obce. Dne 11. listo-
padu od 18:00 hodin v divadelním sále základní školy
nově zvolení zastupitelé uskutečnili veřejnou ustavující
schůzi zastupitelstva, na kterou pozvali občany městské
části tištěnou pozvánkou dodanou do poštovních schránek. 

Na pozvánce jsem se dozvěděl, že zvolení zastupitelé
Top 09, ČSSD, VV a Otevřený Újezd utvořili koalici pod
názvem Spolu s občany. Sympatické že? Předpokládal
jsem opravdovou změnu na radnici, kterou některé
strany mají v předvolebním programu o otevřenosti ve-

dení vůči občanům městské části. Čekal jsem, že na této
ustavující schůzi zastupitelstva se představí případní
kandidáti na starostu / ne každému se to povedlo/, což
se skutečně stalo. Po volbách radních a členů komisí byl
přestaven koaliční program vizí i budoucích obtížností
spojených s dopravou a kanalizací v obci. 

Škoda, že mimo členů politických stran a občan-
ských sdružení se tohoto veřejného zasedání nově
zvolených zastupitelů zúčastnilo max. 15 občanů, kteří
byli informováni o představách budoucího rozvoje měst-
ské části a zároveň i o postoji opozičních zastupitelů. 

AŽ BUDETE NADÁVAT 

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Akce ponese název „Dny SPCCH“ a uskuteční se v době od 15. ledna do 5. února 2011. 
15. ledna 2010 bude v Újezdském muzeu zahájena vernisáž výstavy fotografií a informací o činnosti SPCCH
22. ledna 2011 se uskuteční taneční zábava s hudbou a ukázkami ze cvičení s míči 
29. ledna 2011 se můžete zúčastnit zábavných Hrátek s pamětí a přednášky na téma Výživa a zdraví 
5. února 2011 proběhne diskuze o perspektivách SPCCH a akcích připravených na rok 2011

Program je určen pro širokou veřejnost, připravuje se i malé pohoštění. Přesnější informace najdete spoleh-
livě v lednovém zpravodaji. 

Výbor SPCCH

MEZI LIDMI
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PROČ?
Z dopuštění osudu jsem se na stará kolena stala

občasnou obyvatelkou Újezda nad Lesy, kde  vlastním
domek a kam jsem dřív jezdívala jen na víkendy za ro-
diči. A zjišťuji, že je opravdu velký rozdíl mezi návště-
vou a bydlením v této městské části. Dokud byl Újezd
jedna z vesnic za Prahou, bylo tu vše potřebné. Jeden
čas tu můj otec působil jako starosta obce a já si moc
dobře pamatuji, jak jsem mu v neděli chodívala na kři-
žovatku pro pivo. Vím přesně, kde byl řezník a kde dro-
gerie, kde byla lékárna a kde kadeřnictví. Jediné,
co z dob mimopražské existence této obce přežilo, je
pekárna, díky za ni.

Tomu, aby měli lidé vše, co potřebují, na dosah
od svého bydliště, se říkávalo „občanská vybavenost“.
Bláhově jsem doufala, že něco takového se vyklube
z oné architektonicky brutální betonové stavby, jež vy-
rostla na křižovatce na místě staré hospody. Doufala
jsem, že tam bude lékárna, aby staří pacienti nemuseli
jezdit od doktora autobusem do Klánovic. Doufala jsem,
že tam bude čistírna, kadeřnictví, parfumerie a tak po-
dobně, protože – takové jsou aspoň mé informace – šlo
o obecní pozemek. 

Vstoupila jsem do toho domu jen jednou. Ocitla jsem
se v nevlídném, rádoby moderním interiéru, kde mi
předem naštvaná osoba ženského pohlaví odmítla
ke kávě natočit vodu z kohoutku, ačkoli podat hostu
vodu, je její povinnost. Jak je to stavení protivné a ty-
picky komunistické zvenčí, tak i uvnitř. Kdo a proč roz-
hodl, že má být postaveno?  

Na dalším obecním pozemku máme prodejnu Lidl.
Nehledě na to, že o kousek dál je totéž, systémem pro-
deje i kvalitou zboží takřka identické Penny, ptám se
opět: kdo a proč rozhodl, že občané Újezda stojí vý-
hradně o to nejhorší zboží? Proč jsou na ně odkázáni?
Proč si aspoň občas nemohou dopřát něco lepšího?
Kdo je tak kvalifikoval? Není možné sehnat tam kvalitní
kávu, slušné víno, dobrou čokoládu, olej, mouku, máslo
nebo toaletní papír. Všechno má tu nejnižší kvalitu, do-
konce kleenex vytahovací kapesníky. Ještě nikdy jsem
se nesetkala s tím, aby byly drsné jako šmirgl papír. Ni-
kde na světě, jen u újezdského Lidla. Proč?

Třeba se stane zázrak teď po volbách. Moc bych no-
vému zastupitelstvu přála dostatek odvahy k rozhod-
nutím, jež budou míněna ve prospěch občanů.

Marta Davouze

VÁŽENÝ PANE SPURNÝ,
děkuji za Váš článek, který je takovou první vlaš-

tovkou…
Věřím, že se  situace bude postupně měnit a naši

spoluobčané přestanou jen  kritizovat a zjistí, že je

mnohem konstruktivnější, pokud se jim něco nelíbí
a nebo naopak líbí, komunikovat se svým starostou
a radnicí.

Nebo, tak jako Vy, přijdou na zasedání zastupitelstva.
Karla Jakob Čechová, redakce

VÁŽENÁ PANÍ DAVOUZE,
děkuji za Váš příspěvek, který, jak doufám, roz-

proudí právě tu debatu o podobě Újezda, ze které
vzejdou nové nápady a náměty ke smysluplnému vy-
užití toho, co jsme v Újezdě "zdědili". Přesně definu-
jete rozčarování, které i mě přimělo nejprve pracovat
v občanském sdružení a nyní na radnici. V Újezdě
došlo ke zcela nekoncepčním a nepromyšleným kro-
kům, kvůli nimž jsme ztratili šanci na vytvoření centra
obce a jakéhokoli funkčního veřejného prostoru
na obecním pozemku. 

Postupně budeme rozkrývat pozadí milionových
stavebních zakázek v obci, o kterých se nikdy nevedla
řádná otevřená diskuse a jejichž výsledkem je napří-
klad nefunkční takzvaně polyfunkční dům. Tato stavba
trpí nejen technickými nedostatky, ale především na-
prostým koncepčním selháním od zadání, přes projekt
až k provedení. Nyní máme v centru obce obrovský be-
tonový problém, který vysává obecní kasu a jehož ře-
šení už bude vždy jen kompromis. Tenhle dům je velmi
drahá, ukázková promarněná šance. 

Dvě diskontní prodejny v obci, které fungují na prin-
cipu zaparkuj a nakup a tím zvyšují provoz na již přetí-
žených újezdských ulicích, jsou další ukázkou chybějící
koncepce. I v případě, že se podaří vybudovat dlouho
očekávaný obchvat, do centra Újezda z něj budou sjíž-
dět zákazníci z okolních obcí, které byly ve svém roz-
hodování prozíravější a které naopak svá centra
od podobných chyb uchránily. Parkoviště a diskont, pří-
padně benzinová pumpa, rozhodně nenavozují před-
stavu domova a útulného zázemí známých míst.
Navrácení alespoň částečné podoby Újezda jako živé
obce a ne jen takzvané noclehárny s levným nákupem
bude obtížná práce bez určitého termínu. Ale začít mu-
síme už teď! 

To, co se šušká na úřadě o stavbě polyfunkčního
domu je alarmující. Nezbývá než provést podrobný
audit celé výstavby, prověřit konkrétní osobní zodpo-
vědnost jednotlivých aktérů a poučit se. Závěry auditu
zveřejníme na www.praha21.cz a zde ve Zpravodaji.

Děkuji Vám za přání odvahy a za příspěvek, kte-
rému rozumím.

Pavel Roušar, starosta

MEZI LIDMI

Nevím, jak nově zvolení koaliční zastupitelé chtějí
naplnit myšlenku pracovat pro obyvatele Újezda nad
Lesy společně s občany, kteří nemají vůbec zájem o na-

bízenou spolupráci. 
Ono se to lépe pak kritizuje. 

Miroslav Spurný
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ  PRO SENIORY
Komise sboru pro občanské záležitosti v Újezdě nad Lesy připravuje vánoční posezení

pro všechny seniory.

Vánoční posezení pořádáme

v sobotu dne 4. 12. 2010
od 14.00 hod  

v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici.

K posezení jsme Vám připravili kulturní program, ve kterém se Vám představí
dětský pěvecký soubor Claireton Chorale 

a děti z mateřské školy naší městské části.

Všichni jste srdečně zváni a my se budeme těšit na chvíle strávené ve vaší společnosti.
Zdena Vodová 
Komise SPOZ

Městská část Praha 21 uvádíMěstská část Praha 21 uvádí

VÁNOČNÍ KONCERT:VÁNOČNÍ KONCERT:

RRRRoooobbbbeeeerrrr tttt    KKKKřřřřeeeessssťťťťaaaannnnDDDDrrrruuuuhhhháááá    TTTTrrrráááávvvvaaaa
Dne 20. 12. 2010Dne 20. 12. 2010

19.00 hod 19.00 hod 
sál polyfunkčního domusál polyfunkčního domu

Vstup 280 Kč Vstup 280 Kč 
předprodej podatelna úřadu předprodej podatelna úřadu 

a Knihkupectví Nad Lesya Knihkupectví Nad Lesy
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PLÁN  TANEČNÍCH  KURZŮ V POLYFUNKČNÍM DOMĚ
Akce na prosinec
Pravidelná  nedělní Tančírna – Taneční ČAJE od 17:00 – 19:00 hodin, poslední v roce 2010 se uskuteční
12. 12. 2010, poté pravidelně od 9. ledna v termínu od 16:00 - 18:30 hod
17. 12. 2010 od 17:00 hod do 19:30 hod  Disco party pro mládež 7 tříd a výše, vstupné 70 Kč. Pro mládež,
která navštěvuje kterékoli kurzy Tanečního Studia Style (Moderna- Jazz-Street Dance, Taneční, Orientální
Tanec) 50 Kč. Připravená je vynikající hudba, ukázky profesionálních tanečníků.

Akce na leden 2011 

Taneční Kurzy pro dospělé a mládež od ledna 2010 (9 lekcí a 1 prodloužená)
Nový taneční kurz – Taneční pro dospělé – začátečníky zahájíme v neděli 9. 1. 2011 
18:30 - 20:00 hodin (cena 2900 Kč/pár)
Taneční kurzy pro dospělé – pokročilé každé pondělí od 10. 1. 2011 a úterý 11. 1. 2011
20:15 - 21:45 hodin (cena 2900 Kč /pár)
Taneční kurzy pro velmi mírně pokročilé – každou neděli od 9. 1. 2011 a středu
od 12. 1. 2011 20:15 - 21:45 hod. (cena 2900 Kč/pár)
Taneční pro mládež (14 – 18 let), kurz bude pokračovat svojí druhou polovinou (můžou
se připojit ti, co již do tanečních chodili, mají chuť si zopakovat základy a prohloubit
znalosti) úterý od 4. 1. 2011 9 lekcí a 1 prodloužená (Slečny 1900 Kč, pán 1000 Kč).

Nové kurzy od 10. ledna 2011 do 13. června 2011  
Cena 2300 Kč (první týden v únoru se netančí – prázdniny)
Pondělky –15:00 - 16:00 hod Tanečky pro děti 4-6 let (3,5 let šikovné) 
Pondělky –16:00 - 17:00 hod Street Dance - Jazz Dance (mládež od 11 let)
Pondělky –17:00 - 18:00 hod Street Dance (mládež)
Úterky – Přípravka děti latinsko-americké tance, standardní 13:30 - 14:30 (děti od 5let
do 7 let)
Středa – Moderní Tanec s Lindou 15:00 - 16:00 hod (pro slečny od 12 let)
Středa – ZUMBA 19-20 hodin (cena 2500 Kč dámy, mládež, studenti 2300 Kč)

Nové kurzy na pololetí 14. února 2011 - 20. června 2011 - pololetí 
Dospělí 2300 Kč, Studenti 1900 Kč
Orientální tance pondělí od 19:00 hod Začátečníci (Dámy, Slečny od 10 let)
Orientální tance 18:00 hodin – mírně pokročilí (Dámy, Slečny)

Angličtina pro děti (hlavní důraz bude kladen na konverzaci, aby se děti nebály mluvit,
využijeme prostor) - zkušení lektoři
Od 10. ledna do 13. června 2011, cena 2500 Kč
Pondělí 13:00 hod - 13:50 hod – děti začátečníci (7, 8 let) 
Pondělí od 14:00 hod do 14:50 hod – děti velmi mírně pokročilé (8, 9, 10 let)

Kurzy je možné zakoupit i formou poukázky, jako Vánoční překvapení. 

Kontakt: Taneční Studio Style, Helena Wojdylová, tel. 603 493 667
www.tanecni-ujezd.cz, e-mail: tanecni-ujezd@seznam.cz
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Galerii minerálů a fosílií z celého světa

„G E O S V Ě T“
navštívíme ve čtvrtek 9. prosince.
Zveme všechny zájemce o tyto, jistě zajímavé, 

exponáty, jichž je v galerii více než 10.000.
Doporučená  doprava – bus č.109 jedoucí v 9.00 hod. ze sídliště

Rohožník (a další zastávky) do stanice Spojovací a dále tramvají č. 16
Galerie sídlí v Londýnské ul. čp. 55 v Praze 2

Před galerií je i obchod, kde je možno zakoupit 
šperky – dárky – v různých cenových relacích.
Po prohlídce můžeme navštívit mamacoffee, 

kde ochutnáme kávu s příběhem

Srdečně zve výbor ZO SPCCH v Újezdě n/L.

Vážení členové
Základní organizace

SPCCH v ČR, o.s. 
v Újezdě nad Lesy,

zveme vás na již

TRADIČNÍ
PROJÍŽĎKU

PŘEDVÁNOČNÍ
PRAHOU
s Životem 90

Projížďka se uskuteční
v sobotu 11. prosince 2010
odjezd autobusu v 11.00 hod, 

návrat v cca 18.00 hodin
Cena Kč 100,-

Zájemci hlaste se u svých
důvěrnic
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PORADENSKÝ SERVIS PORSE
Poradenský servis PORSE, který realizuje běchovické občanské sdružení Neposeda, pomáhá radou,
praktickou pomocí a podporou obyvatelům z Běchovic, Újezda nad Lesy, Klánovic, Koloděj a blízkých
obcí Prahy - východ. Poradit se můžete prostřednictvím telefonu či e-mailu, s jednoduchým či složitějším
dotazem a v případě zájmu i anonymně. Pouze osobní konzultace je zpoplatněna (50,- Kč za 60 min.) 
Nabízíme široké spektrum pomoci a podpory v těchto oblastech: mezilidské a rodinné vztahy, hledání
zaměstnání, bytové otázky, pomoc při jednání s úřady, ochrana spotřebitelů, právní otázky atd. 
Nově v rámci poradenského servisu nabízíme poradenství spojené s psychoterapeutickými
technikami zaměřené na změnu.
Pokud dlouhodobě prožíváte životní nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc, osamělost, únavu,
nebo „divné“ pocity. Nerozumíte sobě, či svému okolí. Opakují se vám nepříjemné situace, které
vám komplikují život. Procházíte krizí. Nedaří se vám vyrovnat s životními ztrátami či změnami,
obraťte se na nás. Spolu se nám lépe podaří vaši situaci změnit a zlepšit kvalitu vašeho života. 
Předem je potřeba se objednat na tel. č. 739 491 633 nebo e-mailem: porse@neposeda.org.
Více informací najdete na http://www.neposeda.org/porse/psychoterapie.php.
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vedoucí RC Koloběžka Martina Staňková
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PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

PRO DĚTI 
autor dílo

PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí 10.00 - 12.30

13.00 - 18.00 
Středa 10.00 - 12.30

13.00 - 17.00 
Pátek 10.00 - 12.30

13.00 - 16.00
Polední přestávka: 

12.30 - 13.00

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

Jitka Kašparová, knihovnice

Ber
Březinová 
Eldridge
Gray
Iggulden
Karafíát
Meadows
Meadows
Nesvadba
Smith
Svěrák

Albright
Alten
Ameri-
Arian
Bajaja
Balabán
Ben-T
Binet
Buřičová
Bushnell
Calman
Canfield
Coelho
Collins
Connelly
Cussler
Černá
De Bernieres
Di Terlizzi
Doherty
Dyer
Flisar
Fontbrune
Gehm
Gelinek
Giménez
Gray
Gregory
Gursel
Hádek
Hagena
Hammelmann
Harding
Harri

Válečná technika od oštěpu po stíhačku
Nauč mě milovat
Švýcarsko
Budapesť
Japonsko
Polsko
Tajná řeč broží
Meg: zajatci pravěkého moře
Na brzkou shledanou, Teheráne
Polibek půlnoci
Na Krásné modré Dřevnici
Zeptej se táty
Hudební nástroj a naše dítě
HhhH
Rébusy pro rozvoj myšlení
Deníky Carrie B.
Jak nezabít vlastní matku
Jaká matka, taková dcera
Valkýry
Naivní mrcha
9 draků
Medúza
Anežka a král
Generálova šťastná smrt
Kronika rodu Spiderwicků. Její veličenstvo saň
Rok kohouta
Jeffr v Benátkách. Smrt v Benáresu
Veliké zvíře samoty
Nostradamus
Upíří ségry 3.
Desátá symfonie
Mrtvý z papíru
Akademie Evernight 3
Bílá královna
Allahovy dcery
Konec Lucemburků v Čechách
Chuť jablečných jadýrek
Kleopatra a tajemná mumie
Bilingvní rodina
Pravá krev. Dočista mrtví

Hauserová
Hayden
Herbert
Herre
Hill
Hooper
Hrubeš
Humphreys
Chalupka
Christie
Jaber
Janoštílková
Kantůrková
Kellerman
Kepler
Kornerová 
Kovačič
Krejčí
Li
Lowel
Marinovová
Martínek
Mašín
Mikuláš
Monyová
Moravcová
Mullerová
Newman
Nouzová
O Hagan
Pratchett
Reading
Reichs
Rimminen
Rose
Rudiš
Rytířová
Sananim
Sévillia
Skalka
Smith
Smith
Stallwood 
Stavaric
Steel
Steele
Suchý
Šesták
Šťastný 
Tejkalová
Thomson
Tokarczuk
Troupová
Volný
Vosseler
Votýpka
Vyleta
Wágnerová
Whitton
Wich
Wilhelm
Wilson

Rybí hry
Spratek. Příběh dítěte, které nikdo nemiloval
Zelený mozek
Ludvík II. Bavorský
Emocenomie
Mrazivá pouta
Pražské katastrofy
Vlad. Poslední zpověď
Mystéria
Smrtonoš
Létající koberec do Bagdádu
Jenom pár hadříků
Tati!
Génius
Hypnotizér
Láska a zášť
Křišťálová doba
Strašná škola a hrozní učitelé
Poslední Maův tanečník
Sametoá past
Tak to už to máš holčičko spočítaný
Cvičné texty pro pomalejší čtenáře
Cesta na severozápad
Ledové Čechy
Dvacet deka lásky
Letí, letí andělíček
Rozhoupaný dech
Skutečná historie konce světa
Angličtina se zvířátky
Buď se mnou
Nevídaní akademikové
Mayské proroctví
206 kostí
Igelitkové pivo
Místo činu
Konec punku v Helsinkách
Kuchařka pro kluky a holky
Drogy
Poslední císař Karel Rakouský
Víte, jak se o nás starat?
Zvířata
Masakr u Tobrúku
S vrahem za zády
Mrtvorozená Eliška Frankeinsteinová
Žít ze dne na den
Antický Řím
Tři životy Lídy Baarové
Na kole do Evropského parlamentu
Klid a rozvaha
Já a štrůdl
Na černé listině
Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých
Ajťákem v pralese a ženou Indiána
Kronika zlatých časů
Jižní vítr
Aristokrat. Život Zdeňka Strnberga
Pavel a já
Sidonie Nádherná a konec střední Evropy
Prokletí hradu
Souboj
Projekt Atlantis
Ground zero

Ježíšek vypráví o vánočních tradicích
Medvědí pohádka 
Zákopy
Akademie Evernight 3
Tolinové
Broučci
Skarlet, víla granátového kamene
India, víla měsíčního kamene
Pohádky o dveřích
Upíří deníky. Návrat
Pan Buřtík a pan Špejlička
Nejkrásnější česká říkadla
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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 prosinec 2010

Čtvrtek 2. 12. 2010, 18.00 a 20.00 KINO – HABERMANNŮV MLÝN
ČR / 2010 / 95 min / drama/ od 12 let / Juraj Herz, hrají:  Karel Roden, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský, Andrej Hryc,
Oldřich Kaiser. Legendární režisér se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný
odsun Němců. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou
na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. 

Pátek 3. 12. 2010, 18.00  ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – TAŤÁNA MACHOLDOVÁ- SPOJENÍ SE ZEMÍ
Výstavu obrazů klánovické malířky Táni Macholdové zahájí svým vlídným slovem Jeroným Klimeš. Výstava je prodejní,
potrvá do konce měsíce

Neděle 5. 12. 2010, od 16.30 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jako každý rok i letos přijde Mikuláš do KC Beseda. V parku KCB bude pro Vás a Vaše ratolesti přichystaný Betlém
a letos poprvé i vánoční perníčky a perníkové chaloupky od šikovné paní perníkářky. V sále KCB se děti mohou těšit
na setkání s Mikulášem, čertem i andělem. Dárečky pro své ratolesti vezměte jako již tradičně s sebou i se seznamem
zásluh i prohřešků, jako nápovědu Mikulášovi.  Začátek je v 16.30, ale Mikuláš počká s dárky i na později příchozí. 

Neděle 5. 12. 2010,14 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
PEDIG - kurs pletení z pedigu, tentokrát vánoční drobnosti - zvoneček a ryba. Cena 250 Kč. Lektorka Andrea Janotová. 
Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 6. 12. 2010, 19.30 BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi
bluesové standardy. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Předpokládá
se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové
a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu,
foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti
a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Úterý 7. 12. 2010, 10.30 DĚTSKÉ DIVADLO – POPLETENÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Přijďte a určitě ji společně s divadélkem Koloběžka  rozpletete! Pohádka je doprovázena  veselými písničkami.   
Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 9. 12. 2010, 19.30 KINO – NA CESTĚ
Bosna a Herzegovina, Rakousko, Chorvatsko / 2009 / 110 min / drama /  Jasmila Z banic. Hrají: Zrinka Cvites ic, Leon
Luc ev. Zamilovaný pár Luna a Amar se ze všech sil snaží překonat překážky, které ohrožují jejich vztah. Poté, co Amara
dramaticky změní fundamentalistická komunita, řeší Luna ohromné dilema – snaží se zjistit, jestli pouhá láska dokáže
udržet vztah na stezce k životnímu štěstí.

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

KULTURA

Pátek 11. 12. 2010, 16.00 a 18.00 KINO – JÁ PADOUCH
USA / 2010 / 95 min / rodinný / dabing / Pierre Coffin, Chris Renaud
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými domky s upravenými předzahrádkami žije největší zloduch
pod sluncem a udržet se na špici světového zločinu dá pořádnou fušku.

Neděle 12. 12. 2010, od 14.00 KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK
Malý Betlém z ovčího rouna – 5 postaviček – vhodné i pro děti od 8 let, 2 hod, 350 Kč. Lektorka Markéta Tondlová,
počet míst omezen – rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603 194 623

Neděle 12. 12. 2010, 16.00 DĚTSKÉ DIVADLO – O SNĚHURCE
Klasická loutková pohádka O Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami
a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických nástrojů. Loutky jsou řezané marionety. Hraje Malé
divadélko Praha. Vhodné pro děti od 3 - 9 let. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Pondělí 13. 12. 2010,  19.30 KINO - TAJEMSTVÍ MUMIE
Francie / 2010 / 107min / fantasy/ od 12 let / Luc Besson. Hrají:Louise Bourgoin, Mathieu Amalric 
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka je ochotna učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá
do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 milionů let starý
ptakoještěr, je to právě ona, kdo přispěchá městu světel a jeho obyvatelům na pomoc.

Čtvrtek 16. 12. 2010, 19.30 KINO – PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
ČR /  2010 / komedie  / 105 min  / od 12 let / Jan Švankmajer, hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana Kronerová
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu
pokouší vykládat, co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své sny. Když
je pak svojí manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází definitivně do svého snu.

Neděle 19. 12. 2010, 16.00 ADVENTNÍ KONCERT – PŘEDVÁNOČNÍ HUDEBNÍ ZASTAVENÍ
Přijďte strávit chvíle klidu a pohody při koncertu, na kterém zazní  vánoční písně a koledy v podání Zbyňky Šolcové
– harfa, Rostislava Beneše – klavír, Aleny Nejedlé a Aleny Skutilové – zpěv. Vstupné: 70 Kč dospělí, 50 Kč děti

Od 5. 12. 2009 BETLÉM V PARKU KCB
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KULTURA

V sobotu 20. listopadu 2010 proběhla poslední ver-
nisáž v letošním roce. Újezdská výtvarnice paní Štul-
cová představila ukázky své tvorby i obrazy svých
žáků. Výstava, která bude ve výstavních prostorách
muzea až do Vánoc, umožňuje sledovat tematické
spektrum zájmů paní Štulcové. Poprvé v našem muzeu
ukazuje i vliv učitelky na tvorbu žáků, ale i vlastní roz-
víjení výtvarných projevů žáků. Členka muzejní rady
paní Marie Tomaidesová jako kustod výstavy připravila
ve spolupráci s malířkou velmi vkusně a svědomitě jak
vernisáž, tak zaranžování obrazů.

V příštím čísle Zpravodaje podáme podrobnější roz-
bor prací umělkyně i jejích žáků. Přetlumočíme i ně-
které názory návštěvníků výstavy.

Letošní rok ukončíme již čtvrtým adventním kon-
certem. Návštěvníci koncertu budou opět moci vy-
slechnout jak vokální skladby pozdního baroka až po
moderní skladby pro sólové violoncello. Vystoupí
slečna Marta Ženatá – soprán a paní Daniela Svato-
šová – klavírní doprovod. Obě umělkyně si získaly v mi-
nulých letech značnou oblibu jak pro úroveň
předváděných skladeb, tak pro srdečnost svého vystu-
pování. Velikou poctou pro naše obecenstvo je opě-
tovná účast sólisty a prvního violoncellisty moravské
filharmonie Brno i stálého hosta významné norské fil-
harmonie Bergen pana Michala Greca.

Tímto koncertem ukončí Újezdské muzeum nejen
šestý rok své muzejní a výstavní činnosti, ale i první
rok v nových, snad definitivních prostorách.

Po dvou provizoriích tak můžeme plánovat do bu-
doucna v širokém rozsahu své práce. Je to dokončení
trvalé expozice, splňující logo našeho muzea – Pro-
měny pražské periferie od konce 19. století do začátku
21. století. V tom tkví hlavní úkol muzea: umožnit jak
stále novým spoluobčanům, tak i starším i starým Újez-
ďákům shromažďovat a prezentovat doklady o tom, jak
se zde žilo v dobách šťastných i v dobách těžkých až
strategických.

Skupinka nadšenců soustředěná do Muzejní rady,
kterou postupně podpořila řada významných dárců,
měla to štěstí, že ji od počátku podporovali vedoucí
pracovníci Zastupitelstva i Úřadu MČ Praha 21 – Újezd
nad Lesy. Na počátku to byl tehdejší místostarosta pan
Jan Slezák, který zajistil kompletní vybavení muzea
skleněnými vitrínami, židlemi pro posluchače i kance-
lářským nábytkem. Pak tu byla tehdejší starostka paní
Andrea Vlásenková, která tím, že zahajovala vernisáže
téměř všech výstav, zajišťovala publicitu i zájem ob-
čanů. Musíme poděkovat tajemníku ÚMČ panu Vladi-
míru Saitzovi, který nikdy neodmítl naše oprávněné
požadavky. Měli jsme veliké štěstí i v tom, že od po-
čátku si koordinaci mezi Muzejní radou a Úřadem MČ
doslova vzala za vlastní pracovnice ÚMČ paní Hana
Kořínková.

Velmi důležité je i to, že učitelky Masarykovy zá-
kladní školy vodí své žáky na besedy, prohlídky mu-

zejních sbírek i výstav a spolu
s učitelkami mateřských škol
se pravidelně účastní bienále
soutěží jak výtvarných, tak li-
terárních. Tím vším se děti od počátku učí, že Újezd
není jen jejich bydlištěm kde přenocují, chodí do školy,
ale že je to pevné místo, které jim zajišťuje start do ži-
vota. Má smysl podílet se na jeho vzhledu, úrovni. Zna-
lost historie i kultury obce určitě ovlivní i v budoucím
chování se k veřejnému majetku i vzhledu obce. 

Protože je to poslední informace o Újezdském
muzeu v roce 2010, chci poděkovat všem, kteří připra-
vovali jednotlivé akce, kteří věnovali muzeu různé pa-
mátky své i po svých rodičích. Všem pravidelným
i náhodným návštěvníkům muzea, kteří nám píší často
tak hezké a povzbudivé zápisy do knihy návštěvníků.

Veliké poděkování patří i všem členům Muzejní rady
kteří tím, že věnují desítky hodin přípravě akcí muzea,
připravují i hezké chvíle svým spoluobčanům.

Všem čtenářům Zpravodaje i jeho redakční radě
přeji klidné, radostné prožívání vánočních svátků.
Do nového roku 2011 přeji všem hodně zdraví, štěstí
a spokojeného soužití v rodinách i v obci. Abyste si
i v příštím roce našli chvilky k návštěvě našeho muzea.

Všechno dobré Vám přeje 
Váš 
PhDr. Miloš Schmidt

předseda MRÚM

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

POZVÁNKA
Újezdské muzeum pořádá již

4. ROČNÍK 
ADVENTNÍCH KONCERTŮ 

v neděli 19. 12. 2010 
ve 14 hodin v prostorách muzea

Účinkují:
Marta Ženatá – soprán

Daniela Svatošová – klavír

Sólista a první violoncellista moravské

filharmonie Brno a stálý host významné norské

filharmonie Bergen Michal Greco.

Program:
1. Skladby pro soprán od pozdního baroka

po romantizmus

2. Skladby pro klavír sólo a pro 4 ruce

3. Pásmo vánočních koled

4. Pozdně barokní a klasicistní písně i klasické

a moderní skladby pro violoncello
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POLICIE INFORMUJE

STRÁŽNÍCI STŘEŽÍ BEZPEČÍ ŠKOLÁKŮ I PO VYUČOVÁNÍ
Strážníci-okrskáři v Praze 21 dohlíží na bezpečnost dětí u základních škol také odpoledne. Nestarají

se pouze o přechod žáků přes silnici, zabraňují přítomnosti podezřelých osob a odrazují mladistvé
od kouření.

Strážníci hlídkují každý den od 12:00 hodin zhruba do 13:30 hodin v ulici Slavětínská a Staroklánovická před
Základní školou Masarykova. Potkáte je také před Základní školou Koloděje v ulici Lupenická a u Základní školy
Běchovice v ulici Mýtní. Kontroly před školami chválí většina rodičů i pedagogů. 

„Určitě jsme rádi, že u školy strážníky máme. Před lety jsme totiž řešili problém s dealerem marihuany, který
zde drogu nabízel. I proto každé opatření, které vede k bezpečí našich žáků vítáme, řekl ředitel základní školy
v Běchovicích Michal Černý. 

Strážníci a učitelé se vzájemně pravidelně informují o všem, co má vliv na jejich práci. Podle obvodní ředi-
telky Městské policie v Praze 14 Dany Hetzlové je spolupráce s jednotlivými školami velmi dobrá. „Vedení škol
nás upozorňuje na změny ve výuce způsobené například školními výlety, odjezdy do škol v přírodě nebo vyhlá-
šením ředitelského volna,“ řekla Dana Hetzlová a doplnila, že příslušníci městské policie úzce spolupracují i se
školními preventisty rizikových jevů. 

Svou přítomností strážníci účinně pomáhají v boji proti šikaně, neboť žáci si své spory nejčastěji řeší hned
po skončení vyučování na školním plácku. Pozitivní vliv mají hlídky městské policie také na nezákonné, ale
hlavně nezdravé kouření mladistvých. „Postava strážníka vzbuzuje v dětech respekt. Pokud je v blízkosti školy
„uniforma“, kouřit na veřejnosti si nedovolí,“ vysvětlila Dana Hetzlová. Dohled městské policie nad žáky hodnotí
kladně rodiče, kteří sami často strážníky kontaktují.

Barbora Mocová 

Dne 23. 10. 2010 proběhl na
I. stupni Masarykovy ZŠ Den ote-
vřených dveří. Od 9 hodin byla
škola otevřena pro všechny malé
i velké a nabídla řadu školních dílen,
ve kterých se děti i jejich rodiče a pra-
rodiče skvěle pobavili a užili si pří-

jemné společnosti všech zúčastně-
ných. Zároveň si návštěvníci mohli
velmi důkladně prohlédnout prosto-
ry celé školy.

V 10 hodin se všechny dílny na
několik minut uzavřely a všichni se
odebrali do parku před školou

k pomníku TGM u příležitosti slav-
nostního shromáždění k 92. výro-
čí vzniku republiky. Za  MČ Praha
21 setkání zahájila paní Vladimíra Juře-
nová, která představila vzácné hos-
ty, členy Československé obce le-
gionářské. S krátkým projevem vy-

Ve dnech 5.– 9. 10. 2010 se žáci I. stupně naší školy zúčastnili LOGICKÉ OLYMPIÁDY 2010. Tuto soutěž  po-
řádá Mensa ČR,  je založena na logických, které jsou určeny pro žáky I.stupně ZŠ  a studenty SŠ celé ČR.

Soutěž probíhá ve třech kolech: nominačním, krajském a ve finále.  Při řešení úloh v nominačním kole je po-
voleno používat pouze psací potřeby, poznámkový papír a logické myšlení ( toto kolo je možné absolvovat doma
nebo ve škole. Nominačního kola se ve věkové kategorii I – žáci 1. - 5. třída ZŠ - zúčastnilo celkem 5 718
z celé ČR, z toho bylo 43 žáků naší školy.

Do krajského kola ( v každém kraji a každé věkové kategorii 40 – 60 nejlepších), které se konalo 22. 10. 2010,
postoupilo 7 žáků naší školy: Ondřej Janeček 2.D, Matěj Slavík 3.B,  Dan Kousal 3.B, Jiří Janeček 4.A,
Štěpán Tupý 4.A, Josefína Hegyiová 5.A a Pavel Jirsa 5.A.

Do finále postupuje z každého kraje 3 - 20 účastníků z každého kraje (počet je stanoven výpočtem podle po-
měru účastníků nominačního kola v každém kraji). Finále je složeno z několika bloků, ve kterých finalisté řeší lo-
gické úlohy s důrazem na správnost řešení a rychlost. Slavnostní vyhlášení vítěze včetně předání cen probíhá
bezprostředně po skončení finále. Do finále, které proběhne v Poslanecké sněmovně ČR 22. 11. 2010 a kte-
rého se zúčastní 98 nejlepších z krajských kol, postoupili naši 2 žáci: Pavel Jirsa 5.A a Štěpán Tupý 4.A. Vel-
kou pochvalu si zaslouží Ondřej Janeček z 2.D, který v krajském kole skončil těsně pod čarou postupujících
do finále.

Všem výše jmenovaným žákům naší školy blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy !!!
Pavlovi a Štěpánovi držíme palce a o jejich umístění ve finále budeme informovat prostřednictvím Újezd-
ského zpravodaje a na www.zspolesna.cz.

ZE ŠKOLY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MASARYKOVY ZŠ - I. STUPEŇ

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2010



stoupil generál MUDr. Josef Hercz.
Za hudební pásmo touto cestou
opět děkujeme paní učitelce Janě
Synkové a jejím žákům ze 3.C.

A potom opět hurá do školních
dílen: cukrářské, hudební, keramic-
ké, dramatické, dílny šikovných ru-

kou, dílny olejomalby, pohybových
her, všeználkové, dílny rébusů a kví-
zů a procvičování smyslů.

Všichni se skvěle bavili až do po-
lední hodiny, která byla pro tento
den tou zavírací. Děkujeme všem, kte-
ří nás navštívili, užili si s dětmi krás-

né, odpočinkové odpoledne a mnozí
se s nostalgií vrátili po dlouhé době
do školních lavic. V roce 2011 se tou-
to dobou bude Den otevřených
dveří opakovat a všechny učitelky
a vychovatelky, které tento den při-
pravují, se na Vás budou těšit !!!

ZE ŠKOLY
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Naše škola, Masarykova zá-
kladní škola v Polesné ulici, při-
pravila pro nás, naše rodiče a pří-
znivce školy na 13. listopad Den
otevřených dveří. Na tento den
jsme se připravovali se svými uči-
teli, abychom mohli svým rodičům
a ostatním občanům ukázat
a předvést, čím vším se ve škole
zabýváme, jaké je zde prostředí
a vybavení pracoven. Zájemci z řad
dětí i dospělých měli možnost se
do těchto aktivit zapojit. S přípra-
vou a realizací dne vypomohli
i mnozí rodiče. Podíleli se přede-
vším na zajištění občerstvení. I tou-
to cestou jim moc děkujeme!!!

Jednotlivé učebny i dílny byly
otevřeny od 9 do 12 hodin. V nich
byl předváděn program, kterého
jsme se mohli zúčastnit my, žáci
této školy, i další návštěvníci. Sna-
žili jsme se vše naplánovat tak,
abychom zaujali všechny, včetně

dospělých. Doufáme, že se nám to
povedlo.

V tělocvičně bylo možné si vy-
zkoušet horolezeckou stěnu, naučit
se slaňovat,  zahrát si floorball,
chodit po dřevech nebo  provozo-
vat živý výtah.

V dílnách jsme si otestovali, jak
jsme manuelně zruční.

V přízemí si mohli účastníci
akce zakoupit občerstvení, kalen-
dáře a trička. Mnozí si odnášeli vý-
robky dětí a jejich rodičů domů.
Občerstvení v prvním patře na-
vštívil rovněž velký počet lidí, lákaly
je sem totiž vůně dobrot.

V prvním patře si zájemci moh-
li v jedné z učeben vyzkoušet prá-
ci s interaktivní tabulí. Byli pře-
kvapeni, k čemu všemu se dá tato
pomůcka využít. V dalších třídách
se nabízel AZ   kvíz a hra Riskuj.
V učebně dějepisu byly k dispozi-
ci Mensa testy s oficiálně po-

tvrzeným výsledkem zjištěného
IQ. V učebně matematiky potom
skládačky, stavebnice a hlavolamy.
Z pracovny hudební výchovy za-
znívaly nejrůznější skladby a kaž-
dý si mohl zahrát na vystavené hu-
dební nástroje. V postranní chod-
bě byla otevřena keramická dílna,
která umožňovala vyrábět před-
měty i na hrnčířském kruhu.

V druhém patře bylo rovněž
mnoho zajímavých nabídek k čin-
nostem. V učebně chemie byla
přiblížena doba Rudolfa II., známá
postava Golema a zkoušely se
znalosti z astronomie. V chemické
laboratoři překvapovali diváky
svým uměním dva kouzelníci.
V pracovně fyziky si mohli zájem-
ci provést nejrůznější pokusy.
V učebně přírodopisu jsme si ově-
řovali znalosti o Zemi, dozvěděli
jsme se i další zajímavosti. V učeb-
ně angličtiny zazněly skladby svě-

Hotové zdobení Hádání slov Máma se na to nemůže 
koukat, ale líbí  se to

...a dílny pořád žijí Slanit není legrace Interaktivní tabule - to je radost

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MASARYKOVY ZŠ - II. STUPEŇ
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toznámé skupiny Beatles a pro-
běhly zde různé soutěže. V kino-
sále byla promítána videa. Zájem-
ci si mohli otestovat úroveň svých
znalostí angličtiny i Velké Britanie.

V učebně informatiky se provádě-
ly volně dostupné IQ testy on line,
hrály stolní hry a řešily hlavolamy.

Naši školu navštívilo celkem 350
osob. Takto prožité sobotní dopole-

dne se nám líbilo a věříme, že po-
dobný názor na něj mají i dospělí.

Katka Velechovská 
a Katka Němcová, 

žákyně tř. IX.A

Rudolf II a přenos dat Kouzla v Che - asi něco na zub Matika hrou

26. října se 4.třídy zúčastnily zajímavé  exkurze ve Staré
Aerovce v Letňanech. Své dojmy a zážitky vyjádřily děti pí-
semně v hodině českého jazyka. Pohlazením po duši je
dopis od koordinátora školních exkurzí pana Špačka adre-
sovaný vedení školy:

Vedení Masarykovy ZŠ, Újezd nad Lesy – Praha 9
Moc Vám děkujeme za perfektní děti. Lektoři mě popro-
sili, zda bych nepožádal vedení školy o veřejnou po-

chvalu, protože takové děti jsme tady ještě neměli.
Prý to byl učiněný balzám na duši. Rád to tlumočím
a připojuji se k tomu.

S pozdravem                                                                           
Ota Špaček

P.S. 10. října se téže akce zúčastnily 5. třídy a reakce in-
struktorů dorazila do emailu panu řediteli M. Kurkovi ten
samý den:

Děkujeme za účast žákům Masarykovy ZŠ a závi-
díme panu řediteli učitelský sbor, protože chování dětí
při exkurzi je jeho vizitkou.

S pozdravem                                                                             
Ota Špaček

EXKURZE DO STARÉ AEROVKY 
V LETŇANECH



ZE ŠKOLY

28

PLÁN AKCÍ
PROSINEC 2010

1. třídy Vánoční besídky, Příbram skanzen
2. třídy Dřevíčková dílna, vánoční Hrádek u Nechanic, spaní ve škole, Lezecké centrum Palmovka
3. třídy Dřevíčková dílna, Divadlo Bez  zábradlí – Česká mše vánoční, spaní ve škole
4. třídy Vánoční Praha
5. třídy Vánoční turnaj ve vybíjené, filmové představení
6. třídy 2denní výjezd Nový Dvůr - prevence, Národní muzeum
8. třídy Besedy, dílny - prevence

Vánoce, vánoce, přicházejí ...
1. Budeme se pravidelně každou středu  připravovat na tradiční Vánoční zpívání tím, že budeme nacvičovat spo-

lečně zpěv nejznámějších koled, přednes básní s vánoční tématikou a někteří z nás i hrát na hudební nástroj. 
2. Zahájíme  advent společným vyprávěním o adventním čase, o zvycích a tradicích našich předků. 
3. Společně se naučíme říkanky, básničky a písnič-

ky na uvítání čerta a Mikuláše, zúčastníme se ce-
lodružinové mikulášské nadílky. 

4. Výtvarně ztvárníme zážitky z mikulášské nadílky
a vyrobíme papírové čerty. 

5. Navštívíme  krmelec v lese u školy, kam donese-
me potravu pro lesní zvěř,budeme povídat o živo-
tě zvířat v zimě, naplánujeme si pravidelné návštěvy
u krmelce tak, aby byl vždy plný potravy jak pro zví-
řata, tak i pro ptáčky. 

6. Vyzdobíme třídy vánočními motivy, vyrobíme si svůj
betlém podle vzoru malíře Lady, společně výrobí-
me vánočních dárky pro své nejbližší.

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – PROSINEC 2010:

Během podzimních měsíců jsme s dětmi chodili do
lesa, kde jsme pozorovali změny v přírodě. Houby, kte-
ré jsme našli, jsme nesbírali, ale s pomocí atlasu vy-
hledávali a určovali jejich názvy.

Začátkem listopadu opět proběhl sběr papíru, kte-
rého se zúčastnilo   % žáků naší školy a celkem bylo
nasbíráno 11 550 kg papíru. Získané peněžní prostředky
budou použity na nákup potřebných chybějících věcí
do školní družiny – bližší informace naleznete
na www.zspolesna.cz (v sekci Školní družina).

29.11. se zájemci z řad družinových dětí zúčast-
nili divadelního představení Skřítkovy příhody v divadle
Gong. 

Jednotlivá oddělení navštívila během listopadu
místní knihovnu.

KRÁTKÉ ZASTAVENÍ 
V PODZIMNÍ DRUŽINĚ
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TŘÍDNÍ VÝLET 1. E – POPRVÉ DO NÁRODNÍHO MUZEA
Byli jsme se třídou v Národním muzeu a viděli jsme tam kostru plejtváka. Viděli jsme tam salónek a v něm

byly lebky a kostry. Třeba zajímavé byly hlavy mamutů a stál tam jeden celý mamut a měl obrovské kly. Sklá-
dali jsme dřevěné puzzle dinosaurů. Viděli jsme tam také opice, např. orangutana i se zuby, nosála a šelmy.
Ale nejvíce se nám líbila kostra velryby.

Klárka Michalková, Bára Pěkná, Eliška Stachová z 1. E

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 2011
V říjnovém čísle jsme újezdskou veřejnost informovali o Školním kalendáři 2011, ve kterém děti zpracová-

valy čísla jednotlivých měsíců do obrázků. Sami posuďte, jak se jim to povedlo! Připomínáme, že kalendáře
budou k dispozici u paní zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Vladany Vackové, 16. 12. na Vánočním zpívání a při zá-
pise do 1. tříd 20. a 21. 1. 2011.

Poděkování patří všem dětem a paním učitelkám, které se na tvorbě kalendáře podílely. Zároveň děkujeme
panu Michalu Špatzovi za spolupráci na grafické podobě kalendáře a zprostředkování tisku.
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JAK TŘÍDA 2.E. SLAVILA
HALLOWEEN

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY
S blížícím se koncem roku nám dovolte pár informací o dění v naší mateřince. V září jsme se sešli v plném

počtu a vrhli se s chutí do práce. Moc rádi jsme mezi sebou přivítali novou paní učitelku Renatu, která se okam-
žitě stala naší další velkou kamarádkou. Paní učitelky pro nás vytvořily úplně nové programy, které jsou plné ná-
padů a námětů pro naše dovádění, ale hlavně obsahují vše, co by malý človíček měl umět a znát s ohledem
na jeho věk. 

Život však není jenom práce, ale také zábava. K tradici naší školy patří divadelní představení, která se konají
každý měsíc, návštěvy solné jeskyně a podzimní výlet za romantikou.

I ostatní nadstandardní aktivy jsou u nás samozřejmostí. 2x týdně se učíme anglicky, hrajeme na flétny, roz-
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ZDRAVÍ POCHÁZÍ JEN ZE ZDRAVÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA. T. C. Fry
V mateřské škole Rohožník se staráme o naše zdraví, proto jsme si ke spolupráci vybrali i několik odborníků,

kteří nám zajišťují průběžnou prevenci přímo u nás v mateřské škole. Jedná se o MEDICOM a.s. Praha - Mgr. Martinu
Hamplovou,  dentální hygienistku Zlaticu Mesjarovou a Doc. MUDr. Z. Kuchynkovou, CSc z ORL Klánovice.
Spolupracujeme často i s rodiči našich dětí, kterým za aktivní účast na našem programu děkujeme. 

Rádi bychom se s Vámi podělili o článek Mgr. Martiny Hamplové o vyšetření zraku. 

ORTOPTIKA A SCREENING ZRAKOVÝCH VAD U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ.
V poslední době se poměrně často setkáváme s případy pozdní diagnostiky očních vad zejména u předškol-

ních dětí. Zoufalé dotazy rodičů „jak to, že jsme na to nepřišli dříve?”, „...vždyť vidí i špendlík na zemi, jak je
možné, že má tupozrakost?”  

Tyto a jiné dotazy nás vedou k zamyšlení, jestli je in-
formovanost veřejnosti o výskytu zrakových vad u před-
školních dětí dostatečná. Nelze jednoznačně říci, že by
snad screening zrakových vad byl opomíjen, ale infor-
mací o této problematice je jako šafránu. Přitom právě
pozdní odhalení případné zrakové vady může po ná-
stupu do 1. třídy vyvolat u dítěte potíže se čtením, psa-
ním nebo soustředěním. Ve většině případů jsou tyto
problémy následně přičítány nejrůznějším dysfunkčním
poruchám (dysgrafie, dysortografie aj.). Zdá se vám to
nadnesené? Bohužel, vůbec ne.

Již několik let spolupracujeme s mateřskými škol-
kami, speciálně pedagogickými  centry (SPC) a peda-
gogicko-psychologickými poradnami na screeningu
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víjíme fantazii při výrobě keramiky, pokořu-
jeme rekordy ve sportovním kroužku, pozná-
váme nové techniky při výtvarných aktivitách
a nejstarší z nás se pilně připravují na vstup
do základní školy při dobrém startu. Díky
ochotě maminky Slávečka Pilaře pronikáme
do tajů jógy – zkrátka každý z nás si může
vybrat právě to, co ho baví a zajímá.

V měsíci říjnu jsme zažili příjemné pře-
kvapení. Pod záštitou ministerstva školství
k nám přijeli profesionální herci s pořadem
o zdravém stylu života a správném zachá-
zení s potravinami. Na hodinu se z nás stal
sýr, vejce, zelenina, pečivo, ale hlavně zpě-
váci a tanečníci. Pořad plný pohybu, veselých písniček a užitečných rad se nám velice líbil. V rámci projektu „ Náš
domov a Evropská unie“ jsme vyslechli vyprávění paní inženýrky Jindrové o evropských horách. Poutavou for-
mou nás s nimi seznámila a také nám ukázala fotografie z cest.

V listopadu jsme byli přivítat mezi občany Újezda naše nejmladší kamarády, závodili v šikovnosti s rodiči na ke-
ramické dílně a na čas se stali mladými sokolníky při výcviku dravých ptáků. Pro většinu z nás to byl neopako-
vatelný zážitek. No řekněte, kdo z Vás již hladil sovu pálenou, nebo na ruce (pochopitelně v sokolnické rukavici)

držel káně, výra velkého nebo orla?
Nyní je před námi nejkrásnější období v roce – čekání na vánoce.

Půjdeme ukázat svoji šikovnost dříve narozeným spoluobčanům na jejich
předvánoční setkání, s rodiči se pobavíme na mikulášské besídce a také
pilně budeme pracovat na překvapení pro ně.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem rodičům, kteří nás po celý
rok podporovali a spoluvytvářeli příjemné prostředí v mateřské škole.
Všem ostatním přejeme příjemné prožití svátků vánočních a mnoho po-
hody a spokojenosti v příštím roce. 

kamarádi z 1. mateřské školy



zrakových  vad předškolních dětí. V roce 2008 bylo scree-
ningovým přístrojem PLUSOPTIX v MŠ změřeno přes
1500 dětí. Statistické výsledky screeningu zrakových vad
dětí z MŠ jsou více než výmluvné, posuďte sami:
• 8,5 % výskytu zrakových vad 
• 5,9 % dětí má na základě screeningu předepsané

brýle
• 3,2 % dětí - tupozrakost 
• 1 dítě větší myopie (více než -5,0 D oboustr.), věk

4 roky
• 2 děti katarakta = zákal! (t.č. po operaci v Motole,

léčba pokračuje) 

Úkolem screeningu je včasné odhalení
Screening zrakových vad znamená včasné odhalení
nebo chcete-li, včasný záchyt  případné zrakové vady dí-
těte. Každá maminka ví, že prvním screeningovým vy-
šetřením zraku je zkouška zrakové ostrosti při pravidelné
tříleté prohlídce.  Ale ruku na srdce, kolik dětí v tomto
věku je schopno na světelných optotypech  správně po-
psat obrázky? Poměrně velké procento dětí je pravidel-
nou celkovou  zdravotní prohlídkou již unaveno a při
zkoušce odmítá komunikovat nebo zkrátka ještě vůbec
nemluví, stydí se nebo se mu prostě zrovna nechce.
Mnohdy právě  shoda nešťastných náhod a tolerant-
nost nejen ze strany rodičů, ale i zdravotníků  mohou
být příčinou pozdní diagnostiky případné oční vady.
Další pravidelná  prohlídka následuje až v pěti letech, což
je pro odhalení zrakové vady již poměrně dlouhá doba.
Právě dvouletá prodleva mezi tří a pětiletou pravi-
delnou  prohlídkou u pediatra nás přivedla na myš-
lenku provést screening zrakových vad v období,
kdy se pravidelná zkouška zrakové ostrosti vlastně neprovádí. Jedná se o  období od 6 měsíců do tří let věku
dítěte a u dětí čtyřletých a šestiletých. Screeningovým přístrojem Plusoptix lze vyšetřit děti již od šestého měsíce
věku.  Nejlépe je vyšetřit dítě v období od půl roku do dvou let. Vyšetření zraku dětí  v mateřských školách scree-
ningovým přístrojem Plusoptix je nadějí pro děti, které jsou pro nespolupráci nebo pro progredující brýlovou vadu
dosud bez léčby. Je nutné si uvědomit, že pozdě diagnostikované oční vady můžeme ovlivnit jen velmi málo nebo
vůbec ne.
„Nejčastější dotazy ze strany rodičů:  „...proč jsme to nepoznali dřív?”
... Vaše dítě nemusí mít viditelné potíže, dokonce může vidět i hodně vzdálené letadlo na obloze, či mravenečka
na zemi, to ale neznamená, že nemá oční vadu.  Děti do 5. let věku dokáží bez větších potíží tzv. doostřit až pět
dioptrií.  Většina rodičů mnohdy netuší, že i dítě, které vidí mravenečka na zemi, může trpět těžkou tupozrakostí.
Je totiž opravdu velký rozdíl dívat se každým okem zvlášť nebo oběma očima současně. Pokud by každý rodič
střídavým zakrytím jednoho a pak druhého oka vyzkoušel, zda jeho dítě vidí každým okem zvlášť stejně dobře,
mohlo by se alespoň částečně zabránit pozdním nepříznivým diagnostikám.
„Existuje ale několik průvodních jevů, které nás mohou na problematiku očních vad spolehlivě upozor-
nit. Bohužel si ve většině případů tuto skutečnost neuvědomíme  nebo prvním  příznakům nepřikládáme větší
váhu. Např. časté zakopávaní dítěte, narážení do věcí, mrkání očí anebo mhouření mohou být prvními signály
závažného onemocnění zvaného tupozrakost (amblyopie). Mezi časté projevy oční vady pak samozřejmě patří
šilhání. Bohužel v široké veřejnosti stále přetrvává názor, že občasné šilhání dětí do pěti let se „samo srovná“.
„Po ukončení jednoho roku by každé šilhání u dítěte mělo být vyšetřeno očním lékařem (očním specia-
listou), ve většině případů má takovéto šilhání méně  či více závažný důvod. Bohužel mezi nejčastější projevy
skryté oční vady patří  právě nespolupráce dítěte při pravidelné prohlídce u pediatra a další vyšetření se od-
kládá na neurčito. Proto právě screeningové vyšetření dětí ve známém prostředí, jakým je např. mateřská školka,
může zrakovou vadu dítěte případně odhalit.
„Kvalita  vidění ovlivňuje kvalitu života v jakémkoliv věku. U dětí má navíc zásadní vliv na jejich vzdělání
a pozdější uplatnění. Nezjištěná oční vada může způsobit dítěti potíže na celý život.

Hodně zdraví přeje kolektiv MŠ Rohožník ☺

32

ZE ŠKOLY



33

ZE ŠKOLY

SPORT

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Bude zima, bude mráz… To víme, to známe., od-

pověděly by naše děti. A protože také víme, co je
třeba před zimou udělat, požádali jsme rodiče
o pomoc a dali jsme se do podzimní práce na naší
zahradě. Pokud jste viděli celé rodiny, jak se jednoho
listopadového sobotního rána procházejí po ulici
s kolečkem, hráběmi a krumpáčem přes rameno, po-
tkali jste určitě právě rodiny ze Sedmikrásky. Na bri-
gádě se nás sešlo rekordních 97 lidí a lidiček
a práce nám šla  pěkně od ruky. Všichni hrabali, ře-
zali, vozili, trhali, kopali, nosili, nakládali, sekali, stří-
hali, prostě normální den v mraveništi. A pak jedli,
pili, povídali…zazvonil zvonec a hezkého dne byl
konec. Ale pohádky konec není, kdepak, pohádek
my máme v Sedmikrásce plný pytel! Protřeseme,
proklepeme, zamícháme a vyklopíme. Třeba tu
o čertovi a andělovi. Ale tu až příště.

Martina Kubová
MŠ Sedmikráska

ÚSPĚŠNÝ VÍKEND PRO ÚJEZDSKÉ TAEKWONDO
Dne 30. 10. 2010 se konal 8. ročník tradičního turnaje

Prague Open. Zúčastnili se jej týmy z Česka, Slovenska,
Litvy, Ukrajiny a Polska, takže o zahraniční účast bylo bo-
hatě postaráno. Celkově na tatami nastoupilo 324 zá-
vodníků, z našeho oddílu jich do bojů zasáhlo 25. 

Nejdříve přišli na řadu starší a zkušenější závod-
níci a nevedli si vůbec špatně. Maroš Novák (-74 kg)
dokázal ve velmi atraktivních zápasech porazit oba
své soupeře z Ukrajiny a mohl právem na krk pověsit
zlatou medaili. Skvělý výkon předvedl také Dominik
Urich (-87 kg), když si nejprve poradil se slovenským
soupeřem a ve finále, které bylo záležitostí našeho od-
dílu porazil v pěkném boji i Roberta Husáka, který

v předešlém zápase jasně porazil svého protivníka. Povedený návrat po operaci kolene zažil Jakub Šťastný, kte-
rému se podařilo získat zlato v nejtěžší váze (+87 kg)
a i zde patřilo finále Kangsimu. Infarktové finále před-
vedl Július Smolej (jun. -55 kg), který podcenil začátek
a rychle inkasoval zásah do hlavy. Zvýšenou aktivitou
a vůlí po vítězství však dokázal zápas obrátit a strhnout
výhru na svoji stranu. Radost Kangsimu mohla znova
vypuknout. Dobré výkony předváděli i mladší závodníci,
bohužel se jim nepovedlo získat tolik cenných kovů jako
starším. Snaha ani bojovnost se jim však odepřít ne-
dala. Kvalitní výkon podal kadet Mikuláš Novotný, který
je velkým příslibem do budoucna. Také junior Jaroslav
Pitrák předvedl velmi dobrý výkon a o vítězství přišel
nešťastně tři sekundy před koncem. 



Celkově Kangsim získal 21 medailí a v součtu týmů
jsme obsadili třetí místo. Ambice našeho týmu však sa-
haly mnohem výše. Tento výsledek je výzva, k ještě větší
práci na tréninku, abychom se příště umístili ještě lépe. 
Pro újezdské taekwondisty ovšem závodní víkend v so-
botu neskončil. V neděli Prague Open pokračoval jako
turnaj v sestavách tzv. Poomse. Byl to první závod v se-
stavách, kam se náš  tým vydal početný. Účastnilo se
nás celkem devět. Vzhledem k tomu, že v tomto odvě-
tví taekwonda (narozdíl od zápasu kde jsme zvyklí na
přední příčky) teprve začínáme, neočekávali jsme velké
úspěchy a jeli jsme spíše sbírat zkušenosti. Mladí
újezdští závodníci ovšem překvapili svými výkony nejen
své soupeře a rozhodčí, ale i své trenéry Zuzanu Lincovou a Marka Doxanského. 

V sestavách se závodí hned v několika kategoriích. Samozřejmě cvičí jednotlivci, pak jsou ale další možnosti
účastnit se ve skupinách a párech. Poomse hodnotí pět rozhodčích z hlediska přesnosti a provedení technik,
výšky kopů a celkového dojmu, ve skupinách potom především z hlediska synchronizace. 

Hned první začali nejpočetnější skupinky, tedy pětice. V této kategorii měl Kangsim své zástupce (Nikola Gra-
manová, Felipe González, Martin Skolil, Vít Lukáč, Onřej Pfrogner). Trochu nevydařený nástup, zapříčiněný ne-
rvozitou, vystřídal skvělý a téměř bezchybný výkon, který naší pětici získal vysoké známky a stříbrné medaile.
V kategorii trojic byli hned tři skupiny z Kangsimu. Dvě z nich se umístili na stupních vítězů. Třetí místo získala
trojice Štěpán Vácha, Vít Lukáč, Felipe González. Kov nejcennější si zaslouženě pověsila na krk trojice Martin
Horák, Kryštof Pikner, Ondřej Pfrogner, která v prvním kole získala tak vysoké hodnocení, že ani pokažená se-
stava ve finále ji o zlato nepřipravila. V párech pak svou sílu a potenciál ukázali Kryštof Pikner a Martin Horák,
kteří s přehledem kategorii vyhráli.  Oba jsou výteční nejen v sestavách, ale i v zápase. Pak už nastupoval na ta-
tami každý sám za sebe. Kategorii mladších žáků ovládl již zmiňovaný Kryštof a odvážel si domů další zlato. Stal

se tak, se třemi zlatými medailemi a stříbrem ze so-
botního boje, nejúspěšnějším závodníkem Kangsimu
tohoto víkendu. Jedinou dívkou v našem týmu byla
Nikol Gramanová, která mezi staršími žákyněmi také
obsadila první místo. Velmi cenný bronz ve velké kon-
kurenci starších žáků získal Martin Horák.

Celkem Kangsim obsadil skvělé čtvrté místo.
Podanými výkony jsme se hrdě zařadili a soupeřům
dali vědět, jak velký potenciál v nás dřímá. Újezdské
trenéry a jejich svěřence, tak čeká tvrdá práce, aby si
nově získané postavení mezi ostatními týmy nejen
udrželi, ale ještě vylepšili.     

Jakub Šťastný & Zuzana Lincová
SK KANGSIM DOJANG

FK Újezd nad Lesy – SK Střešovice B  4:0  (3:0)
Sestava: Přibyl - Slavík, Mesjar, Pinkas, Bouška - Pořízka,
Oktábec, Veselovský, Denemark - Čermák, Mruvčinský
Střídačka:  Kuštein, Mikuš, Černý
Branky:  10´, 20´, 34´ Mruvčinský, 29´ Veselovský

V sobotním mrazivém, ale prosluněném ránu, jsme
nastoupili k důležitému zápasu. Dalo by se říci, že
k utkání pravdy. Po posledním zápase, kdy byl náš

výkon tragický, jsme se obávali, jaký výkon kluci před-
vedou proti vedoucímu týmu tabulky. S velkou úlevou je
třeba říci, že zápas proti Střešovicím si byl v porovnání
se zápasem na Hájích podobný jako noc a den. Vedoucí
tým tabulky jsme totiž přehráli rozdílem třídy na všech
postech. Kluci byli nažhavení a zřejmě se svým výko-
nem chtěli odčinit trenérovi a divákům, kteří viděli minulý
zápas, za mrtvičné stavy, které jim způsobili. 

34
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ZPRÁVY Z FOTBALU
Tak už je za námi podzimní polovina právě probíhajícího ročníku fotbalové ligy 2010-2011. Při-

nášíme poslední výsledky újezdských mladších žáků. Ale podstatně víc informací i o našich dalších
týmech, podrobnosti k utkáním , sestavy, zprávy  z fotbalových utkání mládeže a dospělých a další
dění v klubu  naleznete na www.fkujezd.cz.

Mladší žáci – roč.1998 a mladší – I.B třída
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V 10. minutě David Mesjar kopal trestňák ze vzdále-
nosti asi 25 metrů. Do ohně směřovaný míč nejlépe
zpracoval Martin Mruvčinský a nedal brankáři šanci 1-0.

Ve 20. minutě to už bylo 2-0. Vašek Denemark do-
stal do běhu míč na levé straně. Zasekl si míč, čímž se
zbavil obránce, který ho stínoval a nahrál do středu na
Martina. Tomu nechali domácí obránci dostatek času
na přípravu ke střele, čehož Martin využil ke gólové
střele. Na jeho tvrdou střelu si brankář soupeře ještě
prsty sáhl, ale gólu nezabránil. Druhý gól byl jen logic-
kým vyústěním našeho tlaku. Ve 29. minutě jsme se ra-
dovali potřetí. Vašek opět perfektně zvládl svoji úlohu
na levé straně útoku, přihrál do středu na hranici vel-
kého vápna na Martina, ten pohotově prostrčil na Ma-
těje do malého vápna, který po kličce na obránce
přesnou střelou k tyči zvýšil na 3-0. 

Ve druhém poločase jsme pokračovali ve výborném
výkonu. Ve 34. minutě jsme definitivně pojistili výsle-
dek a tím vzali zřejmě i poslední naději soupeři
na body. Martin prošel skrze pokutové území střešo-
vických, aby poté, co individuálně obehrál tři hráče, za-
vršil svůj hattrick v zápase - 4-0.  

V posledních minutách jsme nechali hrát soupeře,
což se nám málem vymstilo. Dostali jsme gól, ale na-
štěstí byl odmávaný ofsajd, takže neplatil. Rozhodčí
odpískal konec zápasu a my jsme se mohli radovat.

Sokol Stodůlky - FK Újezd nad Lesy 0:7  (0:3)
Sestava: Přibyl - Pořízka, Pinkas, Oktábec, Bouška-
Mikuš, Černý, Čermák, Votava – Kuštein, Mruvčinský
Střídačka: Sádlo, Horák 
Branky: 16´, 45´, 55´ Oktábec, 23´, 33´ Mruvčinský,
10´ Kuštein, 48´Čermák

Na státní svátek 28.10. jsme v předehrávce 9. kola na-
stoupili proti domácím na hřišti Sokola Stodůlky. Sokol je
v tabulce na posledním místě, takže jsme byli zvědavi,
jaký soupeř nás čeká. Poté, co kluci hrubě podcenili
zápas s FC Háje, jsme se na ně snažili apelovat, aby se
podobná situace neopakovala. Hráči Stodůlek byli
od začátku zápasu zcela odevzdaným soupeřem, takže
bylo jen otázkou času, kdy otevřeme skóre zápasu. 0-1
jsme vedli od 10. minuty, kdy Martin Mruvčinský dostal
přihrávku doleva do běhu. Navázal na sebe dva obránce
a poslal míč vzduchem na Radima Čermáka před
bránu. Radim na míč nedosáhl, míč směřoval už
do branky, ale v pravý čas na správném místě byl Tomáš
Kuštein, míč nekompromisně zavěsil do prázdné brány.
Další gól na sebe nedal dlouho čekat. V 16. minutě na-
přáhl z dálky Honza Oktábec a nádhernou střelou pod
břevno zvýšil na 0-2. Ve 23. minutě si Martin zaběhl
na levou stranu vápna do volného prostoru a přesnou
střelou levačkou zavěsil. 0-3. 

Na začátku druhého poločasu, ve 33. minutě se dostal
do úniku Radim, když ustál i atak posledního domácího
obránce. Sám se řítil na domácího brankáře, když si na
levé straně „křiknul“ do volného prostoru nabíhající Mar-
tin. Radim nesobecky Martina uvolnil, pro našeho ka-
nonýrka již nebyl problém placírkou do prázdné brány

zvýšit na 0-4. Nádherná fotbalová akce. Ve 45. minutě
Martin poslal nádhernou uličkou za obranu Honzu, a ten
neměl problém. Snadno po zemi zvýšil na 0-5. V této fázi
zápasu to byl z pohledu domácích zoufalý výkon. Do-
mácí si nedokázali poradit ani s rozehrávkou od vlastní
branky, míč nám odevzdávali hned za vlastním pokuto-
vým územím. Jednoho z těchto odevzdání míče využil
Radim, kdy poté, co domácímu hráči sebral míč, vběhl
do malého vápna a technickou střelu obstřelil brankáře.
0-6. V 55. minutě jsme dali poslední, 7. gól. Radim opět
přesprintoval obránce, pokusil se sám vystřelit, odra-
žený míč zpracoval Martin. Uviděl úplně volného  Honzu
a nabídl mu 100% šanci ke skórování. Honza touto
šancí nepohrdnul a s přehledem do prázdné branky za-
vršil svůj hattrick. 0-7. 

Co říci na závěr? Proti slabému soupeři jsme sice
splnili svůj úkol, 3 body a gólový příděl, ale mohlo to být
lepší. 

FK Újezd nad Lesy –  Motorlet Praha C  1:0  (1:0)
Sestava: Přibyl - Pořízka, Mesjar, Pinkas, Bouška -
Mikuš, Sádlo, Veselovský, Jirsa - Čermák, Kuštein
Střídačka:  Horák, Černý, Votava
Branky:  18´ Mesjar

Ve větrném, ale teplém sobotním dopoledni jsme na-
stoupili k předposlednímu zápasu podzimní části sou-
těže proti mužstvu Motorlet "C". „A“ tým našeho
soupeře hraje českou ligu, „B“ tým divizi, tedy o 2 a 3
soutěže výše. Již při rozcvičování hráčů Motorletu před
zápasem bylo vidět, že k nám přijeli vyhrát. O tom už
ale svědčil vzkaz trenéra Motorletu hráčům na jejich
webových stránkách: "Chceme být prvním přemožite-
lem našeho víkendového soka! Postarají se o to:,...". 
Se silnou sestavou našeho soupeře, o které nebudeme
dále spekulovat, jsme před zápasem v duchu poměřo-
vali naši sestavu. Pro nemoc nemohl nastoupit náš nej-
lepší hráč a střelec Martin Mruvčinský, konflikt
s termínem házenkářského turnaje nedovolil nastoupit
našemu nejzkušenějšímu obránci Honzovi Oktábcovi,
Ludva Bouška nastoupil s obrovským sebezapřením
s bolestí kotníku, zlomená ruka znemožnila start Ta-
deáše Herčíka. Musím říci, že to s našimi vyhlídkami
před zápasem nevypadalo vůbec dobře. Naštěstí se
trenérovi podařilo kluky namotivovat k bojovnému vý-
konu a ti k zápasu přistoupili nanejvýše zodpovědně. 

Byť jsme před tímto zápasem vedli tabulku, proti fot-
balově kvalitnějšímu soupeři jsme od začátku tahali
za kratší konec provazu. Soupeř nás snadno přehrá-
val, a zejména pravá strana útoku Motorletu byla pro
nás velice nebezpečná. Na této straně operoval velice
šikovný a rychlý útočník, kterého Ludva často „nestí-
hal“ a když, tak jen s velkými obtížemi, takže David
Mesjar musel hrát druhého "falešného" levého beka.
Často jsme odvraceli pouze na rohový kop. V první půli
se proti nám kopalo několik rohových kopů, naštěstí
jsme se vždy ubránili, někdy se štěstím. Co šlo mezi
naše tyče, to jistil náš brankář Roman Přibyl. My jsme
se kloudně za půlku dostali až v 15. minutě, kdy šel
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ve vápně po míči Pavel Jirsa, brankář hostí měl ale
k míči blíže. Dvě minutky poté jsme udeřili, a jak se na-
konec ukázalo, rozhodli zápas. Asi z 28 metrů jsme za-
hrávali trestný kop. K míči se postavil David Mesjar
a poslal míč do ohně před branku. Na míč nabíhal
Radim Čermák, stínovaný obráncem soupeře. Ten
udělal brankáři to nejhorší co mohl, lehce tečoval míč
a to tak nešťastně, že na něj brankář nedosáhl. Vlastní
gól a naše, dlužno říci, překvapivé vedení 1-0. Poločas
jsme ubránili. 

Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, hrálo se
na naší straně hřiště. 100% absolutorium zaslouží
naše obrana a všechno potrhnul výborným výkonem
v brance Roman Přibyl. I díky tomu jsme se nakonec
v zápase ubránili a dohráli jsme s nulou na našem
kontě. 

Sokol Bílá Hora - FK Újezd nad Lesy 0:3  ( 0:2 )
Sestava: Přibyl - Slavík, Oktábec, Mesjar, Bouška - Po-
řízka, Veselovský, Jirsa, Denemark – Čermák, Mruvčin-
ský
Střídačka: Sádlo, Horák, Černý, Kuštein
Branky: 17´, 25´ Mruvčinský, 50´ Veselovský

14. listopadu jsme přijeli na hřiště vedle obory Hvězda
k poslednímu zápasu podzimní části proti Bílé Hoře.
Ve skutečnosti hrají pod hlavičkou Bílé Hory hráči Dukly
Praha. Příliš jsme nevěděli, co máme od našeho soupeře
čekat, umístění ve středu tabulky dávalo tušit, že to ne-
bude odevzdaný soupeř. Oproti minulému zápasu jsme
se sešli v nejsilnější sestavě, takže jsme v duchu očeká-

vali, že bychom si s tímto soupeřem měli poradit. Naše
očekávání se od začátku postupně začalo vyplňovat, když
jsme od prvních minut zápasu předváděli kvalitu a sou-
peře zatlačili na jeho polovinu hřiště. Celý první poločas
byl jednostrannou záležitostí. Pokud se už soupeř dostal
na naši polovinu, naši obránci bezpečně zasáhli a roze-
hráli do útoku. V 17. minutě jsme se dočkali uklidňujícího
gólu. Matěj rozehrál nakrátko rohový kop s Radimem, ten
prostrčil míč volnému Martinovi do vápna, a ten se tento-
krát nemýlil. 0-1. Ve 25. minutě Pavel Jirsa dostal přihrávku
od Martina a pěkně potáhnul míč až k vápnu, odkud při-
hrál zpátky volnému Martinovi, který  naznačil střelu, tím
pádem zmátl brankáře, který si lehl a Martin míč technicky
po zemi poslal vedle brankáře do branky. 0-2. Do konce
poločasu jsme se dostali ještě jednou do šance, když
Ludva Bouška utekl po levé straně. Na jeho centr před
branku ale nikdo z našich hráčů nedosáhl. 

Ve druhém poločase jsme pokračovali v útočné hře,
a vypadalo to, že soupeři ještě pár gólů přidáme. Ale
góly nepřicházely, i když jsme se v útočné činnosti sna-
žili. Od 40. Do 50. minuty jsme si vybrali slabší deseti-
minutovku, které bychom se už snad mohli alespoň
v jednom zápase vyvarovat. Kluci jakoby přestali hrát
a hned to bylo na hřišti vidět. Hra se vyrovnala a sou-
peř vycítil šanci. Ve 48. minutě jsme mohli inkasovat,
ale prakticky z protiútoku jsme konečně pojistili výsle-
dek třetím gólem. Martin, poté co prokličkoval obranou
soupeře, nahrál na střed vápna míč Matějovi Veselov-
skému a ten bezpečně skóroval. 0-3. Od té doby pře-
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stali domácí „kousat“ a utkání se již jen dohrávalo.
Chvíli poté rozhodčí odpískal konec zápasu, a tím i po-
myslně konec podzimní části sezony. V půlce soutěže

jsme první, bez prohraného utkání, skóre 33-3 a máme
tříbodový náskok na našeho nejbližšího soka o postup,
na Loko Vltavín. Věříme vám kluci, že budete v kvalit-

ních výkonech pokračovat
i ve druhé části sezony.

Roman Mruvčinský, trenér

PROSINCOVÁ ZAHRÁDKA
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Prosinec je měsícem vánočních
svátků, ale i měsícem bilancování,
jak se nám, právě končící rok povedl.
Pro tento měsíc je mnoho pořekadel
a několik méně známých:

„Lepší Vánoce třeskuté než te-
kuté“, „Hvězdno na den Štědrý,
bude rok úrodný“, „Třeskutý pro-
sinec, hezké jaro“. 

Na zahradě bychom měli pomalu
končit s úklidem a pokud máme na
zahradě nebo na terase dnes velmi
časté stálozelené rostliny v květi-
náčích měli bychom se postarat
i o ně. Ne každý má možnost je
přestěhovat do chladné chodby
nebo do skleníku. Někdy jsou tak
velké, že stěhování je nad naše
síly. A tak nezbývá nic jiného než se
i o ně postarat přímo na stanovišti.
Základní zásadou je, že v květináči

musí být dobrá drenáž, aby se v něm
nehromadila voda, protože mrazy by
nenávratně rostlinu poškodily.
Ale i sucho vede k záhubě rostlin.
Všechny květináče přesuneme
ke zdi domu na závětrné místo a při-
suneme je těsně k sobě. Květináče
obalíme izolací (bublinková folie
nebo  postačí pytlovina či sláma). Po-
kud nastanou mrazy, zakryjeme
rostliny netkanou textilií, pokud se
přes den oteplí měli bychom ji sun-
dat. A ještě si připomeneme, že
rostliny chráněné před mrazem  je
potřeba občas zalít.  Pokud máme
na zahradě zasazené choulostivěj-
ší rostliny v zemi (např. fíkovník, kiwi)
zasypeme zem pod rostlinou listím
a vlastní rostlinu obalíme pytlovinou.
Všechna tato opatření pokud přijdou
silné dlouhodobé mrazy mohou být
nedostatečná a musíme se smířit
s tím, že příroda je silnější než my
a čekat do jara nebo se případně
s nimi rozloučit.   

Již v listopadu a zejména v pro-
sinci se v obchodech objevují jedlé
kaštany, které v nás umocňují atmo-
sféru Vánoc a vánočních trhů. Pe-
čené voní na dálku, zahřejí ruce i ža-

ludek. Nejsou to pouze poslové
z dalekých jižních  krajů, ale krásné
kaštanovníky seté (jak se správně
jmenují ) rostou i u nás a některé
stromy jsou staré několik století.
Kaštanovník setý (Catanea setiva)
je mohutný teplomilný  opadavý
strom dorůstající výšky až 35 metrů.
Je příbuzný buku má krásnou vej-
covitou korunu. Rozšířený je ve stře-
domoří a v jižní Evropě. Největšími
dovozci jedlých kaštanů jsou Špa-
nělé, Italové  a Francouzi. U nás dle
záznamů historiků jsou první zmín-
ky týkající se stromů vysazených
v chomutovské kaštance, kde ještě
dnes  roste několik jedinců ve stáří asi
350 let. Další zmínky jsou o kaštan-
ce v Nasavrkách na Chrudimsku,
dále je můžeme vidět v parcích např.

ZAHRÁDKA V PROSINCI

Tabulka po podzimní části sezóny 2010/2011
název klubu Z V R P SKÓRE B

1. Újezd nad Lesy 11 9 2 0 33 : 3 29
2. Loko. Vltavín 11 8 2 1 35 : 11 26
3. SK Střešovice  B 11 8 1 2 35 : 10 25
4. Motorlet  C 11 6 3 2 46 : 14 21
5. Admira  B 11 6 2 3 35 : 17 20
6. Bílá Hora 10 5 1 4 28 : 19 16
7. Aritma 11 4 2 5 22 : 14 14
8. Háje 11 3 2 6 15 : 28 11
9. Řepy 11 3 1 7 16 : 42 10

10. Bohnice 11 3 0 8 15 : 29 9
11. SK Vikt. Žižkov 10 1 0 9 18 : 56 3
12. Stodůlky 11 1 0 10 12 : 67 3

Tabulka střelců 
mladších žáků:

Mruvčinský 15
Oktábec  4
Čermák        3
Veselovský 3
Herčík        2
Jirsa             2
Mesjar     2
Votava      1
Kuštein     1
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PROSINCOVÁ ZAHRÁDKA

v Průhonicích, v Lánech, na Šum-
perku, Dobříšsku, Karlovarsku, Lu-
hačovicku, Havlíčskobrodsku, Dě-
čínsku, celkem asi na 200 místech
naší republiky. Dokonce se vyskytují
názory, že pokud dojde ke klima-
tickým změnám, mohl by být stabi-
lizátorem bukových a dubových
lesů a doplnit zvěři přirozený zdroj
potravy. 

Kaštanovník si můžeme vypěsto-
vat z nažek, ale takové rychle rostou,
hodí se spíše jako okrasné rostliny,
plodí velmi málo nebo vůbec. Kvalitní
odrůdy se roubují nebo očkují, pro-
to je lépe již si stromek zakoupit ve
školce a pro výsadbu je nejvhodnější
podzim po opadu listí. 

Kaštanovník je na prostorných za-
hradách krásný solitér, jeho poža-
davky na stanoviště jsou podobné
jako u ořešáku. Miluje slunné polo-
hy, chráněné před silnými mrazy
a poryvy ledových větrů. Vyhovuje
mu humózní písčitá půda, nevhod-
né jsou jíly a vápenité půdy .

Kaštanovníky mají  tvrdé a velmi
odolné dřevo  a i dnes se z něho vy-
rábějí čluny, sloupky, sudy i pražce.
Syrové plody jsou trpké, lahodnou
huť a vůni získávají až po tepelné
úpravě. Kaštany jsou zdrojem vita-
mínu B, bílkovin, zdravých tuků
a sacharidů.
Alespoň jeden recept - Kaštanová
nádivka do krůty, husy, kuřete:
500 g jedlých kaštanů, 100 g libo-
vé slaniny, 2 lžíce másla, 2 lžíce
strouhaných mandlí, 10 ml bílého
vína nebo silného bujonu, sůl, pepř,
půl lžičky tymiánu.
Postup: kaštany uvaříme, oloupe-
me a jemně umeleme nebo rozmi-
xujeme s vínem či vývarem. Přidá-
me na kostičky nakrájenou slaninu,
mandle, sůl, pepř a tymián a vše
smícháme s rozpuštěným máslem.
V případě potřeby můžeme nádiv-
ku zahustit strouhankou. 
Příprava kaštanů: opereme, vždy
musíme naříznout špičku  do kříže,
dáme do studené vody, aby byly po-
nořené, uvedeme do varu a vaříme
20 minut přikryté poklicí. Odstavíme
na 5 – 7 minut a postupně vyndá-
váme a hned loupeme. Studené již
jdou špatně oloupat.

Poinsettie - Vánoční hvězda
- jak o ni pečovat. 

Již při přepravě z obchodu domů
musíme dát pozor, aby nám rostlina
neomrzla, vždy ji přepravujeme peč-
livě zabalenou (moje vlastní zkuše-
nost: stačí 10 minut na chladnějším
vzduchu a opad listí a celá krása
rostliny je pryč). Květinu pěstujeme
na světlém místě při běžné pokojo-
vé teplotě. Zálivka střední,  je dobré
udržovat stálou vlhkost, substrát by
neměl být ani příliš suchý, ani pře-
mokřený. Občas můžeme rostlinu
orosit. Pokud chceme vánoční hvěz-
du pěstovat i v dalším roce, omezí-
me koncem ledna zálivku, ale ne až
do úplného vyschnutí substrátu.
V této době ji můžeme také přistřih-
nout a není nic divného, když rostlina
shodí listy. V období květen – srpen
rostlinu i s květináčem umístíme
do země ve stínu stromů. S přícho-
dem chladnějších nocí ji přineseme
do tepla, začneme vydatněji zalévat
a přihnojovat. Má-li znovu nasadit ba-
revné listeny od září ji dopřejeme jen
10 - 12 hodin světla zbytek dne musí
být v naprosté tmě. Jen tak se na Vá-
noce budeme opět těšit z její krásy.
Vánoční hvězda patří do čeledi pryž-
covitých rostlin. Její bělavá šťáva –
latex je jedovatá , nesmí se dostat
na sliznice a zejména do očí. Proto
pozor zejména na malé děti. 

Se sychravými dny, jako stvořený-
mi pro nachlazení,  jsem dotazová-
na na recept zázvorového čaje, pro-
to následuje opakování z loňského
roku. Kdo chce upřednostnit přírod-
ní léčiva, pro toho  je zázvor základ.

Vyzkoušejte čerstvý zázvor, které-
mu naši předci přičítali bezmála ča-
rovnou moc. Známe ho jako koření
do cukroví, limonád nebo piva. Čerst-
vý zázvor má výborné účinky v léč-
bě astmatu, vysokém tlaku, jaterním
chorobám. Od amerických vědců
přišla zpráva, že dokáže léčit nebo
zpomalit i některé druhy rakoviny, zej-
ména vaječníků a slinivky. Proti ba-
cilům je jedinečný a pokud máte zim-
nici nebo nepříjemné pálení v krku
či nose honem pro zázvor. To vše po-
může zlikvidovat.  Příjemně Vás za-
hřeje, srazí horečku, zlikviduje záněty
v krku, nose, vyčistí tělo od jedů,
zlepší zažívání a dodá energii. A to
všechno umí zázvorový čaj.
Zázvorový čaj:
Do litru vody přidejte lžičku na-
strouhaného zázvoru (lze i více),
kousek skořice, tři hřebíčky a pět mi-
nut vařte. Pak vyndejte koření a ne-
chejte mírně vychladnout, podle
chuti přidejte med a citron. Při žalu-
dečních potížích vynechejte koření,
zázvoru dejte polévkovou lžíci. Zalijte
horkou vodou a po 15 minutách
sceďte. Pijte teplé po doušcích.

Objednávka sadbových brambor.
Všichni, kteří máte zájem o sadbu
brambor je termín objednání do led-
na na telefonních číslech:
Líznerovi 281 972 219
Exnerovi  281 971 101 
Nohejlovi  212 236 048, 732 415 539
Po tomto termínu nemůžeme zaručit
požadovanou odrůdu ani množství.  

Přátelům zahrádkářům, věrným
čtenářům těchto stránek, přízniv-
cům i občanům naší obce přejeme
šťastné a klidné prožití svátků vá-
nočních a do nového roku 2011
mnoho zdraví, lásky štěstí a pohody.
Děkujeme všem co nám pomohli
splnit naše plány a těšíme se na Vás
při akcích pořádaných ČZS  v Újez-
dě nad Lesy.

Blanka Exnerová
ČZS organizace Újezd nad Lesy
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CHRISTMAS TIME
Hlas zvonů táhne nad závějí,

kdes v dáli tiše zaniká ...

Jak mile a něžně pohladí lidskou duši ty Vrchlického verše
napsané již  před více než sto lety, a přece v dnešní hektické
době tak příjemné a uklidňující. 

My, městští mravenci, pachtící se za úspěchem a penězi,
ba i mnozí šťastlivci činící totéž na venkově, už mnohdy ani
nedokážeme představit si kouzlo takové romantické zimní  kra-
jiny se sněhovou duchnou, kde mráz ozdobil haluze stromů a snítky křovin a trav křišťálem jíní, a velebné
ticho neruší nic, než občasné zabubnování datla do dutého kmene, nebo pokřik sojky. Kdy pod nohama
křupe promrzlý sníh a ze vzdáleného kostelíka  slyšet  je hlas zvonu. 

Ono to  není snadné, ani při značně vyvinuté představivosti, když každý kraj, město i ves jsou sešně-
rovány  sítí kolejí a dálnic a zohaveny trojcípými vrtulemi  svištícími na ocelových  dutých věžích. Když sta
hektarů orné půdy zakryté skleněnými lapači sluneční energie přestaly být zdrojem chleba a plodí jen zisky
nenasytných společností. Když ani vrstva sněhu neutlumí rachot motorů nekonečných kolon kamiónů, hu-
kot a houkání dlouhých vlaků, a  místo občasného  tichého kráknutí na bílých polích, slyšet je jen křik vran,
co opustily les a rvou se spolu o sousto v sazemi zčernalé sněhové břečce kolem městských skládek a kon-
tejnerů. 

Jak je také těžké vybavit si takovou idylu, by jistě mohli vyprávět ti, kdo žijí tam, kde sníh nepadá, se-
verák neduje a mráz za uši netahá. Kde slunce hřeje až za hranici snesitelnosti, a kde by  trochu zimy  rádi
uvítali.  V takových zemích – byly tři, Irák, Kuvajt a Nigérie – jsem sám zažil několikery Vánoce a vím tedy
z vlastní zkušenosti, že ten, kdo tam žije dlouho, nebo dokonce odjakživa, nemá o kouzlu bílých Vánoc
ani potuchy. 

Já si ale přece, a rád, vybavuji pár opravdu krásných vzpomínek, žel všechny jen z mého dávného dět-
ství. Jako dospělému už mi žádný takový zážitek dopřán nebyl. Například ten s polozmrzlým králíčkem,
o němž jsem psal už loni, o cestách do kolodějského kostela po silnici nad kolena zaváté, kdy jsme  tam
přesto vždycky všichni na svých malých nožkách došli a nikdo z nás to nevzdal. Na „ice-harvesting“ u na-
šeho rybníka, kde chlapi s rampouchy na knírech a ostrými háky na dlouhých bidlech tahali z vody těžké
kry a rozváželi je do slámou izolovaných lednic okolních hospod, na ojíněné koně formanů, vybavené
na podkovách ostrými protiskluzovými čtyřhrannými „štolami“a podupávající s houněmi na hřbetech před
krámem pana Křížka, kde se jejich vozkové zahřívali žitnou, nejlevnější ze všech levných kořalek.  A ještě
dnes mi v hlavě znějí vesele cinkající rolničky na postroji koníků zapřažených do selských saní.

Kde jsou ty kouzelné a šťastné dny, kdy stromeček, naplňující byt čerstvou smrkovou vůní, nebyl pře-
plněn čokoládovými bonbony a osázen elektrickými světýlky, ale visela na něm jen panenská jablíčka, do-
mácí pečivo a   pár levných skleněných ozdob a  řetězů, které jsme si sami slepovali z barevných lepicích
papírů, a na větvičkách, sevřeny ve skřipcích, plály útlé svíčičky. Kdy pod se stromkem neležely fotoapa-
ráty, lyže, bicykly, ani šperky od Tiffanyho, ale jen skromné dárky, hlavně praktické. Teplé ponožky, od ba-
bičky upletená šála, či rukavice-palčáky, obligátní bačkory se žebříčkovým zapínáním, pro tatínka tabák,
pro maminku  šátek a  pro nás, děti, navíc vždy alespoň nějaká ta „second-hand“ knížka z papírnictví pana
Čoudka.

Ať ale žijeme kdekoliv, měli bychom se v době těchto svátků zastavit, odložit pero, kladivo, či jiný pra-
covní nástroj, usednout, složit hlavu do dlaní a zamyslet se nad významem Vánoc a jejich posláním, jež
spočívá nejen v oslavě Kristova narození, ale hlavně v klidu a setbě míru a lásky do lidských duší. Je jen
tragické, že jsou na této planetě i nešťastní lidé, kteří klid v duši nejen nemají, ale odmítají ho a nepřejí
ani jiným.

Pomysleme také na jiné, kteří nemají to štěstí jako my, na statisíce a možná milióny, trpící chudobou,
nemocemi a katastrofami přírodními i válečnými. Na nešťastníky, kteří přišli o zdraví, majetek střechu nad
hlavou i v naší, kdysi tak bezpečné Evropě, a nemají možnost, prostředky, ani sílu pomoct si sami. Na opuš-
těné děti v ústavech a na nemocné a staré sousedy. Pomozme jim osobně, věcně nebo finančně, položme
pod náš rodinný vánoční stromek, či do punčochy na krbu, o jeden dárek míň a darujme ho potřebnějším.
Neboť, řečeno s Jánem Kolárem, cesty mohou býti rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou!

Luděk Ťopka

ČTENÍ PRO RADOST



Těsto:
3 vejce
300 g mletých ořechů
300 g moučkového cukru
3 lžíce hladké mouky 

Krém:
3 vejce
120 g moučkového cukru 
30 g kakaa
250 g másla 

Poleva: 
Čokoláda 

Vejce ušleháme s moučkovým
cukrem do pěny. Pak do pěny zamí-
cháme mleté ořechy a 3 lžíce hladké
mouky. Těsto dáme do strojku
a na plech nastříkáme rohlíčky.
V troubě sušíme cca 20 minut. 

Krém budeme připravovat ve vod-
ní lázni. Dáme vařit vodu do hrnce
a jakmile bude voda vroucí a půjde
z ní pára,  vložíme do hrnce menší 
hrnec, jehož dno  by se nemělo do-
týkat  vody. Do menšího hrnce  roz-
klepneme vejce  a dáme moučkový
cukr.  Tuto směs šleháme, aby se nám
utvořila velmi hustá pěna. Pěnu ne-
cháme trochu vychladnout a poté

do ní zašleháme máslo a kakao.
Krém necháme vychladnout a pak
s ním slepujeme upečené rohlíčky. 

Slepené a vychladlé rohlíčky po-
stříkáme čokoládou. 

Těsto:
250 g polohrubé mouky 
125 g másla 
60 g cukr moučka 
Vanilkový cukr 

Náplň:
1/8 mléka 
45 g pudinkového prášku 
150 g másla
50 g cukru moučka
1 lžička instantní kávy 

Poleva:
1 bílek
100 g moučkového cukru
1,5 lžičky instantní kávy 
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350 g hladké mouky
200 g tuku
70 g mletých vlašských ořechů
150 g moučkového cukru, 
1 lžíce rumu
1 vejce , 5 lžic kakaa 
Skořice, tlučený hřebíček
Moučkový cukr s vanilkou na oba-
lení, tuk na formičky

Na vál prosejeme mouku, do mouky
rozdrobíme tuk, přidáme cukr, ořechy,
koření, vejce, rum, kakao a vypracu-
jeme hladké těsto. Necháme asi dvě
hodiny odpočinout v ledničce  a poté
plníme do formiček, které musíme
dobře vymazat tukem.  Těsto vymač-
káme ve formičkách asi na dvoumili-
metrovou vrstvu. Formičky narovnáme
na plech a těsto upečeme v dobře vy-
hřáté troubě. Upečené opatrně vyklo-
píme, obalíme v cukru a nechme ně-
kolik dní odležet.

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

Vážení  čtenáři, 
do prosincového čísla újezdského zpravodaje jsem si pro vás připravila recepty na vánoční cukroví, které

doma rádi pečeme. Těmito vánočními  recepty navazuji na loňské prosincové číslo zpravodaje, ve kterém jsem
vám již  některé vánoční recepty prozradila. 

Doufám, že vám toto cukroví bude chutnat a že se vám  vánoční  pečení   a příprava vánoční tabule podaří
na výbornou.  Přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku jen to dobré. 

Martina Nejtková, redakce 

Z ingrediencí vypracujeme
na vále hladké těsto, které necháme
na chvíli odležet do ledničky.
Pak z těsta vyválíme asi 4 mm silný
plát a malým oválným tvořítkem vy-
krajujeme oválky a ty upečeme. 

Z mléka a pudinkového prášku
uvaříme pudink. Horký pudink zasy-
peme moučkovým cukrem, přidáme

instantní kávu, prošleháme dohladka
a necháme vychladnout. Do vy-
chladlého pudinku přidáme změklé
máslo a vyšleháme kávový krém,
kterým plníme upečené oválky. 

Bílek a moučkový cukr vyšle-
hám do husté pěny, přidáme in-
stantní kávu / ke kávě můžeme při-
dat lžičku horké vody, lépe se

v polevě rozpustí/ a poléváme na-
plněné oválky. Nakonec oválky po-
sypeme skořicí.

MMOOCCCCAA  PPLLAACCIIČČKKYYMMOOCCCCAA  PPLLAACCIIČČKKYY
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TTLLAAPPIIČČKKYYTTLLAAPPIIČČKKYY



Vzhledem k blížícímu se konci roku
a oslav s ním spojených, se již začíná
opětovně objevovat u prodejců v nabíd-
ce i ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA. Po-
jďme si tedy společně připomenout ně-
kolik rad a základních bezpečnostních
zásad jak toto zboží nakupovat a bez-
pečně používat. 

V první řadě je třeba si připomenout,
že používání zábavné pyrotechniky je
v hl. m. Praze upraveno vyhláškou hl. m.
Prahy č. 42/1999 o omezujících opatře-
ních k zabezpečení místních záležitos-
tí veřejného pořádku při užívání pyro-
technických předmětů. Z této vyhlášky vy-
plývá, že zábavná pyrotechnika I. a II. tří-
dy nebezpečnosti se v hl. m. Praze ne-
smí používat jindy než 1. ledna a 31. pro-
since. Výjimku tvoří pouze místa, uve-
dená ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 11/2008.
Těchto míst je v hl. m. Praze celkem 13
a jsou konkrétně popsána v této vy-
hlášce. 

Dále je nutno si uvědomit, že zábavná
pyrotechnika se dělí do 4 tříd nebez-
pečnosti, kdy I. třída nebezpečnosti je vol-
ně prodejná, II. třída nebezpečnosti je
prodejná osobám starším 18 let, III. a IV.
třída nebezpečnosti je určena pro od-
palovače ohňostrojů, kteří splňují zá-
konné podmínky. V současné době je již
v prodeji zábavná pyrotechnika s novým
označením nebezpečnosti. Nově se
bude dělit do kategorií 1 – 4, kdy 1. ka-
tegorie bude prodejná osobám starším
15 let, 2. kategorie bude prodejná osobám
starším 18 let, 3. kategorie bude prodej-
ná osobám starším 21 let a 4. kategorie
bude prodejná osobám s odbornou způ-
sobilostí. Tato změna je v souvislosti se
směrnicí Evropského parlamentu a rady

č. 2007/23/ES o uvádění pyrotechnických
výrobků na trh (míněn trh EU). 

Základním pravidlem pro nákup zá-
bavné pyrotechniky je volba prodejce. Na-
kupujte ji pouze v kamenných obcho-
dech. Tj. buď ve obchodech, které se spe-
cializují pouze na tento druh zboží, nebo
u prodejního stánku, umístěného v ně-
kterém z nákupních středisek. Tyto stán-
ky jsou převážně zřizovány právě těmi-
to specializovanými obchody se zábav-
nou pyrotechnikou. Nikdy nekupujte zá-
bavnou pyrotechniku ve stánku „na uli-
ci“. Důvod je prostý: venku je vlhkost, kte-
rá velmi negativně působí na funkčnost
a bezpečnost těchto výrobků. Mnohdy
může způsobit jejich selhání a v horším
případě i neřízenou destrukci.

Nemenší pozornost je třeba věnovat
označení výrobků zábavné pyrotechniky.
Tyto musí být opatřeny českým návo-
dem a dále značkou Českého úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou tří-
dou nebezpečnosti (nově též značkou CE
(Conformité Européenne) s uvedenou ka-
tegorií nebezpečnosti. Pokud tyto náleži-
tosti na výrobku nenaleznete, něco není
v pořádku a raději jej nekupujte! 

Žádný z výrobků zábavné pyro-
techniky není určen k házení či jiné-
mu používání proti lidem či zvířatům!
Žádný z těchto výrobků dále není určen
k používání uvnitř budov (výjimku tvoří
snad jen vystřelovací konfety).

Pravidla bezpečného zacházení se
zábavnou pyrotechnikou jsou velmi jed-
noduchá. Věnujte jim pozornost a do-
držujte je!
1. Vždy si řádně přečtěte celý návod
k použití. Výrobky uchovávejte v suchu
a nenechávejte je před použitím delší

dobu venku. Připravte si kbelík s vodou
a pracovní rukavici.
2. Volba místa odpalu: nepoužívejte
zábavnou pyrotechniku v blízkosti hoř-
lavých materiálů a vozidel.
3. Umístění zábavné pyrotechniky: vždy
umisťujte výrobky na pevnou vodorovnou
plochu. Žádný z výrobků není určen k od-
palování „z ruky“.
4. Zapalování zápalnice: nikdy neza-
palujte zápalnici, pokud jsou v blízkosti
další lidé. Při jejím zapalování se nad vý-
robek nenahýbejte. Sedněte si vedle něj
do podřepu a zapalte zápalnici ze stra-
ny nataženou rukou. 
5. Vždy odstupte do bezpečné vzdále-
nosti, která je minimálně 5m.  
6. Při selhání výrobku k němu ne-
choďte, nezjišťujte jeho příčinu. Vyčkej-
te 10 min a poté výrobek rozmočte
ve vodě po dobu 24 hodin nebo jej za-
kopejte do země. Použijte rukavici.
7. Po skončení ohňostroje výrobek za-
lijte vodou. Předejdete tím vznícení zbyt-
ků papírových těles. 
Nepodceňujte výše uvedená pra-
vidla! Při neopatrném zacházení se
zábavnou pyrotechnikou může do-
jít ke hmotným škodám a k záva-
žným zraněním.
Tento článek nemá za cíl odradit Vás

od používání zábavné pyrotechniky, ale
pouze  posílit vaše povědomí o tom, že
ji používáte správně. Přejeme Vám hez-
ké a BEZPEČNÉ
prožití oslav přícho-
du nového roku.
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ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

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

Cena dohodou. Tel.: 602 368 116

MYTÍ OKEN, rámů, parapetů, ČIŠTĚNÍ čalouněného nábytku

MOKROU CESTOU. Výhradně česká firma. Tel. spojení 774 882 539

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

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

tel.: 602 342 548
602 266 299

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

JJaarroossllaavv  BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

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

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

Masáže 
Klasické a relaxační masáže 

v pohodlí Vašeho domova
Doprava a každá 10. masáž – zdarma
Certifikát masérská škola REFIT
Miroslav Novotný – tel 606 528 479

na Blatově
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

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

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

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

LLLLyyyyžžžžaaaařřřřsssskkkkýýýý sssseeeerrrrvvvviiiissssVÝUKA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ
www.pavelhokr.cz

� učíme se hrát pro vlastní potěšení,
koncertujeme 2x ročně

� hrajeme písničky, které si vybíráte -
žádné stupnice ani etudy

HRAJEME NAPŘ.: NENÍ NUTNO, HOLUBÍ
DŮM, HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ,
ČÍM TO JE, SEVERNÍ VÍTR, SPOMAĽ,
VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, LISTEN
TO YOUR HEART, MAMMA MIA
místa výuky: Újezd nad Lesy, Vinoř,
Zbraslav, Rudná, Černošice, Zdiby,
Jesenice, Říčany a další
informace a přihlašování:
e-mail: pavelhokr@volny.cz,
tel.: 608 745 262 (Zdeněk Švehla)

NABÍZÍM:
• POMOC NA ZAHRADĚ (sekání trávy, natírání plotů, kácení stromů...)
• POMOC V DOMÁCNOSTI (pokládka koberců, plovoucích podlah,

drobné opravy v domě, malování, sestavení nového nábytku)
• OBSTARÁNÍ NÁKUPŮ dle požadavků (od běžných až po velké a objemné)
• ODVOZ NÁBYTKU a jiných objemných věcí na chaty, chalupy atd.
TEL.: 608 209 907 e-mail: vladimirsaitz@gmail.com

rekonstrukce a zateplení fasád 
sádrokarton • instalatérské práce 

bytová jádra
M. Folauf - 606 493 391

OBKLADY - DLAŽBY



OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ
Zkracování džínů s ponecháním původního lemu
Výměna zipů, zkracování, prodlužování…
Šití dekoračních polštářků, zvířecích pelíšků…
Menší zakázky-zhotovení do druhého dne!
Výměna zipu u bundy - 150,- dětská, od 200,- dosp.
(cena bez materiálu) VÝROBA SNÍMATELÝCH
POTAHŮ NA SEDACÍ SOUPRAVY
Kristýna Kratochvílová, Bečvářská 357, 
Praha 9- Újezd nad Lesy. Tel.: 606 381 668 
volejte kdykoliv PO-PÁ  www.oprava-odevu.cz
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Law consulting
Expert na právní vztahy 

k nemovitostem

Jistota při prodeji 
Vaší nemovitosti

Telefon: 603 435 950
e-mail: lawconsulting@seznam.cz

KOSMETICKÝ SALON Věra
Zdravotní středisko Rohožník
(samostatný vchod vedle Optiky, 1.patro)

Vánoční nabídka a akce na
www.kosmetika.ujezd.eu                                                  
Věra Vokounová – tel.607 660 249
pedikúra – manikúra
Pavla Bumbová  - tel.721 333 415
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V listopadu otevíráme na Blatově
NOVOU PRODEJNU
DĚTSKÝCH BOTIČEK
od českých výrobců FARE, ESSI

Ke každému nákupu botiček, 
dárek zdarma!

Přijďte nakoupit do prodejny:

„ABC DĚTSKÉ BOTIČKY”
Pro Vaše děti je zde připraven 

dětský koutek.

Starokolínská 425 
(vedle prodejny EL BIO)
Újezd nad Lesy – Blatov

Tel.: 739 061 499
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 17.00

Možnost parkování
Zastávka bus číslo 250, 261, 109

Stanice Blatov             

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

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

Baletní škola ARABESKA
pod vedením Daniely Pokové

zahajuje od ledna 2011
BALETNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

bližší inform. na www.arabeska.kvalitne.cz

Cizí jazyky - výuka českého, německého, ruského
+ čeština pro cizince. Doučování a výuka látky ZŠ a SŠ.
Příprava ke státním maturitám a přijímacím zkouškám
na VŠ. Hodiny konverzace / možno i pouze v cizím jazyce
/. Informace na tel. č. 321 679 555, mobil 607 537 517.

Prodám levně a dle dohody 
šicí stroj, pletací stroj a nové

náhradní díly do auta škoda 120 L
včetně autobaterie a kompresoru.

Telefon 281 971 485

Váš bytový dům uklidíme, okna umyjeme
zábradlí a chodbu vyleštíme. 

Jednorázově i dlouhodobě, dle dohody. ŽL mám. 

TTeell..::  777766  110011  553344  

Pronajmu nový byt 2+kk (41m2) 

s balkonem, zařízený, v blízkosti Penny marketu 

Cena: 8.000,- Kč + zálohy (energie, voda) 

Telefon: 724 846 969 
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Hledáme RECEPČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICI. Velmi dobrá znalost Aj

a druhého jazyka. Znalost práce na PC.
CV zasílejte na irena.kosutova@kossuth.cz

Nabízím vedení účetnictví, daňovou
evidenci, zpracování mezd a daňových
přiznání, daňové poradenství. 
Tel.: 728 310 305 

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUU ŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO Prodám větší solitérní RD 6+1+G (z. pl. 162 m2), dvoupa-

trový s půdou, nepodsklepený, v Újezdě nad Lesy napo-

zemku 922 m2, v pěkné lokalitě blízko Klánovického

lesa. Bližší podrobnosti na tel: 605 459 592. Ne RK. 

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355
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NEPOSEDA o.s. nabízí  individuální doučování
matematiky, českého, anglického, německého
jazyka (po dohodě i jiných předmětů) pro žáky
ZŠ i SŠ. Doučování probíhá v ZŠ Běchovice.
Více informací na www.neposeda.org nebo na
tel. 733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org

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

KOSMETICKÝ SALON
www.duoliftexpert.cz

EXKLUZIVNÍ   OŠETŘENÍ   PŘÍSTOJEM   DUOLIFT   EXPERT 
Neinvazivní kosmetické ošetření se provádí unikátním francouzským přístrojem Duo-
lift Expert, který využívá revoluční technologie ultrazvuku, luminoterapie a podtlaku. 

CO MŮŽETE OD DUOLIFT EXPERT OČEKÁVAT? 

Ošetření je nesrovnatelné s ruční kosmetikou, výsledky jsou viditelné okamžitě, ošetření je bezbo-
lestné a relaxačního charakteru. Ošetření trvá cca 60 minut a je možno ho provádět jednorázově místo
klasické kosmetiky nebo sérii 6 ošetření u pleti, která potřebuje výrazně regenerovat. Pro všechny
typy ošetření je vyvinuta speciální francouzská dermokosmetika, která zaručuje prvotřídní výsledky.

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
DNE 10 PROSINCE 2010 OD 15:00 DO 19:00 HOD. 

• PRODEJ KOSMETIKY 
• DÁRKOVÉ POUKAZY  
• PORADENSTVÍ 
• UKÁZKA OŠETŘENÍ S PŘÍSTROJEM DUOLIFT EXPERT 

Jarmila Bednářová, tel: 602 342 615
KDE NÁS NAJDETE: VEDLE PENNY MARKETU, RAČINĚVESKÁ 2444/D, ÚJEZD NAD LESY 

• expresivní lifting 
• vyhlazení vrásek a zpevnění kontur obličeje 
• okamžité zlepšení hydratace
• výrazné zlepšení akné 

• bezbolestné čištění ultrazvukovou špachtlí 
• redukce tvorby mazu 
• sjednocení barvy pleti 
• skvělé výsledky již při první návštěvě 

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

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

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

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

602 260 264

Dámská a pánská krejčová
Petra Malinská

tel.: 602 791 277 
Újezd nad Lesy

- šití a úprava oděvů
- šití bytového textilu

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

Masáže Úvaly
www.remina.cz

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

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



placená
inzerce & reklama

47

T26star DVD- Blu-ray
Videopůjčovna

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

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

776 690 663, 281 972 103.
PROVOZNÍ DOBA T26star s.r.o.             ADRESA: T26star s.r.o.
Po-Pá 600 -1100 1300 -2000 Újezd nad Lesy, Praha 9
So 930 -1200 1500 -2000 Starokolínská 95
Ne 1500 -2000 190 16
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DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA  12. PROSINCE

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

phone.újezd.net

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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


