
Milí spoluobčané, 

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Vaši účast v se-
nátních volbách. V našem obvodu Praha 9 zvítězil pan Tomáš
Kladívko (ODS) a stal se tedy naším novým senátorem. 

Zároveň mi dovolte, abych Vás informovala o výsledku voleb
v naší MČ Praha 21. Celkem se senátních voleb zúčastnilo
2356 lidí, z toho pana Tomáše Kladívka volilo 1469 lidí a panu
MUDr. Jiřímu Koskubovi dalo hlas 875 voličů. Ostatní hlasy byly
neplatné. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála hezký zbytek podzimu.

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21

ú j e z d s k ý
zpravodaj
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Informace z mimořádné
schůze Rady MČ Praha 21 ze
dne 10. září 2008
Souhlasí
- s rozpočtovým opatřením č. 44 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce pí.
Vlásenkové předložit tento mate-
riál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Informace z 36. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 17. září
2008
Souhlasí
- s přijetím daru od společnosti O.K.
Servis, spol. s.r.o. na Svatováclavské
posvícení ve výši 10.000 Kč a zá-
roveň ukládá pí Vlásenkové před-
ložit darovací smlouvu na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s vyhlášením grantového programu
pro rok 2009 dle předloženého ná-
vrhu a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s návrhem na vyhlášení památné-
ho stromu – Lípy Svobody a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD), aby žádost a veškeré pod-
klady ve věci návrhu na vyhlášení
památného stromu Lípy Svobody
na pozemku parc. č. 501/3 k.ú.
Újezd nad Lesy postoupil odboru
ochrany prostředí Magistrátu hlav-
ního města Prahy 

- s rozpočtovým opatřením č. 45 –
změnou rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Ukládá
- Úřadu MČ Praha 21 ( OMI ), aby
v souladu s obsahem vnitřního
sdělení OŽPD ze dne  6. 5. 2008
navrhl stanovení dopravní úpravy
resp. osazení dopravních značek
zákaz zastavení B28, zákaz vjezdu
nákladních vozidel B4 na komu-
nikaci Starokolínská a následně
v souladu s dopravním generelem
navrhl, aby uvedená komunikace
byla jednosměrná směrem od Bla-

tovského rybníka a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)
stanovit osazení navrženého do-
pravního značení, informovat ob-
čany Blatova o vyřízení podání
a požádat ředitelství MP hl.m.
Prahy, aby strážníci MP v rámci
své pochůzkové činnosti pravi-
delně kontrolovali park u Blatov-
ského rybníka a zaměřili se také
na sběr a likvidaci použitých in-
jekčních stříkaček

Schvaluje 
- uspořádání pohádkového před-
stavení pro děti „Malované pís-
ničky“ a zároveň schvaluje uvol-
nění finančních prostředků ve výši
4.000 Kč na tuto akci a vstupné
ve výši 40 Kč

- smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene u pozemků
parc. č. 516, 461/1 v k.ú. Újezd nad
Lesy pro oprávněnou Telefónicu O2

Czech Republic, a.s. a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- provozování poradenské služby
klubu Neposeda o.s. v prostorách
budovy Živonínská 1630, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy. Prostory
budou poskytnuty za úplatu 1 Kč
ročně. A zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (pí Mrázová) předložit
na příští jednání rady nájemní
smlouvu

- nákup užitkového vozidla do výše
650 tis. Kč. Finanční prostředky
budou uvolněny z kapitoly 06 a 09.

Informace z 37. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 8. října
2008
Souhlasí
- rozpočtovým opatřením č. 48 –

změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 50 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit  materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 51 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 52 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento mate-
riál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Schvaluje
- novou nájemní smlouvu na byt

Žiželická 1613/1 s panem Mirosla-
vem Musilem a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy

- smlouvu o pronájmu nebytových
prostor s občanským sdružením
Neposeda a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy

- platový výměr na 4. čtvrtletí roku 2008
pí ředitelky Jany Cenkrové 1. MŠ,
Čentická 2222, Naděždy Kosanové
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502,
Bc. Miluše Benátské MŠ Rohožník,
Žárovická 1653 a panu řediteli
Mgr. Miroslavu Kurkovi MZŠ Po-
lesná 1690 dle upraveného  návrhu.
Platové výměry jsou nedílnou sou-
částí originálu usnesení. A zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem platových výměrů

- výpověď z bytu Žíšovská 1627, byt
č. 46 – nájemce pan Václav Tomíček
podle § 711 odst. 2 písm. b) občan-
ského zákoníku výpověď z nájmu
bytu bez přivolení soudu a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem výpovědi panu Václavu
Tomíčkovi bytem Žíšovská  1627,
190 16  Praha 9

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavření smlouvy
o dílo na akci „Rekonstrukce chod-
níku k autobusové zastávce Blatov“
s firmou DePa s.r.o., K Hořavce
270, Praha 9 a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) infor-
movat žadatele o výsledku hodnotící
komise a dále pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy
o dílo
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- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce klubovny a šaten FK
Újezd nad Lesy“ a zároveň schva-
luje níže uvedený seznam firem
k předložení nabídky: 1. Betosan,
spol. s r.o., U Tvrze 1, 252 26 Tře-
botov 2. HOBST a.s., Mstětická
533, 250 91 Zeleneč;  3. UNIX spol.
s r.o., Prosecká 74, 190 00 Praha
9. Dále schvaluje hodnotící kritéri-
um – výše nabídkové ceny a uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vy-
zvat schválené firmy k předložení
nabídky

- uzavření smlouvy o dílo na akci
„Přisvětlení přechodu pro chodce
v ulici Čentická“ se společností
ELTODO EG, a.s. a dále pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo

- prodej užitkového vozidla DACIA
PICK UP, RZ: AKV 82-25 pro-
střednictvím autobazaru za cenu
stanovenou znaleckým posudkem 

- prodloužení termínu pro předklá-
dání nabídek záměru na pronájem
komerčních prostor v Polyfunkčním
domě – lékárna do 6. 11. 2008

- dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.
108/07 se společností BETON-
STAV TEPLICE a.s. na výstavbu
Polyfunkčního domu a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě
o dílo č. 108/07

- objednávku nákupu 1.000 ks od-
znaků k 700. výročí vzniku Újezda
nad Lesy

Ukládá
- Úřadu MČ Praha 21 (OMI), aby

požádala společnost ELTODO –
CITELUM, s.r.o. o doplnění svě-
telného osvětlení v Dubinské ulici 

II. Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD),
aby požádala Městskou policii
hl. m. Prahy, OŘ Praha 14 o pro-
vádění pravidelných hlídkových
kontrol v oblasti chovného ryb-
níka při komunikaci Dubinská
a okolí. Na základě výsledků hlíd-
kové činnosti MP hl. m. Prahy za-
čít případně řešit v dané oblasti
stanovení dalšího omezujícího
dopravního značení 

III. Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD
a OMI) informovat žadatele o us-
nesení Rady MČ Praha 2

- Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD, OMI
a stavebnímu odboru) prošetřit
stížnost pana A. Stoupy na pana
R. Havla stavějícího na parcele č.
1358 a na příští jednání rady předložit
nápravná opatření vzniklé situace

Neschvaluje
- poskytnutí finančních prostředků

na nákup křesel pro pečovatelství
pro Centrum sociálních služeb
Běchovice

- navýšení osobního ohodnocení
vedoucí Odboru SSP ing. Lence
Frázové

- pronájem nebytových prostor v ob-
jektu Živonínská 1629 společnosti
HABEUS CORPUS

Potvrzuje
- garanci úhrady na pokrytí 30% cel-

kových nákladů grantu a to ve výši
166.800 Kč ZŠ Masarykova. Jedná
se  o zajištění finanční spoluúčasti
na grant z Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy 

Bere na  vědomí
- výsledek výběru projektů pro 1. vý-

zvu k předkládání projektů  v  Ope-
račním  programu  Praha – Konku-
renceschopnost a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) opako-
vat výzvu

- předložený návrh Zvýšení nenáro-
kových složek platů a motivačních
složek mezd pro r. 2008 řediteli Mgr.
Miroslavu Kurkovi Masarykova
MZŠ, Polesná 1690, ředitelce Janě
Cenkrové 1.MŠ, Čentická 2222,
ředitelce Naděždě Kosanové MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502 a ředi-
telce Bc. Miluši Benátské MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653, Praha 9 –
Újezd nad Lesy

- zápis z 10. schůze kontrolního vý-
boru ze dne 1.10.2008 a ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit ma-
teriál na jednání Zastupitelstva 

Informace z 9. schůze Za-
stupitelstva MČ Praha 21
ze dne 15. září 2008 
Schvaluje
- program 9. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- plnění rozpočtu MČ Praha 21
za 1. pololetí 2008 dle přiloženého
návrhu, který je nedílnou součástí
usnesení

- rozpočtová opatření č. 31 – 36, 40,
41, 43 a 44 (změny rozpočtu v roce
2008) – viz přiložené tabulky, kte-
ré jsou nedílnou součástí návrhu
na usnesení

- prodej pozemků parc. č. 1523/2
o výměře 45 m² a 1523/6 o výmě-
ře 7 m² v k. ú. Újezd nad Lesy pro
ČR-Správa železniční dopravní
cesty, st. podnik na stavbu „Moder-
nizace traťového úseku Praha
Běchovice – Úvaly“, oddělené
z pozemku parc. č. 1523. Cena je
stanovena dle znaleckého posudku
vypracovaného Ing. Štěpánem
Pohlem, celkem činí 157.759,26 Kč
a zároveň pověřuje starostku MČ
Praha 21 pí Vlásenkovou podpisem
kupní smlouvy

- prodej pozemku parc. č. 3972 v k. ú.
Újezd nad Lesy o výměře 37 m²
v k. ú. Újezd nad Lesy manželům
Uhlířovým, za nabídkovou cenu
1.225 Kč/m² a zároveň pověřuje
starostku MČ Praha 21 pí Vlásen-
kovou podpisem kupní smlouvy

- prodej pozemku parc. č. 2581 v k. ú.
Újezd nad Lesy o výměře 67 m²
v k. ú. Újezd nad Lesy panu Jaro-
slavu Kučerovi, za nabídkovou cenu
1.115 Kč/m² a zároveň pověřuje
starostku MČ Praha 21 pí Vlásen-
kovou podpisem kupní smlouvy

- prodej pozemku parc. č. 4305/25
v k. ú. Újezd nad Lesy o výměře
155 m², Společenství vlastníků by-
tových jednotek Žlebská 1615
a 1616 Praha 9 – Újezd nad Lesy,
za nabídkovou cenu 172 Kč/m² a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem kupní smlouvy

Volí
- mandátovou komisi ve složení: 
předseda: pan Voňka, 
členové: pan Štrouf a pan Janda

- návrhovou komisi ve složení: 
předseda: pan Slezák, 
členové: paní Juřenová a pan Hod

Bere na vědomí 
- plnění usnesení z minulého zase-
dání Zastupitelstva MČ Praha 21

- aktualizaci Strategického plánu hl. m.
Prahy s tím, že každý může zaslat
své písemné vyjádření návrhu kon-
cepce nejpozději do 5 dnů ode dne
veřejného projednání. Písemná vy-
jádření se adresují přímo MŽP ČR
nebo OŽPD ÚMČ Praha 21
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Z ÚŘADU

Hlavní město Praha vyhlašuje

„Celoměstské programy „Prevence kriminality 2009“
v hlavním městě Praze

určené pro subjekty působící v oblasti prevence kriminality

Cíle programů
• snižování trestné činnosti dětí a mládeže
• zvyšování informovanosti obyvatel a návštěvníků Prahy o možnostech ochrany 

proti nejčastěji se vyskytujícím druhů kriminality
• podpora prevence zejména majetkové a násilné kriminality ve vytipovaných lokalitách

Typy a úrovně projektů programů

Téma č.1 „Primární prevence – práce s mládeží“
Kontaktní sociální práce jako základní forma vztahu s dětmi a mládeží, preventivní působení proti sociál-
nímu vyloučení, preventivní působení proti šikaně, násilí, atd..

Téma č.2 „Sekundární a terciární prevence (resocializace, sanace)
Probační programy pro mládež a dospělé; sociální a resocializační programy na začleňování prvo-
pachatelů i recidivistů po návratu z výkonu trestu, které budou zaměřeny na změnu životního stylu; služby
pro pomoc osobám ohroženým domácím násilí.

Téma č.3 „Sociální opatření komplexního charakteru“
Systém včasné intervence a týmy pro mládež; specializované akce v místech s nejvyšším výskytem trestné
činnosti a kumulací sociálně patologických jevů.

Téma č.4 „Situační opatření“
Drobná technická opatření zaměřená na primární prevenci, včetně zajištění informovanosti o možnostech
a způsobech ochrany před majetkovou trestnou činností.

Téma č.5 „Informování občanů“
Informování veřejnosti o nejčastějších typech trestní činnosti, způsobech jejich páchání a o místech a ča-
sech jejich výskytu se zaměřením zejména na kapesní krádeže, vykrádání a krádeže aut; bezpečnost
v MHD, …

Téma č.6 „Vzdělávání“
Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží; zprostředkování
informací o sociálně patologických jevech a rizikovém chování, o prevenci školního násilí.

Formuláře se Žádostmi i se „Zásadami pro celoměstské programy“ jsou k dispozici v informačním stře-
disku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo na internetové stránce www.praha-mesto.cz.
Tento formulář musí být potvrzen koordinátorem prevence kriminality příslušné městské části.

Řádně vyplněný formulář žádosti a samotný projekt musí být předloženy na oddělení prevence kriminality
v elektronické a písemné podobě ve dvou vyhotoveních 
(elektronické podání: prevencekriminality@cityofprague.cz).

Žádost s veškerými požadovanými doklady s označením „GRANT PREVENCE KRIMINALITY 2009“
se podává buď průběžně ve spisovně (podatelně) na adresu OKR MHMP, Jungmannova 29, Praha 1 
nebo na hlavní podatelně MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1 do 15. listopadu.

Hana Včelaříková, DiS.
kurátor pro mládež a manažer prevence kriminality
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Z ÚŘADU 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
Pražské plynárenské, a.s. 

Termíny přistavení :

- dne      1. 12. 08   od   12.30    do   15.00   hod.

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

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

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

POVINNÁ VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Odbor občanskosprávní upozorňuje, že 31.12. 2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelné

zóny (občanský průkaz na obrázku vlevo). Jedná se o občanské průkaz, které byly vydané do 31.12.2003.
Pro občany narozené před rokem 1.1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy s vyznačenou dobou platnosti

„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné. 
Maczanová I., Novotná Z., Hlaváčková I.

Občanskosprávní odbor- oddělení OP 



Z ÚŘADU

LESÍK U ROHOŽNÍKU
nové místo k odpočinku a hrám

U sídliště Rohožník, mezi sídlištěm a komunikací Novosibřinská se rozkládá lesní pozemek o rozloze cca
26000 m². Během několika uplynulých let se podařil záměr zpřístupnit tuto část obce veřejnosti za účelem odpo-
činku. Došlo k pročištění lesního pozemku od přemnoženého podrostu plevelných křovin, vykácení vytipovaných
dřevin v souladu s pokyny lesního hospodáře, odklizení hromad odpadků, osazení laviček, odpadkových košů, dal-
ších odpočinkových míst a v neposlední řadě ke zřízení odpočinkového místa s herními prvky pro naše nejmenší.

Domníváme se, že  tak vznikl pěkný kout k hrám a odpočinku
nás všech. Nesmíme však zapomínat, že se stále jedná o les,
který má svůj režim a činnost v něm podléhá lesnímu zákonu. 

V příštích letech se zaměříme na postupné nahrazování
druhově nepůvodních a nevyhovujících stromů - topolů černých
- duby, javory a jasany. V jihozápadní a jižní části lesa bude od-
straňován nevhodný podrost, odpočinková místa budou pravi-
delně udržována. Severní část lesa, směrem ke komunikaci
Novosibřinské, zůstane bez větších zásahů do keřových po-
rostů. Vytvoří se tak přirozená keřová protihluková clona. 

Přejeme všem návštěvníkům příjemné pobytí a procházku
lesíkem a vyzýváme všechny k udržování pořádku.

Dana Slabochová, OŽPD 
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7. listopadu PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID 
1. Toušická (proti spořitelně)
2. Rohožnická (u Alberta)
3. Netušilská x Brzická
4. Druhanická x Staroújezdská
5. Žehušická x Měšínská
6. Dědická x Ranská
7. Holšická  x Sudějovická   
8. Valdovská x Hrádková  
9. Čenovická x Pilovská 

10. Lomecká x Zaříčanská
11. Církvická x Ochozská 
12. Starokolínská (u parku) 

V pátek dne 7. 11. 2008 se kolem poledne se přis-
taví VOK na níže uvedená stanoviště, v sobotu ráno
dne 8. 11. 2008 se nejplnější kontejnery vymění (max.
6 VOK) a odpoledne (kolem 13:00 hod) se odvezou.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO:
starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla, ko-
berce, linolea, matrace, elektrotechnika – pračky,
myčky, videa, počítače, rádia, zdravotní keramika –
umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE:
stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie,
barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady, odpad ze zahrady

Žádáme o dodržování pořádku v bezprostředním okolí
kontejnerů. Případné dotazy zodpoví sl. M.Nejtková
na tel. č.281 012 943 , e-mailové adrese: 
martina.nejtkova@praha21.cz 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
NA ROSTLINNÝ ODPAD 

V neděli dne 30. listopadu  2008 budou přista-
veny od 8:00 – do 12:00 hod velkoobjemové kon-
tejnery na rostlinný odpad na níže uvedených
stanovištích.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy

Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –

u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická 

(u hasičárny)

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát  vyměněny.
Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné
je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu vý-
měny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat
a odpad do něj odložit. 
Co tedy do velkoobjemového kontejneru na ro-
stlinný odpad patří. 
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně    NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze
na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové  pytle vysypá-
vat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta. 

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

Martina Nejtková, OŽPD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

85. NAROZENINY 
„NAŠÍ PANÍ PROFESORKY“

V listopadu oslaví své 85.
narozeniny žena, která ovliv-
ňovala život několika generací
újezdské mládeže jako uči-
telka zdejší ZŠ

PhDr. Jaroslava Jirásková.

Narodila se sice v Praze  -
Karlíně ve starém rodinném
domě svého dědečka, ale celý
život prožila v Újezdě nad
Lesy. Do obecné školy chodila
do Koloděj, protože v Újezdě
v té době škola nebyla.

Kolodějská malotřídka byla v budově staré přes dvě století,
ale její pedagogové byli moderní. Dali svým žákům nejen po-
třebné znalosti, ale i základy demokratické a vlastenecké vý-
chovy. S tímto základem přešla do reálného gymnázia v Libni.
Maturovala v roce 1942 za tzv. Heydrichiády v době nejhrů-
znějšího řádění nacistů. 

Po maturitě byla nasazena do továrny ČKD   Libeň, kde pra-
covala až do konce 2. světové války. Toto nucené místo se pro
ni stalo i místem, kde se seznámila se svým budoucím manže-
lem Ing. Vlastimilem Jiráskem. Spolu vychovali dvě děti.

Porážka německého nacismu znamenala svobodu a okam-
žité otevření vysokých škol, které Němci uzavřeli v r. 1939.
Chtěli tak zabránit vzdělávání našeho národa. Vystudovala
Filozofickou fakultu Karlovy univerzity obor především českou
literaturu a pedagogiku. Promovala v r. 1950   získala titul PhDr.

V této politicky převratné době nebyl pro její obor velký vý-
běr uplatnění, tak přijala místo učitelky nejprve zvláštní, pak
základní školy. Nejprve učila na Žižkově, od r. 1952 v Újezdě
nad Lesy, kde zůstala až do důchodu v r. 1981.

Doslova několik tisíc mladých lidí ovlivnila svými náročnými
požadavky nejen na znalosti, ale i na kulturní chování, názor
na svět, na poctivost vzájemným vztahů. Svou přímostí a taktem
si získala i respekt nadřízených orgánů, takže ačkoliv nebyla
členkou KSČ, vykonávala až do doby tzv. normalizace funkci
zástupkyně ředitele. Ale i v těch 70. až 80. letech, kdy na školách
panovaly často velmi komplikované poměry, dovedla podat svým
žákům učební látku co nejpravdivěji. A vždy ochotně pomáhala
a poradila, když bylo potřeba, svým žákům i jejich rodičům.

Ale ani po odchodu do důchodu nepřestala působit v oblasti
kultury. Již třetí období je ve funkci předsedkyně komise vý-
chovně vzdělávací MČ Praha 21   Újezd nad Lesy. Z její inicia-
tivy byla zhotovena a ve škole umístěna busta dlouholetého
učitele, bojovníka z 2. světové války generála Stanislava Krause.

Přejeme jí my, kteří máme možnost s ní spolupracovat i četní
její přátelé hodně zdraví a hodně elánu pro realizaci jejích plánů.

PhDr. Miloš Schmidt

PŘEJEME BABIČCE, 
LIBUŠCE MAŠKOVÉ,

všechno nejlepší 
k narozeninám, 

hlavně hodně zdraví, štěstí,
lásky a pevných nervů.

Anežka, Jáchym a zbytek rodiny

Sokolka 
má narozeniny

Dne 12.11.2008 slaví kulaté
narozeniny jedna ze dlouholetých

členek místní sokolské organizace,
LÍBA MAŠKOVÁ. 

Přejeme všechno nejlepší, hlavně
hodně zdraví, štěstí a životního

elánu do dalších cvičení.

TJ Sokol Újezd nad Lesy

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem 
za přáníčka projevená 

k mému životnímu 
jubileu – velmi mě 

potěšila.
Dagmar Klozová 
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JAKÉ BYLO POSVÍCENÍ?
Tradice svatováclavských posvícení v Újezdě nad Lesy odstartovala 20. září. Jak se vydařila první slavnost?

Počasí nezklamalo a zájem byl velký. Jak říká starostka Andrea Vlásenková první ročník se povedl a stal se
„vstupní branou“ do dalších. „Rádi bychom, aby tu příští rok bylo ještě více stánků a třeba i atrakcí pro děti,“ uvádí.

redakce ÚZ

Základní organizace Svazu postižených civilizač-
ními chorobami uspořádala pro naše seniory
ve dnech 15.9. – 25.9. ozdravný pobyt v lázních Lib-
verda v Jizerských horách.

Právě v tuto dobu se počasí začalo měnit z letního
na podzimní. Přibalili jsme proto svetr a bundy a neva-
dilo nám, že jsme každé ráno cvičili venku před pen-
zionem Protěž, kde jsme byli ubytováni. Měli jsme
výbornou cvičitelku paní Irenu, která vedla i další cvi-
čení v dopoledních hodinách na karimatkách. 

Odpoledne patřilo výletům a vycházkám do okolí.
Zajeli jsme si na zámek do Frýdlantu Liberce, kde jsme
navštívili zoo a botanickou zahradu i do Polska na ná-
kupy. Vycházky směřovaly do blízkého okolí Hejnice
podle zdravotních možností jednotlivých účastníků. 
Ani na kulturu se nezapomínalo. O historii místního
kraje nám krásně vyprávěl pan profesor M. Šmíd. Jed-

notlivé majitele Libverdy od založení lázní nám přiblížila
místní rodačka. O své cestě do Peru nám poutavě vy-
právěla paní ing. M. Branžovská. Nechyběl ani taneční
večer a pěkný večer s tombolou. 

SENIOŘI VZPOMÍNAJÍ NA POBYT V LÁZNÍCH
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I když se nám počasí moc nevydařilo, mraky se
nám honily nad hlavou, nálada všech byla po celou
dobu pohybu výborná. Radost z pohybu, přátelské
vztahy, vzájemná tolerance a hlavně pomoc zdatněj-
ších těm slabším, to vše utužovalo celý kolektiv. Odná-

šíme si pěkné vzpomínky. Proto chceme za vše podě-
kovat celému výboru naší základní organizace a naší
hlavní vedoucí paní Evě Štrasmajerové za vynikající
organizaci při celém průběhu akce. Díky.

V. Kronďáková, L. Šiftová 

PODZIMNÍ ÚKLID
Po půl roce, v sobotu 11. října, jsme se opět sešli na

brigádě organizované občanským sdružením Újezdský
STROM.

Ranní mlha a ze dne na den opadaná polovina listí
ze stromů nás poučily, že správný čas podzimního
úklidu je nejpozději koncem září. Začátkem října
už byla většina lidského nepořádku v lese milosrdně
ukrytá pod barevnou nádherou spadaného listí.

Ačkoliv se nás tentokrát sešlo pouhých dvanáct do-
spělých, pět dětí a jeden obětavý „externista“, který
nedbá na posměch sousedů a pravidelně poklízí okolí
újezdských Stavebnin, za necelé tři hodiny jsme udě-
lali velký kus práce. Odpadky jsme sebrali podél chod-
níku ulice Staroklánovická k nádraží, okolo lesního
průseku nad novou kanalizací, podél sypaných lesních
cest ke škole a na nádraží, na peroně a v okolí na újezd-
ské straně a u dětského hřiště v Pilovské. Samozřejmě
jsme uklízeli všechny části lesa, kudy jsme procházeli a
nově jsme přidali chodníky se zastávkami před úřadem
a zaneřáděný lesík v Hulické za zastávkou.

Pytle ze smluvených sběrných míst odvezl náš úřad
do sběrného dvora. Děkujeme, též za poskytnutí pytlů
a rukavic, spolupráce s odborem životního prostředí
a s panem tajemníkem Saitzem byla tradičně bezvadná.
Zajímavostmi této brigády se staly dva nálezy. Prvním
byla kabelka s doklady, kterou jsme předali přivolané po-
licii a druhým bylo nalezení a fotografické zdokumento-
vání volně rostoucích semenáčků tisu, chráněného
a v přírodě vzácného stromu. Co se bude dále dít s ka-

belkou a její majitelkou nevíme. O tisech víme jistě, že
dáme našemu úřadu podnět na ochranu jejich naleziště.    

K podzimnímu úklidu se přihlásila i škola a fotba-
lový klub, který uklízel na svém hřišti v Čentické ulici.
A přibližně o tři týdny dříve dva členové STROMU
a jeden zaměstnanec Českých drah nasbírali 1800 l.
odpadků podél trati v úseku mezi Pilovskou a vlakovou
zastávkou na újezdské straně.

Jarní a podzimní poklízení se už stalo tradicí. Tedy na
Blatově, kudy denně procházíme a kam až sahají naše
normální lidské možnosti a schopnosti péče o místo,
v němž žijeme. Ale Újezd je veliký a v každé jeho části
jsou lidi doma. Tak se prosím přidejte, kdo chcete mít
hezkou Novou Sibřinu, Rohožník nebo starý Újezd. 

Termín jarní brigády bude opět zveřejněný ve Zpravo-
daji a na stránkách www.ujezdskystrom.info. Pomůžeme
vám organizovat zajištění pracovních pomůcek i odvoz
plných pytlů po brigádě. Nakonec zjistíte, že rozčilování
se nad závějemi smetí a očekávání, že to NĚKDO od-
klidí, je mnohem únavnější, než udělat to sami.   

O odpadcích už dost řečí, i když je to téma znovu
a znovu aktuální a myšlenkově přesahující do nevese-
lých úvah o stavu české společnosti.

Okrašlovací brigády jsou pro nás totiž radostí a vy-
tržením z úmorné a mediálně neviditelné práce pro za-
chování Klánovického lesa, o níž se můžete dočíst
na výše zmíněných webových stránkách.

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme Újezdu
skutečné místní patrioty mezi starousedlíky i náplavou.

Zita Kazdová za Újezdský STROM o.s.

Staroújezdská ulice - u pošty 
Starokolínská 183 (roh ulice Starokolínská x Oplan-
ská – u pizzerie)
Starokolínská ul. – autobusová zastávka Újezd
nad Lesy – směr Černý Most
Novosibřinská č.p. 735 (u rybářských potřeb) 

Živonínská - zdravotní středisko
Toušická ulice (u supermarketu Lidl)
K Dubči Koloděje (u rybníka)
K Běchovicům Koloděje (u kadeřnictví) 

Zdroj: Česká pošta, pobočka Újezd nad Lesy

KDE NAJDETE V ÚJEZDĚ NAD LESY A OKOLÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY?
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Výroční akce o.s. Neposeda
OTEVŘENÍ  PORADENSKÉHO
SERVISU PORSE

V sobotu 11. 10. se opět v Neposedovi uskutečnila
výroční akce, během níž měli návštěvníci možnost
prohlédnout si prostory občanského sdružení a do-
zvědět se podrobnosti o programech a službách zde
nabízených. Nejdůležitější částí odpoledne bylo slav-
nostní otevření poradenského servisu PORSE, kte-
rého se zúčastnil starosta Běchovic Ondřej Martan,
starosta Klánovic Ing. Ladislav Hrabal, CSc. a před-
seda kulturní komise Klánovic Giuseppe Maiello, PhD. 

Poradenský servis PORSE je určen těm, kteří se
ocitli v situaci, ve které neví jak dál a potřebují pod-
poru, informace či radu. Tuto službu jsme díky spolu-
práci s městskou částí Újezd nad Lesy a Klánovice
rozšířili i do těchto regionů. 

V rámci akce jsme měli možnost veřejně poděkovat
naší bývalé ředitelce Bc. Melanii Zajacové (současné ře-
ditelce CSS Běchovic) a bývalé vedoucí Otevřeného
klubu Mikrobus Ing. Simoně Rendlové za všechno, co
pro Neposedu udělaly (a že toho nebylo málo). 

Na závěr akce bylo připraveno loutkové předsta-
vení pro děti Palačinková Pepina. 

Děkuji všem, kteří přišli, a také děkuji všem zamě-
stnancům za energii, kterou akci věnovali. Doufám, že
se opět setkáme, třeba už v listopadu na vánoční vý-
tvarné dílně (29. 11.), nebo v prosinci na adventním
koncertě (13. 12.).

BcA. Václava Parkánová, ředitelka o.s. Neposeda

PORSE
poradenský servis

Ocitli jste se v situaci, ve které nevíte jak dál? 
Potřebujete podporu, informace či radu? 

Obraťte se na poradenský servis, který se
zaměřuje na (počáteční) pomoc a podporu
v nepříznivé životní situaci, kterou se snaží
zlepšit či stabilizovat. 

Pomůžeme Vám: 
- se zorientováním se v aktuální situaci a spo-

lečně vymyslet, co dále dělat

- s hledáním zaměstnání, s ujasněním si směru
svého budoucího povolání

- s přechodem z rodičovské dovolené do za-
městnání

- s právním problémem (občanským, rodinným,
pracovním a trestním)

- s obstaráním osobních záležitostí (sepsání
žádosti, doprovod do instituce aj.)

- s Vaším dotazem.

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

a okolí využívat

- co k tomu potřebujete

- jakou pomoc můžete získat od státu - sociální
dávky (např. porodné, přídavek na dítě, rodi-
čovský příspěvek, pomoc v hmotné nouzi).

Služba je tedy pro všechny ty, kteří se ocitli v ta-
kové situaci, jenž je vychýlila z jejich běžného
života, potřebují a chtějí pomoci a mají trvalý
pobyt na území hl. m. Prahy. Poskytována je
bezplatně a i anonymně. 

Kontaktovat nás můžete na tel.č. 739 491 633,
mailem na adrese vera@neposeda.org. Pokud
nemáte přístup k telefonu ani k internetu najdete
nás:

PONDĚLÍ   9.30 - 11.30  Praha - Klánovice
na adrese ÚMČ Praha - Klánovice, U Besedy 300,

ÚTERÝ      14.30 - 16.30  Praha - Běchovice
na adrese Českobrodská 516 
(vedle samoobsluhy),

STŘEDA  11.00 - 15.00 Praha - Újezd nad Lesy
na adrese Středisko osobní hygieny, Živonínská
1630.

Za poradenský servis PORSE
Věra Jílková
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Která žena z české republiky má
největší šarm? Dozvíte se, pokud si
v sobotu 29. listopadu pustíte večer
ČT 1. Na programu je druhý ročník
soutěže Pretty Woman ČR 2008.
Podle jejích pořadatelů a patronky
Haliny Pawlovské budou diváci po-
mocí SMS vybírat z dvanácti fina-
listek zdaleka nejen podle krásy, ve
hře bude i inteligence, kultivovanost
a přirozenost. Jednou z žen, které vy-
stoupí na soutěžním podiu, je také
Monika Pavlíková ze sousední Květ-
nice. Matka dvou malých synů, pětile-
tého Daniela a dvouletého Benjamina. 
Co ji do soutěže přivedlo? „Můj
prvotní impuls byla záminka dostat
se zpět do Prahy z Bratislavy, kde po-
býváme kvůli manželově práci přes
týden, ale samozřejmě také se něco
naučit a o sobě dozvědět,“ říká.
Sama sebe nazývá mamažerkou,
ženou na mateřské pracující na plný
úvazek na rodinném týmu. K tomu
překládá, učí angličtinu a sportuje.
Sport studovala, takže její rejstřík je
široký. Ráda běhá, hraje tenis,
squash, badminton, jezdí na snow-
boardu a nejvíc si oblíbila golf. „V po-
slední době se hodně učím z věd
esoterických, například feng-shui
mi pomáhá v domácích a interiéro-
vých pracích, četba a semináře zase
ve zvládání rozličných situací včet-
ně výchovy dětí a vztahu s manže-
lem,“ doplňuje. 

Je náročné procházet takovou
soutěží? Překvapilo Vás něco? 
Nečekala jsem takový dlouhý a ná-
ročný průběh. Milé je, že se o nás
sponzoři velmi dobře starají. I když
se to nezdá, tak mi soutěž zamě-
stnává hlavu od prvního castingu,
který byl v dubnu. Pak následovaly
pohovory, přípravný týden v Pra-
chaticích, semifinále v Karlových
Varech, baráž, promo akce, pří-
pravný týden na Kanárských ostro-
vech, natáčení s paní Bohdalovou a
nepočítaně hodin tréninku.

Nebyla to na Kanárských os-
trovech spíš dovolená než sou-
středění před velkým finále? 
Na ostrov Tenerife jsem se těšila,
byla tam s námi patronka celé akce

Halina Pawlovská a také jedna z po-
rotkyň Zuzka Belohorcová. Točil se
dokument pro Českou televizi a fotil
kalendář. Pro mě to byla zatím ne-
poznaná zkušenost, když jsem byla
pod drobnohledem fotoaparátů a ka-
mer. Práce nás finalistek spočívala
v tom být krásné a okouzlující po ce-
lou dobu pobytu, což je samo o sobě
někdy náročné. Ženy mi dají určitě
za pravdu, že někdy se vám prostě
nechce a nejraději byste byly nevi-
ditelné. Jinak učit se chodit pro ka-
mery, mluvit pro davy a vyzařovat
šarm je docela zajímavá činnost.
Nesmí se to však s tím sebeprosa-
zováním přehnat.

Jak všechnu tu přípravu zvlá-
dáte se dvěma malými dětmi?  
Nic není zadarmo, jak se říká, tak-
že bez zapojení celé rodiny bych
neměla velkou šanci. Babičky za-
městnávám docela často, ob-
zvláště moje rodiče ve Zlíně, kteří
se budou účastnit i finále jako moje
"zlatíčka". Taky hlídací koutek Slu-
níčko v Újezdě nad Lesy je někdy
moje záchrana.

Kolik času soutěž zabírá? 
Příprava je asi nepřetržitá, protože se
připravuju momentálně hlavně men-
tálně. Ale nácvik mojí volné disci-
plíny, která je pro tento typ soutěže
dost netypická, budu tančit domorodý
maorský tanec, mi zabere spoustu
času do samotného finále. 

Jak se na celou akci "tváří"
váš muž? Podporuje vás? A ne-
stýskalo se mu, když jste byla
na Kanárských ostrovech? 
Můj skvělý manžel jen kroutí nevě-
řícně hlavou, co mě to napadlo, ale
bere to s humorem a docela prag-
maticky. Je to hra, a pokud mě to
baví, kluci jsou spokojení a doma je
pohoda, tak proč ne? Určitě se mu
nestýskalo, protože byl ve Španělsku
s pánskou jízdou...

Naučila jste se díky soutěži
něco nového? 
Pro mě to byl a pořád je velký kurs vi-
záže, image, sebepojetí a sebeprosa-
zení. Poznala jsem spoustu nových
věcí z kosmetického a módního svě-
ta. Učím se komunikaci s lidmi, které

ve svém okolí běžně nepotkávám. 
Očekáváte od účasti, případně
od vítězství například nové pro-
fesní možnosti? 
To je jedna velká motivace, ujasnit si
práci, která mě bude bavit a zároveň
mi dovolí se stále naplno věnovat dě-
tem a manželovi, spravování domu
a zahrady. Velmi mě láká moderování
a práce s jazykem, jak českým tak
anglickým.

Dovolím si otázku na tělo:
není předem domluvené, kdo vy-
hraje? Může porota ovlivnit ko-
nečně výsledky?
Na tuto otázku vám odpoví naše pro-
dukční (směje se). Sami diváci mají
s pomocí SMS  rozhodnout o vítěz-
ce. Už dlouho mi v hlavě sedí hes-
lo, není důležité vyhrát, ale vyhrát si!

A ještě jednu: neměla jste ně-
kdy pocit, že se předvádíte na pod-
iu jako na trhu, že Vás mlsně oku-
kují jako zboží? 
Tak na zuby se mi nikdo nedíval, je-
dině snad, když jsme fotily pro Body
Basic, tak se jim líbil můj úsměv
(směje se). Jak všichni opakují, není
to soutěž jen o kráse, ale kouzlu žen-
ské osobnosti. A pokud mi to sluší
a někdo mě okukuje, tak je to pro mě
odměna za tu snahu, kterou jsem
do toho dala.

Šla byste do celého soutěžní-
ho kolotoče znovu? 
Šla. Baví mě to a protože jsem ma-
mažerka, tedy matka na mateřské,
můžu si docela dobře svůj čas uz-
působit. 
Ale teď se hlavně musím soustředit
na velké finále v pražské Opeře.
A chtěla bych předem poděkovat
za každý poslaný hlas a taky všem,
kdo mi budou držet palce.    

Klára Mandausová

VYHRAJE SOUTĚŽ KRÁSY „SOUSEDKA“ Z KVĚTNICE?
Rozhovor s finalistkou soutěže Pretty Woman ČR 2008
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Úřad městské části Praha 21 uvádí pohádku:

MALOVANÉ PÍSNIČKY
Příběh setkání malíře Pastelky a neposedného skřítka Šmodrchy
kteří se vydávají  na cestu svou vlastní fantazií a představivostí
a objevují tak poetiku i těch nejběžnějších a úplně obyčejných věcí.

Společenský sál ZŠ Masarykova, dne 29.11. od 15:00 hod.
Vstupné 40 Kč. Předprodej: podatelna úřadu.

Informace: zdenek.vorisek@praha21.cz, 777 811 331

Vážení přátelé

Újezdští oldskauti Vás srdečně zvou na svoji výstavku 

„OLDSKAUTI VZPOMÍNAJÍ“. 
Bude zaměřena na historii Junáka Újezd nad Lesy – Nová Sibřina i na přítomnost.
Budou vystaveny i výrobky zájmové činnosti členů a jiné zajímavosti. Koná se 
v místním muzeu každou sobotu od 8. 11 do 6. 12.  2008 od 9:00 do 17:00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Za Oldskauty M. Zeman 

29. 11. 15:00
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
pro širokou veřejnost

…batikování, savování, výroba šperků, 
malování na sklo, ozdoby z vosku…

Akce se uskuteční v prostorách o.s Neposeda NZDM Autobus, 
Českobrodská 1, Běchovice

Všichni jste srdečně zváni!

V rámci oslav 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky
výbor Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
zve nejenom své členy na výstavu

„NA CESTĚ K SAMOSTATNOSTI“
a komentovanou prohlídku budovy Senátu ČR

Sejdeme se ve čtvrtek 13. 11.  2008 ve 13:45 hodin na Valdštejnském náměstí 
(před vchodem do Valdštejnského paláce)

Doporučená doprava:
bus 250 nebo 109 – metro B na Palmovku – tram č. 12 na Malostranské náměstí

na Můstek – metro A – st. Malostranská
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MUZEJNÍ RADA,  OS MAMINY Z ÚJEZDSKÉ ROVINY,  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

VÁS ZVOU NA VÝSTAVU 

PRAHA 
MOJE MĚSTO
Dětské práce vytvořené jakoukoliv technikou
je možné odevzdat v újezdských MŠ, 
na I. a II. stupni ZŠ, v Újezdském muzeu 
(sobota 13 -17 hodin) do 10. 12. 2008

VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA DNE 13. 12. 2008
V 10 HODIN V ÚJEZDSKÉM MUZEU 
( V BUDOVĚ ZŠ V POLESNÉ ULICI )

Výstava bude přístupna návštěvníkům každou sobotu  od 13 do 17 hodin
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti
autor dílo

Pro dospělé
autor dílo

Půjčovní doby:
Pondělí  10.00 - 11.00  

11.30 - 18.00 hod

Středa    10.00 - 11.00  
11.30 - 17.00 hod

Pátek     10.00 - 11.00   
11.30 - 16.00 hod

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

Marie Tomaidesová, knihovnice

Bauer Insa
Bauer Insa
Bellida 
Burdová Michaela 
Crummenerl Rainer 
Crummenerl Rainer 
Crummenerl Rainer 
Gehm Franziska 
Geisler Dagmar
Geisler Dagmar
Geisler Dagmar
Geisler Dagmar
Gemmel Stefan 
Gemmel Stefan 
Hauenschild Lydiy
Hlaváčková Iva
Holler Renée 
Holler Renée 
Holler Renée 
Holler Renée 
Holler Renée 
Holler Renée 
Kessel Carola von
Lenk Fabian
Lenk Fabian
Lenk Fabian
Lenk Fabian
Lobato Ayrcadio 
Moritz Silke 
Muchamore Robert
Neubauer Annette
Neubauer Annette
Obrist Jürg
Obrist Jürg
Obrist Jürg
Obrist Jürg

Rudel Imke 
Rudel Imke 
Shields Gillian 
Weitze Monika

Weninger Brigitte 
Weninger Brigitte 

Indiáni 
Dinosauři
Ukradené pouzdro na housle
Poselství jednorožců 
Pirátská nauka
Vše o delfínech
Vikingové
Příběhy malé elfky
Vandiny tajné zápisky
Vanda - Přísně tajné!
Vanda - Blesková pomsta
Vanda - liga proti holkám
Žádný strach, zajíčku 
Jako ty? 
Středověk
Magická cesta
Tajný spolek Škorpiona
Ve stínu Akropole 
Pátrání na Nilu
Stopa vede k akvaduktu 
Druidovo tajemství
Zachraňte Faraona 
Čarodějky a tajemný přízrak
Útok na Pompeje
Past na Alexandra 
Spiknutí proti Hannibalovi
Zrada v aréně
Největší poklad 
Klička a gól!
Vězení
Příběhy ze strašidelného zámku 
Případ mistrova žáka
Je všechno jasné?
Jasný případ?!
Papoušek Pepper zasahuje
Věštkyně Stella Bella 
a ukradená opička 
Co už vím o dinosaurech 
Římané
Violka a delfín Flíček
Jak bylo malé růžové slůně jednou velmi
smutné a jak všechno dobře dopadlo
Dítě je dítě
Jeden za všechny, všichni za jednoho
Kniha pro správné kluky
Kniha pro správné holky 

Avraamidou-Ploumpi
Bauer Jan 
Bradford Barbara T.
Braun Jackson Lilia
Cabot Meg
Doyle Virginia 
Falconer Colin
Hurley Graham
James Syrie

Jance J.A.
Kaprálová Zdena 
Landiš Ludvík
Landsmann Ivan
Mansell Jill
Masannek Joachim

Masannek Joachim
Parker T. Jefferson
Peinkofer Michael 
Roe Graeme 
Shaw Irwin
Simenon Georges 
Tepperwein Kurt
Trélauen Beatrice
Váňová Magda 
Váňová Magda 
White Michael 

Zaváto v písku
Tajemství královnina zpovědníka
Dědicové Havraního útesu
Kočka, která věděla kudy kam
Úspěšná smolařka 
Rudá kočka
Perly nebes
Krev a med
Ztracené memoáry 
Jane Austenové 
Ďábelská pavučina
Zítra bude líp
Ohnivý koberec nad Hamburkem
Šestý smysl
Nabídka, jaká se neodmítá
Fotbaloví divoši. 
Vanesa neohrožená
Juli nejlepší obránce 
Smrt s vůní pomeranče 
Plamen z Faru 
Nebezepečný outsider 
Večer v Byzanci 
Maigret v noční Paříži
Co ti napoví nemoc
Překonání konfliktů v rodině 
Past 
Tereza
Tajemství Medicejů 
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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 listopad 2008

Úterý 4. 11. 2008,    18.00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – PŘÍBĚHY STARÉHO ZÁKONA
Výstava k 1. výročí úmrtí paní Hedviky Vilgusové. Výstava potrvá do konce měsíce.

Středa 5. 11. 2008,  11.00  DĚTSKÉ DIVADLO – O PEJSKOVI A KOČIČCE
Loutková pohádka podle knihy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce. Hraje divadlo Bubec. Vstupné: 40 Kč/os

Čtvrtek 6. 11. 2008, 19.30   KINO - UKRUTNĚ ŠŤASTNI
Dánsko 2008, drama, 105 min, titulky, od 12 let, režie: Henrik Ruben GENZ,hrají: Jakob CEDERGREN, Kim BODNIA, Lene
Maria CHRISTENSEN, Lars.Groteskně laděný příběh o mladém policajtovi přijíždějícím z velkoměsta na osiřelý zapadákov
připomíná svou stylizací, temnou atmosférou a smyslem pro černý humor nejlepší filmy bratří Coenů. VÍTĚZNÝ FILM MFF
KARLOVY VARY má vše, co ze severského filmu činí krále.Silný příběh, výborné charaktery i proklatě černý humor. 

Neděle 9. 11. 2008,  16.00 KINO – VALL-I
USA 2008, animovaný, rodinný, 103 minut, dabing, režie: Andrew Stanton
Poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil je příšerně zvědavý, do všeho strká nos a jednoho
dne se vydává na dobrodružnou cestu napříč galaxií, kterou si nedokázal představit ani v těch nejdivočejších snech.

Pondělí 10. 11. 2008,  19.00 KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Klánovický svařák na téma „Krchovský v Klánovicích!“
Až z Brna přijede proslulý dekadentní básník J. H. Krchovský. Listopadové songy zazpívá harmonikářka, pianistka a herečka
Terezie Palková. Na večeru zazní též verše tragicky zesnulého klánovického básníka Jáchyma Jelínka. Přijďte se dojmout vý-
trysky zmučených duší! Programem provází Jan Nejedlý. Černé pivo k mání v místě.Vstupné: dobrovolné

Středa 12. 11. 2008,   9,00 - 12,00 KURS – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY  
TWISTART - kytky z kouzelného papírového provázku. Cena (včetně materiálu) 260 Kč Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělá-
vacího spolku uměleckých řemesel. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Středa 12. 11. 2008,  19.30 KINO – MÁJ
ČR, 2008,  76 minut,filmová báseň, od 12 let, režie: F. A. Brabec
Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Stropnický, Vladimír Javorský, Nina Divíšková, Kryštof Hádek
Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Film
Máj zaujme především silným příběhem, skvělými hereckými výkony, nádhernou kamerou a moderní filmovou hudbou -
spojením kytarových partů skupiny Support Lesbiens a velkého symfonického orchestru.

Čtvrtek 13. 11. 2008, 19.30 DIVADLO – VÁCLAV HAVEL - AUDIENCE
Zábavná hra založená na dvou totálních lidských protikladech a na věčně absurdní zápletce kdy se jeden snaží toho druhého
přesvědčit, aby sám na sebe psal udavačská hlášení. ..“To jsou paradoxy, co?“… Hraje divadlo Na tahu pod vedením režiséra
Andreje Kroba. Vstupné: 120, 150 Kč. Představení je věnováno výročí 17.listopadu – dni boje za svobodu a demokracii.

Čtvrtek 20. 11. 2008,  19.30 KINO – PO SVATBĚ
Dánsko,Švédsko, 2006, 120 minut ,drama, titulky, od 12 let, režie: Susanne Bier 
Hrají: Mads Mikkelsen, Rolf Lassgård, Sidse Babett Knudsen, Stine Fischer Christensen, Christian Tafdrup, Ida Dwinger 
Humanitární pracovník musí řešit otázku, jestli by měl spíš pomáhat ‚cizím‘ sirotkům kdesi daleko v Indii, nebo svým blízkým.

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila ze svých
zdrojů Evropská unie.

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování dárcům

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

Rezervace a ceny vstupenek
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého 

a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB  během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076 
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.

Změna programu vyhrazena.

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

Silný příběh o zodpovědnosti a rodině, natočený velmi prostě až syrově dává vyniknout skvělým hercům, z nichž vás nejvíc
strhne právě Mikkelsen (Casino Royal). Film byl nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný film a patří k tomu nejlepšímu,
co nám současná skandinávská kinematografie může nabídnout.

Neděle 23. 11. 2008,  17.00 KONCERT - LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ 5.
Svátečně laděné odpoledne bude patřit Soně Jányové - absolventce JAMU, herečce MdB v Brně a finalistce slovenské show
"Elán je Elán", která v doprovodu klavíristky Dady Klementové a za vydatné pomoci basisty Vítka Šujana přiblíží tvorbu J.Ská-
cela a M.Rúfusa v dílkách inspirovaných šansonem, jazzem i minimalistickou hudbou. Druhým protagonistou pořadu bude
Martin Rous, zakladatel legendární skupiny Sluníčko, kapelník a tvůrce repertoáru skupiny Šantí a v posledních dvou letech
také vítěz soutěže Porta v kategorii písničkář. Součástí odpoledne bude i křest nové výtvarné knihy "Vánoční inspirace" autorky
Markéty Lukáčové. Vstupné: 50,-Kč,děti polovic

Středa 26. 11. 2008,  9,00 - 12,00 KURZ – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY  
DRÁTOVÁNÍ. Cena (včetně materiálu) 220,-Kč Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel.
Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 27. 11. 2008,  19.30 KINO – 12  
Rusko, 2007, thriller, 159 minut, od 12 let, Režie: Nikita Michalkov
Hrají: Sergei Makovetsky, Sergei Garmash, Aleksei Petrenko, Yuri Stoyanov, Sergei Gazarov
Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. 12 porotců reprezentujících rozpolcenou společnost současného Ruska rozho-
duje o osudu čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského otčíma.Film byl nominován na Oscara za nejlepší za-
hraniční film, na Zlatého lva na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách a byl součástí Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

A už je tu podzim.. V Sedmikrásce na zahradě se
místo květů leskne barevné listí a děti si zvykají, že
bez bundy a čepice už to zase dlouho na běhání
venku nebude.

Nás ale nějaký ten ranní mrazík neodradil a vyra-
zili jsme si na výlet. A kam? No přece do pohádky! Byli
jste někdy na zámku v Libochovicích? Stojí to za to,
žijí tam totiž kouzelné bytosti… Jen co jsme přijeli, po-
žádaly nás o pomoc. Děti cestou parkem plnily úkoly,
to aby získaly kamenné klíče od zámku, namáhaly hla-
vičky a překonávaly vlastní strach.Zkuste sebrat živou
vodu v temné zamlžené jeskyni skřetovi rovnou pod
nosem! Nakonec se probojovaly až do zámku, porazily
zlého čaroděje a osvobodily opravdovou princeznu.

Všichni jsme si domů odvezli svítící drahokamy, ne-
zapomenutelné zážitky a báječnou náladu. Takže až
nebudete vědět, co s načatým podzimem, jeďte třeba
na výlet!

M.Kubová, MŠ Sedmikráska

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKU
Masarykovy  ZŠ v Újezdě nad Lesy

pro  školní  rok 2009 – 2010

se uskuteční 

15. A 16. LEDNA 2009

od 14 do 18 hodin

ve školní budově 1. stupně v parku

Bližší informace a termín 

dodatečného zápisu 

tel. 281 045 311

V září po prázdninách nás školička přivítala krásně
barevně vymalovanými třídami a šatnami. Nové hračky
a čistotou vonící prostředí přímo vybízelo k hrám a se-
znamování s novými kamarády. Ještě jedna velká
změna nás čekala. Již nemáme třídu mladších a star-
ších kamarádů, ale v obou jsme věkově „smícháni“.
My větší a zkušenější tak máme možnost pomáhat
menším a nesmělejším se lépe sžít s prostředím
mateřské školy.

Nestačili jsme se ani pořádně rozkoukat a první
měsíc byl za námi. Od října se rozběhly naše oblíbené
odpolední kroužky. Pískání pro zdraví na flétnu, kera-
mika hrou, seznamování s anglickým jazykem, vý-
tvarně pracovní dílna a sportovní odpoledne letos

doplnil taneční kroužek pro mažoretky.
Podzim je ve znamení barev, sklízení plodů z polí a

zahrádek a tak jsme využili nabídky místních zahrád-
kářů a navštívili podzimní výstavu ovoce a zeleniny.
Moc se nám líbila.

V tomto měsíci jsme ještě stihli do života přivítat
básničkami a písničkami naše budoucí kamarády v bu-
dově místního úřadu.

Již nyní se těšíme na listopadovou keramickou dílnu
s rodiči a chystání na vánoční svátky.

Pokud o nás chcete vědět více, podívejte se
na naše webové stránky. Stačí pouze zadat do vyhle-
davače msstarokol.

Kamarádi z 1. mateřské školy

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY.
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LISTOPADOVÁ ZAHRÁDKA
Noci se prodlužují, zima je přede dveřmi a listopad

ukládá přírodu a také naši zahrádku k zimnímu spánku.
Druhého listopadu si připomínáme památku zes-

nulých.Tato prastará tradice dušiček je zaznamenána
již od keltských dob. Keltové zapalovali ohně, aby se
duše zemřelých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky
na dnešních hřbitovech tuto tradici připomínají.
Na hroby pokládáme věnce nebo květiny a vzpomí-
náme na ty naše blízké, kteří již nejsou mezi námi.

Když přichází podzim rádi si zdobíme naše byty
kvetoucími květinami. Mezi oblíbenými pokojovkami
jsou i některé jedovaté krásky. Jako příklad uvedu
brambořík perský, jehož hlíza je jedovatá. V moderních
teplých bytech brambořík velice rychle vadne, protože
se mu nejlépe daří při teplotě okolo 10 stupňů Celsia

s dostatkem světla.  Proto se mu nejlépe daří mezi
špaletovými okny. Také vánoční hvězda je hezká zimní
rostlina, ale při sebemenším poranění vypouští latexo-
vou šťávu, která je také jedovatá a může způsobit po-
dráždění kůže. Mezi nejvíce jedovatou rostlinu
v domácnosti řadíme oleandr, má jedovaté listy, květy
ale i med z jeho květů je jedovatý. Oleandr se pěstuje
v přenosných nádobách, nesnáší mráz, v létě má rád
slunce a v zimě světlou bezmrazou místnost. Před za-
zimováním ustřihněte odkvetlé květy. V případě, že ně-
které větve jsou bez listů, každoročně zkrátíme třetinu
větví 10 cm nad zemí, po čase bude oleandr samý lís-
teček, bude nádherně zmlazený.

Proč krásný ficus benjamin někdy ztratí listy i když
je považován za nenáročnou rostlinu ? Nejdříve se po-
dívejte jestli nemá na spodní straně listů mšice nebo
roztoče. Jako další problém může být nedostatek

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK KANGSIM DOJANG
Úspěchy újezdského Taekwondo ve slovinském Mariboru
Závodníci z oddílu SK Kangsim Dojang se spolu s trenérem Markem Doxan-

ským zúčastnili české výpravy na Big Fox Cup - turnaj Taekwondo WTF, který se
odehrál 4. října ve slovinském Mariboru. Na turnaji zápasili bojovníci 34 týmů z 8
zemí: Srbska, Chorvatska, Itálie, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Čes-
ka a Slovinska. Pro některé naše závodníky byl turnaj první zahraniční zkušeností,
na jejich výkonech a úspěších to však nebylo znát. 

V pátek 3. října ráno vyrazil autobus plný pražských a královéhradeckých zá-
vodníků směrem k rakouským hranicím. Cestou udělal zastávku v Humpolci a v Brně,
aby nabral zbytek osazenstva. Po poklidné jízdě a přespání již mohli naši závod-
níci nastoupit na tatami.  

Julius Smolej z kategorie kadetů se v poslední době výrazně zlepšil, což se projevilo i v jeho výsledcích na tomto
turnaji. Přesnými zásahy odstavil soupeře a odvezl si bronzovou medaili. Na stejné pozici se umístil i Dominik Šebes-
ta. Jaroslav Pitrák vybojoval pěkný zápas, na umístění to však bohužel nestačilo. Úspěšné reprezentantce Kláře Šťast-
né (-51 kg) tentokrát nepřálo štěstí a přes svůj dobrý výkon se neumístila. Sára Semerádová (-55 kg) získala bronz. 

V rámci našeho klubu dosáhli junioři nejlepších výsledků. Dominik Urich (-78 kg) ukázal, že kromě skvělé výbušnosti
a dravosti je schopen i takticky uvažovat, třetí místo mu tedy právem náleží. Maroš Novák (-73 kg) slavil svůj první
zahraniční úspěch - díky precizním kopům na hlavu vybojoval zlatou medaili. Pavel Pospíšek (-59 kg) měl váhovou
kategorii nabitou jako vždy, svých soupeřů se však nezalekl a probojoval se až do finále. Zde bohužel po velmi vy-
rovnaném souboji podlehl soupeři, druhé místo je však také velký úspěch.  Nejlepšího hodnocení dosáhl Jakub Šťast-

ný (-78 kg), který se "prokopal" přes množství soupeřů na nej-
vyšší stupínek. Všechny jeho zápasy byly velmi čistě prove-
dené, o čemž svědčí i Cena Fair Play, kterou obdržel. 

Seniorka Marcela Miková (-47 kg) ukázala, že je stále jed-
na z nejúspěšnějších českých reprezentantek a získala stří-
brnou medaili. Robert Husák (-78 kg) měl pěkný zápas, kte-
rý se až do poslední chvíle vyvíjel v jeho prospěch. Nakonec
však kvůli rozdílu jediného bodu prohrál a medaili nezískal. 

Odvezli jsme si 2 zlaté, 2 stříbrné, 4 bronzové medai-
le a navíc Cenu Fair Play. V kategorii týmů se české výpravě
podařilo obsadit 1. místo, což si jistě zaslouží uznání. 

Všichni bojovníci podali skvělé výkony a SK Kangsim Do-
jang jim tímto gratuluje.  

Robert Husák
SK Kangsim Dojang 
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světla, teplota pod 15 stupňů Celsia, průvan ale i nad-
měrné zalévání. Pro zachování pěkného vzhledu mu-
síme tyto případné příčiny odstranit.

Listopad, jak již jeho název říká, je měsíc padání listů.
Vybarvení listnáčů není každý rok stejné. Na barvu listů
má vliv sluneční záření a chlad. V listech na nachází
mnoho potřebných minerálních látek, cukrů a bílkovin.
Než listí opadne, tyto látky předá do větví a pupenů, kde
počkají do jara a opět jsou využity k tvorbě květů a listů.

Spadané listy ještě obsahují množství těchto látek,
které by neměly končit na skládkách ale v kompostu,
kde po vyzrání se opět vrací do půdy, tím podporujeme
koloběh těchto látek v přírodě.

Každoroční otázka, obrývat nebo neobrývat stromy.
Tradiční obrývání stromů mělo svůj význam, když se
pěstovaly vysokokmeny, které koření hluboko. V dneš-
ních zahrádkách se pěstují, pokud vůbec se pěstují,
nízkokmenné ovocné stromky, které koření velmi
mělce. Pokud se každoročně obrývají, opakovaně se
narušuje kořenová soustava a stromek živoří. Je nej-
lépe půdu nakypřit jen na povrchu a rozhodit pod
stromky asi 5 cm kompostu.

Jak již bylo napsáno v říjnu připomínám podzimní po-
střik broskvoní. Další velmi důležitý je předjarní postřik
v době nalévání pupenů až do rozevírání se pupenů ter-
minálních. Na jaře postřiky broskvoní ještě připomeneme

Podzim je období sklizně ovoce, v našich krajích
hlavně jablek. Jablka obsahují velmi mnoho látek posi-
lujících náš organismus. Jsou to pektiny, cukry, kyseliny
a mnoho dalších. Jablka podporují trávení, tlakovou
rovnováhu v těle a zpomalují kornatění tepen. Čaj z ne-
ošetřených slupek působí proti revmatismu, ledvino-
vým a jaterním chorobám. Sníst alespoň jedno jablko
denně můžeme považovat za dobrý skutek pro naše
tělo i jako  všestranný lék.

Něco k činnosti zahrádkářů
V „Areálu snů“ se uskutečnila tradiční každoroční vý-

stava ovoce a zeleniny. Obsáhlejší zmínka bude v pro-
sincovém příspěvku ve
Zpravodaji a na internetu
www.kvetyujezda.ic.cz, kde jsou
i další zajímavosti z historie, sou-
časnosti i co nás čeká.

Chtěli bychom upozornit zá-
jemce o sadbové brambory pro
příští rok, aby se předběžně při-
hlásili co nejdříve, nejpozději do konce listopadu. Je to
proto abychom si mohli zajistit odrůdy brambor, které
požadujeme. Na jaře si nemůžeme moc vybírat, pro-
tože odrůdy jsou již přebrané a musíme vzít to co do-
davatel má na skladě.

Na číslech 281 971 101 pí. Exnerová, 281 972 219
Líznerovi a 281 972 155 Nohejlovi můžete sadbu
brambor objednávat již dnes.

Poslední listopadový víkend bude již několikátá ad-
ventní a vánoční prodejní výstava opět v Areálu snů.
Budete si moci vyzvednout již objednané adventní
věnce. Vybírat si můžete i z dalších věnců a dárků vá-
nočních i nevánočních pro své  nejbližší i pro sebe. 

VÝSTAVA SE KONÁ VE DNECH :
Čtvrtek 27.11. 2008 10-17 hod
Pátek 28.11. 2008 10-18 hod
Sobota 29.11. 2008  9-17 hod
Neděle 30.11. 2008 10-16 hod

Za výbor  Z. Nohejlová
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ČTENÍ PRO RADOST

ZAJÍC NA ČERNO
Psal se rok 1942, zuřila druhá světová válka a na-

cistické armády vítězily na všech frontách. V okleštěné
republice, z níž se stal po odtržení zfašizovaného
Slovenska říšský Protektorát, panovaly tvrdé
časy politického pronásledování a válečného přídělo-
vého systému. Nedalo se sice říct, že by byl přímo hlad,
jak tomu bylo za Rakouska v té první světové, ale jen
málokdo si mohl dopřát kousek masa navíc, pokud si ho
nemohl vypěstovat sám. A tak skoro na každém sebe-
menším dvorku nebo zahrádce stály menší či větší krá-
líkárny, kotce a kurníky či přímo chlívky, kde dupali
králíci, kvokaly slípky, kejhaly husy a pomekávaly kozy.

My jsme sice také chovali asi tucet ušatých, ale na
nic ostatního jsme neměli dostatek místa, takže jednou
za čas u nás byly jen králičí „hody“. V uvozovkách to píši
proto, že jsme na tu pečínku byli i s rodiči čtyři, takže
žádný banket. Pamatuji se, že jednou při takovém ne-
dělním obědě tatínek při obírání králičího ramínka (ste-
hýnka jsme vždycky dostávali my, děti) zavzpomínal,
jak babička dělala o Vánocích zajíce na černo.

Líčil tu slast na jazyku a tu vůni tak, že jsem si před-
stavoval něco jako manu nebeskou, nebo božskou am-
brózii, o níž jsem už jako sekundán gymnázia slyšel
v dějepisu. Ač od té doby u nás již mnohý králík sešel po-
dobným způsobem ze světa, mě pořád ležela v hlavě ta
zaječí pochoutka. Kdyby tak jednou i naše maminka .....
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Nadešel podzim a na okolních polích
začaly zaječí hony. V sousedních Kolo-
dějích stojí zámek, který tehdy vlastnil
bohatý průmyslník Kumpera z Prahy,
jenž byl držitelem velkého honebního re-
víru, představujícího spolu s okolními se-
lskými pozemky značně rozlehlou
plochu. Na zdejší hony bylo zváno množ-
ství hostů, takže spolu s vlastníky honi-
teb se sešlo vždy na padesát účastníků. K takovému
množství střelců bylo třeba i odpovídajícího počtu honců
a tak je správce velkostatku najímal v okolí. O zájemce
nebývala nikdy nouze. 

Honci dostávali obvykle nejen dohodnutou finanční
odměnu, ale po ukončení honu i nějakou tu sklínku žitné
pro zahřátí v hospodě. Proto se k této službě hlásili, a byli
přednostně přijímáni, hlavně dospělí chlapi. Jen někdy
se do houfu dostal i nějaký ten výrostek, či kluk. Já jsem
kamarádil s Pepou Pacovským, synem kočího z Barto-
šova statku, který byl o rok starší a měl tu výsadu, že se
mohl účastnit honu po boku svého otce, který musel
svému pánovi tuto službu každoročně prokazovat. 

Protože jsem věděl, že Pepa hrozně touží po kapes-
ním noži se dvěma „želízky“ a vývrtkou, který jsem mi-
nulý rok našel na houbách, podařilo se mi uzavřít s ním
obchod: on mne propašuje na tu slávu jako honce, a já
mu věnuji kýženou kudlu. Učinil jsem tak s  lehkým
srdcem, protože jsem měl ještě jednu lepší od strýčka
Bohuše, která měla navíc ještě otvírák na pivo.

Dohodnuto a vykonáno! Nůž změnil majitele a já jsem
oné listopadové neděle vstal patřičně brzo a rodičům ozná-
mil, že jdu s kamarády na ryby do Květnického potoka, pro-
tože na hon by mne určitě nepustili.  Ta lež mne sice trochu
pálila, byl jsem chlapec v podstatě pravdomluvný, ale om-
louval jsem ji tím, že přinesu domů zajocha, udělám rodi-
čům radost a konečně poznám jak chutná zajíc na černo.
Umínil jsem si, že jednoho musím za každou cenu získat,
ale nechtěl jsem si přiznat, že vlastně ukrást.

V noci napadlo pár centimetrů sněhu, ale hon přesto
začal. Ran padalo jako u Verdunu a janků také. Byl jsem
na pravém křídle a plahočil se oranicí tak dvacet metrů
od Pepíka. Sebral jsem během dopoledne celkem pět za-
jíců a už jsem byl pěkně unavený, když tu najednou vidím
jednoho ležet pod mezí, jak právě zatřepal zadními běhy
a zhasnul. Jaké štístko, být ve správnou dobu na správ-
ném místě! Rychle jsem přikryl toho nebožtíka dvěma
hrstmi suché bramborové natě, nahoru na mez položil vel-
kou hroudu a doběhl za Pepíkem, který nic nezpozoroval.
Krátce nato hon skončil a úlovek byl odvezen na nádvoří
zámku k přípravě výřadu. Toho jsem se už nezúčastnil,
stejně tam honce nepouštěli, ti se sešli „U křížků“, kde je
správce vyplatil a pohostil dvěma lahvemi režné. 

Já jsem pospíchal domů, jednak aby čas odpovídal
návratu z rybolovu a jednak abych zhltl opožděný oběd.
Odpoledne už jsem neměl doma stání, tím spíše že den
byl krátký a hrozilo, že se setmí a já své místo činu ne-
najdu. Konečně nastala příležitost. Tatínek odešel
do hospody „U Zvěřinů“ na partičku mariáše a maminka

k sousedce drát peří i s malým bráš-
kou Jirkou. Já jsem zůstal doma
pod záminkou, že se musím učit. Ale
jen co maminka s bratrem zmizeli
u sousedů, vystřelil jsem z domu, pro-
lezl vzadu plotem a uháněl přes pole
tam, kde na mne čekal můj zajda. 

Bylo to skoro dva kilometry úporného
běhu, s hrozbou tmy na krku, ale zvládl

jsem to a konečně dospěl až k oné mezi. Běžím podle
ní, napůl sehnut strachem, aby mne nikdo neviděl
a hledám to svoje znamení. Jsem už téměř na konci
pole a hrouda pořád nikde. Na souvrati se otočím a
běžím zpět – není možné abych ji přehlédl, byla přece
tak velká! Už jsem zase na začátku pole – a zase nic. 

Zoufale se znovu obrátím a tentokrát pomaleji jdu
podél toho travnatého proužku země a v duchu prosím
Pánaboha, aniž si uvědomuji tu ironii, abych už konečně
zahlédl bílé pírko, popadl ty dlouhé běhy a mohl upalo-
vat domů. Nenacházím ale nic. Je již skoro úplná tma
a tak to vzdávám. Je mi jasné, že je po všem. Vracím se
pomalu a skoro se slzami v očích. Tolik jsem se snažil
udělat rodičům radost ale teď už vím, že je to trest za to,
že jsem chtěl krást! Dveře jsem doma otvíral už za tmy.
Rodiče naštěstí doma ještě nebyli, takže jsem s těžkým
srdcem zasedl k úloze z češtiny.

Uběhlo několik dní a já jsem na celou věc už skoro
zapomněl, když mne tatínek poslal do Koloděj ke kováři
pod zámkem, kde jsem měl vyzvednout nabroušenou
sekeru. Cesta vedla podle potoka a kolem remízku právě
tam, kde bylo pole s tou zatracenou mezí. Nedalo mi to,
vzal jsem to podle ní a po dvaceti krocích nemohu uvě-
řit svým očím: na trávě leží velká hrouda a pod mezí ten
Janek. Teď, za denního světla. mi to bylo jasné! Místo
na pravé mezi jsem hledal na levé. A to všechno vinou té
tmy a spěchu. Zatetelilo se mi srdce štěstím, ale vzápětí
jsem měl po radosti. Srst byl celá mokrá, slechy nezdravě
šedé a zdálo se, že i trochu páchne. Neodvážil jsem se
na něj ani sáhnout, obrátil se a zklamaně odcházel.

V kovárně jsem splnil svůj úkol, zaplatil, popadl se-
keru a chtěl odejít, když kovář povídá: „Byl jsi minulej tej-
den taky na honu? To bylo janků, prej šestavosumdesát!
Páni si dali do trumpety a chudákoj se akorát musej sbí-
hat sliny. No ja, tak to na světě chodí“. 

„Pane Barták“, povídám, “vono jich mohlo bejt se-
dmaosmdesát, protože jednoho nenašli a leží támhle
za mezí. Ale už je k ničemu, protože za chvíli s ním
budou hejbat červi.“ „Ježíšmarjá, mladej, kde že leží?“
„Já vás tam, pane mistr, dovedu , ale jak říkám, je tam už
kolikátej den.“ „Chlapče“, směje se kovář,“zajíc je nej-
lepší, když je pořádně rozleženej. Jdeme, a hned!“

Popadl pod kůlnou starý pytel, vypadli jsme z kovárny
a zakrátko si v něm pan Barták tu padlinu už odnášel.
Po třech krocích se ale ještě ke mně obrátil: „Zastav se
u nás v neděli, máma ho udělá na černo a máš u nás celý
stehno!“ To tak, pomyslil jsem si, na shnilotinu nejsem zvě-
davej, pane Barták!  Ale v  neděli, když jsem šel po mši
domů, mi to nedalo a do kovárny jsem zaskočil, jen tak,

ČTENÍ PRO RADOST



CUKRÁRNIČKA Rohožník 
Omlouváme se všem našim zákazní-
kům za zkrácený provoz od května
2008 z důvodu uzavření ul. Rohožnická.
Chceme Vás informovat, že zkr.provoz potrvá nastálo
a v prosinci a v lednu bude zavřená cukrárna. Znovu
otevřeme 12. 2. 2009. Velice nás potěší pokud nám
zachováte Vaší přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu
a rádi Vás ochotně obsloužíme, poradíme a splníme
veškerá Vaše přání pokud to bude v našich možnostech.

OTVÍRACÍ DOBA ČT-PÁ 9-18 h. 
SO-NE 9-17.00 h.

Rádi Vás uvítáme v našem novém 
KVĚTINÁŘSTVÍ Jasmín 

v centru BLATOV (vedle Penny Marketu),
které otvíráme v prosinci 2008. Těšíme
se na Vaši návštěvu. Rádi Vám pora-
díme, ochotně obsloužíme a splníme Vám
všechna Vaše přání, která budou v na-
šich možnostech Vám splnit. 
1. DEN OTEVŘENÍ (přesné datum naj-
dete na našich letáčcích) dostane každý,
kdo se přijde jen podívat od nás malý
dáreček.

OTEVÍRACÍ DOBA 
PO -PÁ 7.30-19.30 h. 

SO 7.30-17.00 h. NE 8.30-17.00 h.

jako že jdu kolem a jak jim chutnal zajíc. Kovářka se us-
mála, otevřela troubu a vytáhla pekáč. Kuchyní se rozlehla
vůně, jakou jsem nikdy předtím, ani později v životě ne-
ucítil. Na litinovém katafalku se rozvaloval ten nejkrásnější
a nejchutnější zajíc na černo, z kterého jsem opravdu do-
stal celou kejtku. Konečně jsem tedy okusil tu tatínkovu

opěvovanou pochoutku a poznal, že ani ta pověstná am-
brózie nemohla řeckým bohům chutnat tak, jako mě tahle
krmě připravená starou českou paní mámou. 

Doufám, že i vám se také někdy podaří přijít k ně-
jakému dobře uleželému zajochovi a potkat hodnou
staročeskou kovářku. „Dobrou chuť!“
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PLACENÁ INZERCE

MAMINKY A TATÍNKOVÉ, 
PŘEVEZMU ZA VÁS STAROSTI

VAŠE DÍTĚ
- připravím na reálné gymnázium
- doučím učivo 

1.- 6. roč. ZŠ, 7.-9. roč. M,CH,Fy
- pomohu s nápravou poruch učení
- český jazyk pro děti cizinců

VŠ, 20 let zkušeností, profesionalita
Kontakt na: profivzdelavani@seznam.cz

mob.: +420 736 102 603

Čentická 1470, Praha 9 190 16
RESTAURACE U STADIONU

nabízí novou službu
rozvoz hotových a minutkových
jídel po Újezdě nad Lesy a okolí

1100 - 2130 hod

nabídka jídel na www.fkuujezd.cz
v sekci restaurace

kontakt: 774 041 006, 602 320 680
DOPRAVA A TERMOOBAL ZDARMA

Luděk Ťopka 

ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

SHÁNÍME PODNÁJEM 
pro studujícího syna v Újezdě nad Lesy 
a v blízkém okolí od ledna nebo února 2009.

Č. mob. 775 327 319



DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
SECOND HAND

Baby Bazárek LVÍČEK Bečvářská 1525, Baby Bazárek LVÍČEK Bečvářská 1525, 
Újezd nad Lesy - Újezd nad Lesy - na BLATOVĚna BLATOVĚ

Otevírací doba: Po, St - 1100 - 1600

Út, Čt - 1400 - 1800

Od 1. 9. prodáváme sortiment 
podzim - zima!!!

Více info na 

www.i-lvicek.cz

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

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

D O P R AVAD O P R AVA

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

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

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

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

www.autodoprava-hovorka.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

AMD REALITY s.r.o. – realitní kancelář
Oplanská 2291, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel./Fax: 246 082 075, GSM: 606 260 141

e-mail: reality@amdreality.cz, www.amdreality.cz
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A PRONÁJMU
VŠECH DRUHŮ NEMOVITOSTÍ
Pro konkrétního klienta hledáme stavební pozemek nebo rodinný dům v Újezdu a okolí

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

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

V Újezdě nad Lesy koupíme RD,
POZEMEK nebo kus zahrady od 400 m2.

Solidní jednání. Peníze ihned.
Nejsme RK. Mobil: 607 807 645

Hledám učitele(-ku) na doučování 
českého jazyka žáka 9. třídy 

(příprava na přijímací zkoušky)
Tel.: 775 111 355

Ohlídám vaše dítě,
příležitostně i dopoledne - dle dohody.

Mám dlouholetou praxi s dětmi.
Jitka Tmějová tel.: 777 670 037
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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

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

Případnou nutnost náhradního bydlení 
pomohu zajistit.

Volejte 605 246 386

Miroslav Rozšafný

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

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

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

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

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

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

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

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

KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

KREJČOVSKÉ SLUŽBY Jana Maňhalová
Březí 146, Říčany                                    tel: 606 486 910

• dámské zakázkové krejčovství 
• opravy oděvů
• úpravy oděvů
• oprava a šití prádla
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JJ II ŘŘ ÍÍ   HH OOVVOO RR KK AA
!! NOVĚ OTEVŘENO - HRADEŠÍN !!

PNEUSERVIS osobních, nákladních, užitkových vozů, 
zemědělských strojů 

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

akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma

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

vozů včetně nákladních a autobusů

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)

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

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

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz
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KK  OO  SS  MM  EE  TT  II  KK  AA
Věra Vokounová - tel. 607 660 249

www.kosmetika.ujezd.eu

MMAANNIIKKÚÚRRAA  --  PPEEDDIIKKÚÚRRAA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415

KKOOSSMMEETTIICCKKÝÝ  SSAALLOONN  --  PPEENNZZIIOONN  RROOHHOOŽŽNNÍÍKK

MMaalleeššoovvsskkáá  11664444  ––  nnaapprroottii  AAllbbeerrttuu,,  bbooččnníí  vvcchhoodd

25

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

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy
přijme vychovatelku do školní družiny na 0,75
úvazku. Požadujeme středoškolské vzdělání.
Termín nástupu dohodou. tel.: 602 355 907
Email: vonesova@zspolesna.cz 

Připravím ke zkouškám 
na zbrojní průkaz.
100% úspěšnost 602 563 895
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hledám
OSOBNÍHO ASISTENTA

jsem 28-ti letý vozíčkář, student
603869086 pth@pth.name

STUDIO EVÍK
KOSMETIKA A REGENERACE
Eva Holakovská
KOSMETIKA
VIZÁŽISTIKA - LÍČENÍ
PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ OBLIČEJE A TĚLA
DEPILACE + FOTODEPILACE
SUCHÉ UHLIČITÉ KOUPELE
KYSLÍKOVÁ TERAPIE
MASÁŽE
WELLNESS SOLÁRIUM
PARAFANGO
MODELÁŽ UMĚLÝCH NEHTŮ
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY RUKOU
PORADENSTVÍ
PRODEJ KOSMETIKY

Bělušická 1723, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel.: 739 616 997
www.studio-evik.estranky.cz
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Nabízíme veškeré služby lyžařům:
- nastavení lyžařského vázání
- montáž lyžařského vázání
- montáž snowboardového vázání
- montáž běžeckých vázání
- broušení hran i skluznic
- opravy skluznic

Otevírací doba: po - pá 1700 - 2000  

Kontakt: tel.: 281970262; 606927106
www.sweb.cz/horson

Hledáme paní na výpomoc do domácnosti

2-3x týdně do menšího rodinného domu.

Jsme přátelská rodina s odrostlejšími dětmi.

Újezd nad Lesy - tel. 773 677 311

Hledám maminku na RD, která by se věnovala i naší
2 leté dcerce, příp. i její stejně staré kamarádce. 
Od jara 2009 nastupujeme do práce a hledáme 
příjemnou tetu na hlídání, jako alternativu školky. 
Nabídněte, prosím. Lokalita Újezd nad Lesy
Kontakt: tel. 774 264 826 nebo evast2006@volny.cz

STAVEBNÍ DOZOR
rekonstrukce, modernizace, novostavby... 

e-mail: s.dozor@seznam.cz
tel.: 603410400"

Srdečně vás zveme do naší prodejny, kde vám nabízíme
nákup sortimentu značky Husqvarna včetně záručního i po-
záručního servisu. Díky Husqvarna financování můžete u nás
nakoupit na splátky,právnické osoby mohou využít našeho
Husqvarna leasingu.
Zboží:                       CO NABÍZÍME:  
Elektrické a benzínové řetězové pily – Křovinořezy, motorové se-
kačky – Zahradní traktory a ridery – Plotostřihy, foukače listí,
vertikutátory – Prodej příslušenství (řetězy, lišty, oleje, kotouče,
struny aj.) – Ochranné pracovní prostředky (rukavice, ochranné
brýle aj.) – U zboží zakoupeného v naší prodejně zajišťujeme uve-
dení stroje do provozu a zaškolení obsluhy ZDARMA
Provádíme:
Opravy a údržbu zahradní a lesní techniky – Opravy motorů B&S,
HONDA, KOHLER 
Půjčovna zahradní techniky – Broušení řetězů, nožů do sekaček aj.

AKCE OD 20. 10. DO 31. 12. 2008 NA STROJE 
ZAKOUPENÉ V NAŠÍ PRODEJNĚ

Stroje pro les, park i zahradu ověřené profesionály
Těšíme se na Vaši návštěvu v naší  prodejně.

OTEVŘENO:  Po - Pá     9.00-11.30   13.00-18.00   
SO   9.00-11.30

Stehlík Jiří, Hlavní 47 Tuklaty, 250 82 Úvaly       
tel. 723 614 889, e-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz ,

www.zahradastehlik.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ          
ANNA SPÁČILOVÁ

Praha 21 – Újezd nad Lesy, Soběšínská 1788
tel./fax: 281 972 217,  mobil:   602 288 460

anna.spacilova@worldonline.cz, 
www.anaspacilova.cz

Hledám  pozemky ke stavbě RD 

Prodám 3 podlažní ŘRD 5+kk s garáží,

zahrada 110 m2 v nadstandardním provedení

v Újezdě nad Lesy za 6.600.000 Kč

++prodej++pronájem++
++právní servis++odhad 
nemovitostí++finanční 

poradenství++

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

Lyžařský servis
NNaa BBllaattoovvěě

Po 8-12
Út 8-12
St 14 - 18
Čt 14 - 18
Pá 8 - 12

KADEŘNICTVÍ 
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ
PAV L A  M A T O U Š K O VÁ

K Běchovicům 251, Praha 9 - Koloděje
Tel.: 723 117 376



28

placená
inzerce & reklama



29

placená
inzerce & reklama

29



30

placená
inzerce & reklama

Újezdský zpravodaj – měsíčník. Vydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. Jazykové korektury: Pavel Švejnoha. Výkonná redaktorka: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  Šéfredaktor: Klára Mandausová
Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka 14. ŘÍJNA. Náklad - 1550 ks. Redakce
si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA VŽDY 14.  V MĚSÍCI



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000610062007900730074006500200064006f007300e10068006c00690020007600790161016100ed0020006b00760061006c0069007400790020007400690073006b0075002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


