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Milí čtenáři,

začal květen, pro mnohé nejhezčí měsíc v roce. I zpravodaj, který
držíte v ruce, se snaží „v duchu jara“ přinášet optimistické zprávy. Patří
k nim mimo jiné i to, že budova knihovny, která je v havarijním stavu,
by měla být znovu pro veřejnost otevřena během května a nikoli
po prázdninách, jak se původně plánovalo. O knihovně i dalších stavbách
v Újezdě nad Lesy hovoří v rozhovoru starostka Andrea Vlásenková. 

Na jiných stránkách se ale dočtete i o věcech méně radostných,
například domácím násilí, nebo i o tom, jak jsou k sobě lidé v autobusech
městské dopravy neohleduplní.

Nechybí ani pravidelné rubriky, mimo jiné informace odboru životního
prostředí nebo kulturní pozvánky, přejeme všem krásné jaro, hodně
příjemných slunečných dní a milých lidí v okolí,

redakce Újezdského zpravodaje 
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Informace z 26. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
12.3.2008

Schvaluje
- upravený návrh grantové ko-
mise na přidělení grantů jednotli-
vým organizacím v celkové částce
300.000 Kč a to následovně: Ma-
miny z Újezdské roviny 25.000 Kč;
Český rybářský svaz 20.000 Kč;
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy
25.000 Kč; Český zahrádkářský svaz
Újezd nad Lesy 30.000 Kč; Svaz
postižených civilizačními chorobami
25.000 Kč; JUNÁK „Douglaska“
20.000 Kč; SK Kangsim Dojang –
Taekwondo 45.000 Kč; Školní
sportovní klub 45.000 Kč; Základní
kynologická organizace 15.000 Kč;
Balet – Koncert 20.000 Kč.

TJ Sokol Újezd nad Lesy 20.000
Kč; Baby centrum v zahradě 5.000
Kč; Šachový klub Újezd nad Lesy
5.000 Kč. A ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (referent grantového ří-
zení) zabezpečit řádné sepsání
smluv o přidělení grantů s jednotli-
vými schválenými organizacemi
- převod bytu Žlebská 1615/7
s předplaceným nájemným na no-
vého nájemce a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (pí Mrázová)
předložit na příští jednání rady
novou nájemní smlouvu
- novou nájemní smlouvu na byt
Živonínská 1629/53 s manželi Bau-
disovými a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou, po převedení
částky předplaceného nájemného
na účet MČ Praha 21 v dohodnuté
výši, podpisem nájemní smlouvy
- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci „Poskytnutí
poradenských služeb při čerpání do-
tací z fondů EU“ s firmou RAVEN EU
Advisory, a.s. a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo a dále ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit mate-
riál ve věci žádosti o dotaci
z Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost na projekt vy-
budování protihlukové stěny na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21
- celkovou částku ve výši 215.288 Kč
na pokrytí akce „Vítání jara“. Fi-

nanční prostředky budou uvolněny
z rezervy v kapitole 10 – Pokladní
správa.

Souhlasí
- s rozpočtovým opatřením č.12
– změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnesení
azároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit toto rozpočtové
opatření ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
- s převodem státní sociální pod-
pory pod úřad práce a zároveň
schvaluje setrvání státní sociální
podpory od 1. 1. 2009 v dosavad-
ních prostorách Úřadu MČ Praha
21 za podmínky uzavření smlouvy
o nájmu s úřadem práce

Bere na vědomí 
- předložený materiál a seznam
nemovitostí, které nemají umístěné
kontejnery na směsný odpad podle
§ 6 vyhlášky č. 5/2007 Sb., v plat-
ném znění a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI a OŽPD) při-
pravit podklady pro jednání s vla-
stníky bytových jednotek bytových
domů o případné výpůjčce, prodeji
nebo bezúplatném převodu po-
zemků k vybudování stanovišť
na směsný odpad a o výsledcích
jednání informovat radu
- právní rozbor advokátní kan-
celáře týkající se trvalého pobytu
dětí a jejich přihlašování do ZŠ.
Materiál bude předán prostřednic-
tvím radního pana ing. Tomáše
Vaníčka řediteli MZŠ a MŠ Polesná
panu Mgr. Kurkovi. Ukládá řediteli
Mgr. Kurkovi postupovat v sou-
ladu s tímto právním rozborem
v příštím školním roce
- nařízení vlády č. 79 ze dne
29. února 2008, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce čle-
nům zastupitelstev, ve znění poz-
dějších předpisů a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

Neschvaluje
- privatizaci garáže Žlebská
1620/26 do výhradního vlastnictví
pana Mgr. Miroslava Timury 

Informace z mimořádného
jednání Rady MČ Praha 21
ze dne 26.3.2008

Projednala 
- textaci návrhu žádosti občan-
ského sdružení Nová žena o dotaci
ze strukturálních fondů EU na pro-
jekt „Nové možnosti pracovního
uplatnění pro ženy na / po rodičov-
ské dovolené z okrajové oblasti
Praha 9 – Újezd nad Lesy a okolí“
a zároveň ukládá žadateli předložit
písemně povinnosti a odpovědnost
partnera projektu (MČ Praha 21)
a zároveň předložit ekonomickou
rozvahu finančních prostředků nut-
ných pro zachování udržitelnosti
tohoto projektu po dobu požadova-
nou programem. Termín předložení
výše uvedených materiálů je do
28.  3.  2008. Přijetí partnerství
Rada MČ Praha 21 odsouhlasí
po předložení těchto materiálů
a po jejich projednání na dalším
jednání rady.

Informace z 27. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
2.4.2008

Schvaluje
- uvolnění finančních pro-
středků ve výši 220.000 Kč
na nákup elektronického zařízení
PowerConnect 6248 od firmy
DELL pro síťové napojení počí-
tačů. Finanční prostředky budou
uvolněny z kapitoly 09 – Vnitřní
správa s tím, že během roku
2008 budou finanční prostředky
v kapitole 09 navýšeny.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zajišťování služeb sociální
péče v oblasti stravování ze dne
23. 10. 2006 s firmou Jaroslav
Kroupa – Běchovice  a pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem tohoto dodatku
- Platové výměry na 2. čtvrtletí
roku 2008 pí ředitelky  Jany Cen-
krové, 1. MŠ, Četnická 2222, pí
ředitelky Naděždy Kosanové, MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502, pí ře-
ditelky Miluše Benátské, MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653 a p.
ředitele Mgr. Miroslava Kurky,
MZŠ MŠ, Polesná 1690, Praha 9
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– Újezd nad Lesy s platností
od 1. 4.  2008 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem platových výměrů
- Platové výměry jsou nedílnou
součástí originálu usnesení. 
- Zápis z jednání škodní komise
ze dne 11. 3.  2008, dle přílohy,
která je nedílnou součástí origi-
nálu usnesení.
- novou nájemní smlouvu na byt
Žlebská 1615/7 s panem Petrem
Širokým a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy
- novou nájemní smlouvu na byt
Žíšovská 1628/55 s panem Pe-
trem Přibylem a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy
- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
čj: 341/B/2001 na byt Živonínská
1629/52 s paní Petrou Benešovou
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem dodatku 
- odpojování domů na sídlišti
Rohožník od centrálního zdroje
tepla a přechod na vytápění lo-
kálními kotelnami
- lokální bodovou výspravu
místních komunikací v Praze 9 –
Újezdě nad Lesy technologií VIA-
LIT TURBO a zároveň pověřuje
vedoucí OMI RNDr. Berouškovou
podpisem objednávek na lokální
opravy místních komunikací v Praze 9
Újezdě nad Lesy pro firmu VIA-
LIT Soběslav, Na švadličkách
478/II, 392 01 Soběslav do výše
300.000 Kč včetně DPH
- uspořádání koncertu zpěvačky
Hany Horecké ve společenském
sále MZŠ a MŠ Polesná  a záro-
veň schvaluje uvolnění finančních
prostředků ve výši 13.000 Kč
a vstupné ve výši 100 Kč. Fi-
nanční prostředky budou uvol-
něny z VHČ. Dále neschvaluje
uspořádání koncertu zpěváka Da-
libora Jandy.
- využití odvodu části výtěžku
z VHP dle § 16 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných podobných hrách na vý-
měnu nevyhovujících herních
prvků, rozbitých laviček a částeč-
ných terénních úprav před budo-
vou Masarykovy základní školy

v Újezdě nad Lesy v částce
252.824,84 Kč 
- Směrnici k poskytování ces-
tovních náhrad s účinností
od 3.4. 2008 a zároveň pověřuje
tajemníka p. Saitze podpisem
směrnice 

Souhlasí 
- s rozpočtovým opatřením č. 15,
16 a 17 – změny rozpočtu v roce
2008 dle tabulek, které jsou sou-
částí usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21
- s přípravou vyhlášky hlavního
města Prahy o volném pohybu psů
na veřejných prostranstvích v hl. m.
Praze  a zároveň ukládá v souvi-
slosti s přípravou vyhlášky Úřadu
MČ Praha 21 (OŽPD) zajistit řádný
úchyt sáčků na psí exkrementy
- s prodejem pozemků parc.č.
286/3 – ulice Ratajská – 37 m²,
parc.č. 501/3- ulice Druhanická
12 m²,  parc.č. 2552/3 – ulice Val-
dovská 27 m², parc.č. 1402/2 –
ulice Pilovská 13 m², parc.č. 1577/3
– ulice Čentická 37 m², parc.č.
2264/2 – ulice Svojšická 8 m²,
parc.č. 3748/5 – ulice Lišická 16 m²
v katastrálním území Újezd nad Lesy
z důvodu zastavěnosti pozemků
trafostanicemi Pražské energetiky
distribuce, a.s. s tím, že náklady
spojené se znaleckým oceněním
pozemků uhradí Pražská energe-
tika a.s. a dále ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Konstatuje 
- že v současné době není možné
rekultivaci pozemku parc.č. 1408/1,
Čapkovská, k.ú. Újezd nad Lesy fi-
nančně krýt ze zdrojů MČ Praha 21
a předává materiál komisi pro ži-
votní prostředí a dále ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OŽPD) zařadit tento
projekt do svých budoucích aktivit.

Nesouhlasí
- se změnou územního plánu na
pozemku parc.č. 4281/4 v k.ú. Újezd
nad Lesy na OB (čistě obytné a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásenková
předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Bere na vědomí
- výsledek odborného stavebně
technického posouzení objektu
místní knihovny a zároveň schva-
luje navržené provizorní statické za-
jištění budovy místní knihovny
a dále ukládá Úřadu MČ Praha 21
nejprve předložit radě finanční roz-
vahu na provizorní statické zajištění
budovy i s řešením termínů po-
čátku a ukončení sanačních prací
a ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
následně zajistit provizorní statické
zajištění objektu místní knihovny
a provádět pravidelné čtvrtletní kon-
trolní prohlídky objektu a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 uzavření bu-
dovy místní knihovny při zatížení
střechy sněhem

Informace ze 7. jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
ze dne 17. 3. 2008 

Schvaluje 
- program 7. zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha 21
- plnění rozpočtu MČ Praha 21
za rok 2007 dle přílohy, která je ne-
dílnou součástí originálu usnesení
- rozpočtová opatření č. 82, 1, 2,
5 a 12 – změny rozpočtu v roce
2007 a 2008 dle tabulek, které jsou
nedílnou součástí usnesení
- prodej pozemku č. parc. 1122/2
o výměře 317 m2 v k. ú. Újezd
nad Lesy paní Vrbkové za nabídko-
vou cenu 2.130 Kč/m2 a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem kupní smlouvy
- prodej pozemku č. parc. 1122/1
o výměře 504 m2 v k. ú. Újezd
nad Lesy panu Šlosárovi za na-
bídkovou cenu 2.130 Kč/m2 a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem kupní smlouvy
- prodej pozemku č. parc. 1009/100
o výměře 33 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy
manželům Křešňákovým za nabíd-
kovou cenu 2.001 Kč/m2 a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem kupní smlouvy
- zvýšení měsíční odměny dle naří-
zení vlády č. 79 ze dne 29. února
2008, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů



- předložení žádosti o dotaci
z Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost na projekt
vybudování protihlukové stěny
a zároveň schvaluje spolufinanco-
vání ve výši 10 % celkových způ-
sobilých výdajů na projekt vybudování
protihlukové stěny

Volí
- mandátovou komisi ve složení:
předseda: pan Voňka, členové:
paní Štroufová a pan L. Vojta

- návrhovou komisi ve složení:
předseda: paní Juřenová, členové:
pan Sikač a pan Přikryl

Bere na vědomí 
- plnění usnesení z minulého za-
sedání Zastupitelstva MČ Praha 21
- předložený návrh dopravní stu-
die sever a jih s tím, že připomínky
podané v písemné podobě v ter-
mínu do 30. 5. 2008 na Úřad MČ
Praha 21 budou projednány Radou
MČ Praha 21 a dopravní studie

bude předložena ke konečnému
schválení na červnovém jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
- že na uveřejněný záměr MČ
Praha 21 č. 13 nebyla doručena
žádná nabídka a původní žadatel
za cenu 2.450 Kč/m2 nemá o od-
koupení zájem a zároveň ukládá
Radě MČ Praha 21 přehodnotit
záměr na prodej uvedeného pozemku
- zápis z 8. schůze kontrolního
výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
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KDE BUDE OMEZEN PROVOZ
Úřad městské části Praha 21, odbor životního prostředí a dopravy, jako příslušný silniční správní úřad na

území Městské části Praha 21, sděluje, že bylo povoleno zvláštní užívání komunikace v Praze 21 – Rohožnické
a to v souladu se souhlasem Policie ČR, Správy hl.m.Prahy, DI a v souladu se stavebním povolením čj:
OŽPD/6919/05/Gur/R ze dne 20.12.2005, PM: 30.1.2006, 
žadateli: Společnosti Skanska CZ, a. s., Kubánské nám. 11/1391, 100 05 Praha 10, IČ – 262 09 535; 
zast. panem Pavlem Švejdou, Ke skalkám 60, Praha 10, 106 00, kontakt: 737 255 409.

A) ul.:              Rohožnická
v úseku: levá polovina vozovky cca 20 m od křižovatky s ulicí Novosibřinskou v rozsahu:   

uzávěra levé poloviny vozovky˛ pravá polovina vozovky bude od ulice Novosibřinské po vjezd 
na parkoviště u obchodního střediska jednosměrná

Termín:      od 28. dubna 2008 do 29. června 2008   

B) ul.:              Rohožnická
v úseku:      Rohožnická-Novosibřinská - po křižovatku s ulicemi Zbýšovská-Miletická
v rozsahu:   úplná uzávěra Rohožnické pro veškerý provoz mimo vozidel stavby a vozidel pohotovostních
Termín:       od 30. června 2008 do 02. listopadu 2008   

C) ul.:              Rohožnická
v úseku:      Rohožnická-od křižovatky Zbýšovská-Miletická
v rozsahu:   průjezd o šířce 3,5 m bude zachován pro obyvatele Lukovské ( z ul. Zbýšovská), úplná uzávěra

pro veškerý provoz mimo vozidel stavby a vozidel pohotovostních
Termín:       od 03. listopadu 2008 do 30. listopadu 2008. 

Přechodné dopravní značení bude v dostatečném předstihu osazeno a vyznačeny objízdné trasy.
Z technických důvodů v etapách B) a C) muselo být přistoupeno k úplným uzávěrám
komunikace.

Děkujeme Vám za pochopení situace                                       
Vladimíra Kozáková, OŽPD ÚMČ P21

MĚSTSKÁ POLICE  INFORMUJE
Dne 15. května 2008 bude probíhat na sídlišti Rohožník blokové čistění komunikací, a to včetně zálivů a par-

kovišť. Ulice  budou včas označeny dopravními značkami. Vozidla ponechaná na označených komunikacích se
budou odtahovat. Cena jednoho odtahu činí cca 1 400 Kč a + bloková pokuta až do  výše  2 000 Kč. Žádáme
občany, aby ve vlastním zájmu respektovali dopravní značení a svá vozidla včas sami odstranili. 

Čištění se bude provádět v těchto ulicích a jejich přilehlých parkovištích (viz mapka):
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Z ÚŘADU

Rohožnická  (Novosibřinská – Miletická) 
Miletická
Žlebská
Žehušická
Machovická
Žichlínská
Žherská
Žeretická
Žárovická
Malešovská
Měšínská
Žíšovská
Malotická 
Živonínská

TĚŽEBNÍ ZÁSAHY V LESÍCH
K těžebním zásahům, které jsou realizovány na majetcích ve správě Lesů České republiky, s.p., lesní správy

Mělník v oblasti Klánovického lesa uvádím, že veškeré  úmyslné těžby jsou realizovány pouze dle schváleného
Lesního hospodářského plánu ( LHP). Tento  LHP  byl schválený orgány státní správy a platí na období
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011. V roce 2008 bude mýtní úmyslná těžba se vznikem holiny uskutečněna v lokali-
tách, které jsou zřejmé z mapové přílohy. Kromě těchto mýtních těžeb   budou v průběhu roku dále probíhat
těžby výchovné ( v mladých lesních porostech) , nahodilé těžby ( těžba souší, vývratů, zlomů, ap.) a těžby po-
drostní ( uvolnění mladých stromků, založených z přirozené obnovy). 

Případné dotazy k záměrům těžební činnosti v uvedené lokalitě Klánovického lesa  je možné konzultovat
s místně příslušným revírníkem panem Josefem Sedláčkem.

Ing. Zdeněk Žára, lesní správce
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:
- dne    19.5.08   od     9.00    do   11.30   hod.

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

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

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
10. května   Rohožnická 

Dědická x Ranská 
Bělušická x Pilovská 

31. května  Toušická 
Holšická x Sudějovická 

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

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
koberce, linolea, matrace, 
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?
Rozhodně NE: stavební odpad, suť

pneumatiky
lednice
autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady
odpad ze zahrady

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

Martina Nejtková, OŽPD

VARROÁZA – POHROMA VČELAŘŮ    
V minulých letech jsme slyšeli o hromadném mi-

zení včelstev jen v zahraničí,  především pak v USA.
Situaci, kdy včelstva ze dne na den z úlu zmizí, však
okusilo především v minulém roce i mnoho našich

včelařů. I když odhady úbytku včelstev se pohybují
mezi 30 a 50%, v  mnohých oblastech zmizela vět-
šina včelstev. Co způsobilo toto opuštění úlů?  Vět-
šina odborníků se shoduje  - viníkem je varroáza. 



Varroráza včel je nebezpečnou nákazou, kterou
způsobuje roztoč Varroa  destructor. Na naše území
se rozšířil v 70. letech z jižní Asie, a postupně jeho
populace nabývala na síle až do současných roz-
měrů. Jeho původní hostitel, včela indická, se do-
káže sama bránit tak, že v případě přemnožení
roztočů  dospělé včely s matkou opustí nakažený
plod a najdou si v přírodě jiný domov.

Roztoč parazituje na včelách, ale především na
zavíčkovaném včelím plodu.I když včelař včelstvo
proti varroáze ošetří, víčko plodu brání proniknutí
ošetřujícího přípravku .Včela vylíhlá z napadené
larvy je deformovaná a brzy hyne. Podzimní dlouho-
věké včely ve včelstvu chybí. Po dožití letních včel
zůstanou plásty opuštěné. S výjimkou nátěru plodu
ostatní ošetření nemají dlouhodobou účinnost, pokud
ve včelstvu zůstává zavíčkovaný plod. 

Katastrofální rozšíření roztoče a na něj navazující vi-
rová onemocnění  způsobily 2 po sobě následující
teplé zimy. Mnoho včelích matek plodovalo i přes
zimu a roztoč přežil a množil se. Tato situace nebyla

jen ve včelínech, ale podobně přežíval roztoč i u di-
vokých včel. Od nich se následně nakazila i i naše
ošetřená včelstva.      

Jak se tedy bránit? Ve světě se hledají stále nové
přípravky. Evropští včelaři například používají thymol
nebo různé organické kyseliny, na které je roztoč cit-
livý. U nás lze bez veterinárního předpisu koupit des-
tičky napuštěné kyselinou mravenčí. V jiných státech
Evropy se používá kyselina šťavelová, v Česku však
nebyla pro veterinární použití schválena. Každo-
pádně krátce po léčení se opět v úle objeví noví roz-
toči, které do úlu zanesly  cizí včely. Celoroční léčení
obsahuje tedy soubor opatření, který vydává Krajská
veterinární správa, v Praze Městská veterinární
správa.

Opatření jsou načasována tak, aby se do medu
nedostala rezidua používaných přípravků.

Doufejme tedy, že období, kdy používání medu
prožívá svou renesanci, nebude ukončeno právě
varroázou.

Martina Kopecká, referent OŽPD
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KNIHOVNA SE OTEVŘE JEŠTĚ PŘED PRÁZDNINAMI
rozhovor se starostkou Andreou Vlásenkovou 

V minulých dnech překvapily některé obyvatele Újezda zamčené dveře kni-
hovny. Co se tu děje? A kdy se opět otevře? „Knihovna je objekt z šedesátých
let. A je v havarijním stavu,“ vysvětluje starostka Andrea Vlásenková. Čeká ji re-
konstrukce a radnice zároveň zvažuje co s touto budovou dál. Zeptali jsme se
Andrey Vlásenkové i na to, jak dlouho bude oprava trvat a co s nevrácenými
knížkami. V rozhovoru hovoří také o novém wellness centru na Blatově a po-
kračující stavbě polyfunkčního domu. 

Jaké závady stojí za uzavřením objektu knihovny? 
V letošním roce kontroloval odbor majetku a investic budovy městské části
a v objektu knihovny shledal velmi závažnou statickou závadu. Byl přizván statik
a ten konstatoval, že je budova v katastrofickém havarijním stavu, zejména její
základy a strop. Museli jsme urychleně začít jednat. Okamžitě jsme knihovnu
uzavřeli, strážníky městské policie přesunuli do Klánovic a všechny kroužky

přestěhovali do základní školy Polesná. I když je knihovna hodně využívaná a její uzavření znamená pro občany
Újezda omezení, byl tento krok z hlediska jejich bezpečnosti naprosto nutný. Ihned jsme oslovili statika, aby na-
vrhnul možnosti nápravy. 

Co s objektem bude dál? 
Byla vypracován plán na odstranění závad a rada schválila termín opravy. Nejdříve budou zpevněny základy budovy
a podepřen strop, do konce května by mělo být vše hotové. Objekt by tak mohl znovu sloužit do prázdnin. 
Je to ale jen přechodné řešení. Do tří let chceme řešit situaci knihovny zásadním způsobem, nabízí se několik mož-
ností. Buď se budova strhne a postaví se na stejném místě nová. Nebo se najde jiný vhodný prostor. Ten ale v současné
době není. Takže nejspíš bude stará knihovna ještě přechodnou dobu fungovat a úřad bude shánět peníze na výstavbu
nové. Snažíme se mimo jiné získat i s pomocí knihovnice paní Marie Tomaidesové dotaci od ministerstva kultury. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

VZPOMÍNKA
Dne 5. dubna 2008 by se naše maminka paní Růžena Pultarová, 

dlouholetá kronikářka Újezda nad Lesy, dožila 100 let 
a náš tatínek František Pultar  dne 10. dubna 2008 105 let. 

Všechny, kteří si na naše rodiče pamatují, prosíme o tichou vzpomínku.

Květa Freyová a Marie Podlipná, 
dcery s rodinami

VÝZVA 
Pomozte obnovit společenskou rubriku

Každému místnímu zpravodaji "sluší" společenská rubrika. Kdo se narodil, kdo slaví významné jubileum,
které páry se rozhodly vstoupit do manželství, i vzpomínka na ty, kteří nás opustili. Takové informace se obje-
vovaly ve většině obecních periodik a mnozí je rádi četli a do rubriky přispívali. Aby oznámili důležitou rodinnou
událost, nebo prostřednictvím zpravodaje blahopřáli či poděkovali svým blízkým. Stejně tomu bylo i v Újezdském
zpravodaji.

Zákon o ochraně osobních údajů ale znemožnil tyto informace zveřejňovat, aniž by s nimi lidé, kterých se tý-
kají, souhlasili. Proto se společenská rubrika ztratila.  

Rádi bychom tuto milou tradici obnovili. Prosím, pomozte, nám. Pokud budete chtít oznámit významné výročí
či událost nebo poslat prostřednictvím zpravodaje někomu poděkování, obraťte se na nás, rádi vaše údaje zve-
řejníme. Budete-li si přát, včetně fotografie. 

Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky.
redakce zpravodaje
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Mnoho lidí má doma půjčené knihy, co s nimi?
Po dohodě s paní Tomaidesovou bych ráda vzkázala, ať si je zatím nechají doma. Nemusí se samozřejmě bát,
že by platili nějaké pokuty za pozdní vrácení. Včas se dozví, kdy a kde je budou moci vrátit. Všem se za tyto komp-
likace omlouváme. 

Nemohla by být knihovna například v novém polyfunkčním domě, který vzniká na místě jámy Karel? 
Nebylo tady s knihovnou počítáno. Nejsou tu volné prostory. 

A jak pokračuje výstavba tohoto objektu?
Stavba probíhá intenzivně přesně podle harmonogramu. V letošním roce na ni máme 35 milionů korun, a to ze
státního rozpočtu, rozpočtu hlavního města a dotace z hlavního města. 
Slavnostní otevření plánujeme v první polovině roku 2009.  

Polyfunkční dům není jedinou novostavbou v Újezdě. Čtenářka, paní Alena Váňová se v dopise za-
slaném redakci Újezdského zpravodaje (celé znění na straně 10 a 11) ohradila proti výstavbě wellness
komplexu na Blatově. Vadí ji, že hyzdí okolí a architektonicky do této oblasti nezapadá.   
Každá stavba má své odpůrce a příznivce. Jde ale hlavně o to, co objekt přinese obci. Obec má povinnost dát
prostor novým službám a tato stavba je přinese. Pokud se dnes někomu nelíbí, poprosila bych o trpělivost. Zatím
je to totiž hrubá stavba bez fasády. S názorem, zda se stavba někam hodí nebo ne, je lepší počkat, až bude do-
končená. 

Podle mého názoru dobře zapadá do rekreační části Újezda, nezatíží komunikace a oblast Blatova po-
zdvihne.

Další velkou investicí je kanalizační přivaděč.
Ano, stále se staví. Hotovo by mělo být na konci tohoto roku nebo na začátku roku 2009. „Hýbe“ se i projekt ka-
nalizace na hlavní  komunikaci, na kterou naváže dokončení chodníků a trvalých povrchů na silnicích. V této
souvislosti děkuji občanům za jejich trpělivost a zároveň o ni ještě prosím.    

Klára Mandausová    

MEZI LIDMI

Dovolte mi, vážení spoluobčané,
abych se s vámi podělila  z mého
pohledu a věřím, že i z pohledu vět-
šiny z vás o "nepříjemný" zážitek. 

Stejně jako mnozí, jezdím
každé ráno do práce MHD. Jistě
mi dáte za pravdu, že cesta auto-
busem směrem na Černý most je
v ranní špičce ne zrovna ideálním
začátkem dne. Přesto ji "musíme"
absolvovat. Každý z nás cestu
prožívá po svém. Někdo, čte, jiný
pospává, další poslouchá hudbu,
studenti se snaží na poslední
chvíli získat nějaké ty znalosti, os-
tatní strnule hledí a přemýšlí,  jiní
těkají očima. Někteří sedí, jiní se
s většími či menšími úspěchy
snaží udržet ve stoje. Zvláště
tehdy,  je-li autobus značně plný,
což také není ojedinělý jev.

Dnešní cesta se ale od ostat-
ních lišila. Autobus plný, v koloně
táhnoucí se od Blatova pomalu po-

skakoval na své pravidelné trase.
Stojíc v uličce se rozhlížím očima,
které se zastaví na ženě opodál.
Na první pohled mi je jasné, že
tato paní nestojí sama, je těhotná.
Rozhlížím se dále, a co nevidím.
Přímo pod ženou sedí zhruba
25letý mladík, hned za ním chla-
pec (asi tak 9 let) a muž tak pětat-
řicetiletý. Další tři muži v blízkosti
ženy sedící - dva studenti a nej-
starší ze zmiňovaných cca pětač-
tyřicátník. Začínám se ošívat a v
duchu přemýšlet zda na ženu upo-
zornit oné nevšímavce anebo
dělat "mrtvého brouka" jako oni a
ostatní cestující. Moje duševní roz-
položení je na mě asi znát, neboť
moje dcera se ptá, co mi je. Aniž
bych přímo chtěla mi z pusy vyje-
dou ne příliš lichotivá slova na
adresu mužského pokolení. Kupo-
divu se nic neděje. Až za drahnou
chvíli se zvedne jeden z cestují-
cích. Asi nikoho nepřekvapí, že je

to žena, která sedí až za výše uve-
denými "pány tvorstva". Nevím jak
vás, ale mě tato nevšímavost,
lhostejnost až bezohlednost ne-
smírně štve. Pevně doufám a chci
věřit, že moje dítě se takto ne-
chová a chovat nebude. 

Ráda bych proto apelovala na
všechny občany ať již u nás v Újezdě
či jinde. Prosím, připomeňte svým
blízkým (především mužům), že
existuje něco jako základní lidská
slušnost. Všichni si myslíme, že je
to samozřejmost, ale jak je vidět,
ještě pořád existují mezi námi tací,
kteří neznají anebo nechtějí znát. 

Všem ohleduplným bez rozdílu
věku se omlouvám,  pokud bych se
jich svým vyjádřením jakkoli dotkla. 

A vy, pánové, jichž se tento člá-
nek týká, styďte se!

Zdeňka
Hubínková

STYĎTE SE, CESTUJÍCÍ!



10

MEZI LIDMI

VÁM SE TO LÍBÍ?
aneb
přála bych si, aby se nám líbilo 
v Újezdě nad Lesy

Ukázka,   jak se „snoubí “   naše újezdská minulost
s přítomností. (Staroújezdská)

Křížek, jeden z mála pozůstatků  naší historie a  dům
pro levné (?)  bydlení.

Pohled na blatovskou náves  

vlevo  ………                         
Vlevo dům, za který vděčímě částečně Evropské unii  (?!) 

vpravo …………  
Při příjezdu do Újezda od Prahy nás vpravo vítá mohutný

BUDE CHOTĚNOVSKÁ ULICE KLIDNĚJŠÍ ?
S porozuměním jsem přečetla dubnový příspěvek obyvatel Toušické ulice p. a pí Štěpánkových a pí Klozové.

Stejné problémy sužují rovněž obyvatele ulice Chotěnovská, neboť neúměrný provoz v těchto ulicích spolu úzce
souvisí. 

Opakovně (3x) jsme podávali za Chotěnovskou ulici petici zdejších občanů se žádostí o zklidnění provozu
zde. Jednali jsme  v této věci osobně s panem Adamem z Místního úřadu i s paní starostkou Vlásenkovou, která
nám přislíbila zásahy v této ulici. Žádali jsme o jednosměrný provoz v protiváze k ulici Chmelické, o dopravní
značky na snížení rychlosti. Přes veškerou naši snahu se nestalo nic, přestože tudy projíždí denně stovky aut,
která si zkracují cestu ze Sibřiny na Koloděje i obráceně, což nám jinak hezké bydlení zde velice znepříjemňuje. 

Je mi smutno z toho, že oprávněné a opakované požadavky občanů ulice Chotěnovské na zklidnění pro-
vozu zde, jsou ze strany MÚ stále přehlíženy. 

Hana Procházková

Odpověď 

Vážená paní Procházková, obrátila jste se na redakční radu měsíčníku Újezdský zpravodaj s žádostí na otiš-
tění stížnosti, která se týká dopravního provozu v Chotěnovské ulici. Paní starostkou jsem byla pověřena, abych
reagovala na obsah Vaší stížnosti. Rada MČ Praha 21 společně s dopravní komisí vypracovala dopravní studii.
Studie řeší mimo jiné zvýšení bezpečnosti dopravy na k. ú. Újezd nad Lesy, zohledňuje kapacitu místních ko-
munikací a aspekty zklidňování dopravy. Při přípravě dopravní studie byly vzaty v úvahu i všechny známé při-
pomínky a náměty. Podněty, které zmiňujete, jsou v dopravní studii v Chotěnovské ulici zapracovány. Pro úplnost
uvádím, že tento materiál bude projednáván na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 v červnu t. r.

Zůstávám s pozdravem                                                                                      
Vladimíra Kozáková, OŽPD ÚMČ Praha 21
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stoletý dub a vlevo upravený rybník. Ovšem to, co je za
ním, předčí všechno naše očekávání.

Stavba s luxusními apartmány, kde na nás bude čekat
salon krásy,  kavárna, atd. jak je uvedeno na informační desce.
Dokonce  nabízí nalezení cesty k sobě. Je to  chvály-
hodný počin, že mi někde nabízí pomoc,  abych se
našla, pokud se ještě hledám.

Ten kdo se postaral o oživení tohoto místa se
zřejmě zaslouží i o urychlení duchovního vývoje ně-
kterých jedinců, kteří se zrovna  učí umění klidu mysli.
Pokud jim pohled na tuto stavbu  totiž nyní nenavozuje
pocit harmonie, po zvládnutí lekce, až jim to vadit pře-
stane, pokročí, nebo spíš skočí o velký kus dopředu. 

Ten dům je totiž "dar"  malé blatovské návsi, kterou
se místní občané snažili  vytvořit už v historii. Konečně
se "dočkali" monumentu, který zde chyběl. Ale aby
nebyl Blatov ve výhodě, i ve starém Újezdě máme ta-
kový  nový památník, který budí "harmonické pocity"
v mojí  duši. Jde o  nájemní dům na Staroújezdské ulici,
u křížku, poblíž stavení číslo 11.

Nejsem zkrátka  osvícená aby mi nic nevadilo. Můj
pocit je ten, že tohle  je výsměch občanům  starého
Újezda a Blatova ale současně i  Evropské Unii a že
takto  projektovaná  REZIDENCE   je vysloveně  ne-
vhodná  pro tuto   lokalitu.  Je vůbec celý projekt v sou-
ladu se všemi  pravidly pro podporu z EU? 

Tvrdý oříšek pro studenta klidu mysli -  pochopit, že
to je správně a že právě tohle je to pravé, co potřebujeme.

Celou věc je asi třeba to vidět i z jiného úhlu po-
hledu. Jsou to kvalitně postavené budovy, určitě vydrží
déle jak sto let a možná jsou vlastně "ozdobou" pů-
vodní zástavby. I tak to lze chápat. A tak to zřejmě
chápe projektant a majitel i ten kdo stavby schválil.

Zkrátka,  každý máme jiné cítění.  
Ale alespoň starou školu s parkem máme pěknou,

citlivě přistavěnou. Můžeme vzpomenout i na to, co je
napsáno v pamětním listu, uloženém újezdskými za-
stupiteli roku 1934 do jejích základů.

"Šťasten, kdo mohl poznat příčiny věcí." Kéž by v naší
současnosti rozhodovali vždy tak osvícení lidé, jako byli oni. 

Na závěr mám otázku pro náše zastupitele.
“Vážená paní starostko, vážení pánové ze stavebního
úřadu, můžete mě a dalším občanům, kterým záleží na
tom, v jakém prostředí žijí, krátce vysvětlit na stránkách
Zpravodaje, proč se staví na  nevhodných místech
v Újezdě takové stavby? Je to nezbytné? Nemáme
koncepci? Nezáleží nám, jak to kde vypadá? Je nám to
jedno? Nikdo z okolí  se ke stavebnímu  projektu  ne-
souhlasně nevyjádřil? Vždyť  projekt to je velice dobrý
a potřebný, ale myslíte, že člověk může  najít cestu k
sobě  v místě, které samo svým vzhledem  tolik naru-
šuje okolní prostředí? 

Děkuji předem za vaši reakci.“
Když totiž vidím, jak to vypadá v okolních obcích, ne-
musíme daleko, tak je mi opravdu líto, že v Újezdě jsme
na tom s tou estetikou nejhůř. To, co se dobré podaří,
třeba sportovní a nový školní areál, jako když je nutné
vyvážit nějakým mínus.

Snad by bylo dobře  podívat se kolem, třeba do Kolo-
děj, kde také využili podpory z EU a to krásným způso-
bem, kopcem oživili prostor nad obcí a zharmonizovali
a posílili tím celou lokalitu. 

Přála bych si, aby se nám v Újezdě líbilo, tedy i mně
a  pokud bych mohla něco změnit, tak bych zavedla před-
mět  estetická výchova do základních škol už od první třídy.

Alena Váňová

O CYKLISTECH A CHODCÍCH
Přesto, že dnešní svět patří čím dále více pojízdným plechovým krabičkám (někdy bohužel i rakvičkám), naj-

dou se stále ještě podivíni, kteří chodí pěšky nebo jezdí na kole. I když jsou na území Prahy v naprosté men-
šině, magistrát hl.m. Prahy vyhlásil program rozvoje cyklostezek, který se dokonce celkem plní. Od dubna je
dokonce povoleno přepravovat kola i v tramvajích (v místně a časově omezené míře).

Jak je tomu v Újezdě n.L.? Svým rovinatým terénem je přímo předurčen k jízdám na kole. Domnívám se
však, že zejména v centru Újezda to mají zejména cyklisté velmi složité.
Přijmeme-li fakt, že jízda cyklistů po Starokolínské, Novosibřinské a Staroklánovické je pokusem o sebevraždu,
je možnost, jak se na kole dostat např z oblasti ulic Hrádková, Holšická, Soběšínská, Sudějovická do centra
k Lídlu, ke spořitelně a budoucímu multifunkčnímu domu bez porušení předpisů komplikovaná a přímou cestou
nemožná. To samé platí pro spojení této oblasti s Blatovem. 

Kromě již dlouho bezvýsledně diskutovaného odstranění jednosměrného provozu v Čentické „přispělo“ k dal-
ším komplikacím pro cyklisty zjednosměrnění provozu v ul.Soběšínské u hlavní silnice. Asi k tomu došlo proto,
že auta parkující těsně u křižovatky s hlavní Novosibřinskou komplikují obousměrný provoz. Na cyklisty přitom
zřejmě nikdo nepomyslel. Kromě toho auta musejí objíždět přes hlavní křižovatku  Staroklánovická-Novosibřin-
ská, čímž ji ještě víc ucpávají.

V té souvislosti připomínám, že např. v Holandsku je zcela běžné vyznačit v jednosměrných ulicích jízdu cy-
klistů v obou směrech. V případě Čentické ulice stejně běžně dochází k jízdě cyklistů v protisměru. Proč ne,
když se tam v protisměru vejdou a jezdí i popeláři ?

Předpokládám, že na chodnících z betonových desek v příkopech kolem Novosibřinské a Starokolínské asi
není jízda na kole teoreticky povolena. Kromě toho popraskané, neurovnané a chybějící desky tuto jízdu velmi
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ztěžují. Jsem újezdská desetiletá „náplava“, takže dobu zřízení těchto chodníků (zaplaťpánbů za ně) nepama-
tuji, předpokládám, že jsou ještě z doby akcí „Z“.

Ještě něco o chodcích: jsou i tací (a není jich zas až tak málo), kteří chodí pěšky z nádraží Klánovice do lesa
směrem na Vidrholec. Za tím účelem musejí přejít Staroklánovickou. V tomto úseku nyní platí povolená rychlost
70 km/hod., tj. skutečná rychlost u velké části aut 100 km/hod. Přejít v těchto podmínkách v zatáčce je také ha-
zardem. 

Proto si dovoluji navrhnout, aby byly s ohledem na cyklisty a chodce konstruktivně posouzeny následující
možnosti, které by neměly být náročné:

- buď zrušit značení jednosměrných ulic Čentická a Soběšínská, nebo alespoň doplnit je možností jízdy cyklistů
obousměrně. Je jisté, že se tam vejdou. Samozřejmě to vyžaduje oboustranný ohled, ne jen preferenci aut
a potlačení cyklistů

- najít finanční prostředky na opravu chodníků kolem Novosibřinské a Staroklánovické alespoň v blízkosti
středu Újezda (domnívám se, že by nebyly enormní) a umožnit na nich jízdu cyklistů

- vyznačit přechod pro chodce přes Staroklánovickou k lesní silničce u nádraží Klánovice (na úrovni restau-
race Smolík)

Ing.Marcel Marek, OS Újezdský Strom

ZVEME VÁS

S V Á T E K     M A T E K
Komise pro občanské záležitosti v Újezdě nad Lesy 

připravuje setkání pro seniory 
u příležitosti Svátku matek.

Oslava se uskuteční 
dne 10. 5. 2008

v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici
od 14.00 hod.

Aby se Vám posezení co nejvíce líbilo, připravili jsme pro Vás 
tradiční pohoštění s bohatým  kulturním programem.

Těšíme se na příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti

Zdena Vodová, Komise pro občanské záležitosti

Český svaz zahrádkářů v Újezdu nad Lesy

POZVÁNKA NA VÝLET
Kam: ŠUMAVA: Lenora, Volary, Volyně, 

Strakonice, lesy a pláně hor;
v PRACHATICÍCH bude čas 
na prohlídku starobylého města 
i na oběd.

Kdy:              v sobotu 31. 5. 2008   v 7:00 hodin 

Odkud: od spořitelny v Újezdě

Přihlášky: př. Líznerová � 281 972 219 

POZVÁNKA
Chcete se s námi podívat 
na trhy do Polska - Kudová.
Máte možnost se přihlásit 
u pí Zajacové na tel:
281 970 138, 728 818 011. 
Termín zájezdu je 
24. května 2008, 
odjezd v 5:00 hod 
ze zastávky Auto Štangl. 
Cena zájezdu je 200 Kč

ČČK



SBĚR TEXTILU
Český červený kříž opět pořádá před místním úřadem sběr textilu, který se koná

dne 31. května 2008 od 7:30 hod do 12:00 hod. 
Textil je třeba dát do pytlů nebo svázat provázkem. Přijímáme boty, záclony, deky, ložní

prádlo a jiné potřebné věci, oblečení, hračky, kočárky. 
Předem děkujeme ČČK.

Zajacová, tel: 281 970 138, 728 818 011
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POZVÁNKA NA NOVÝ KLÁNOVICKÝ BĚH
Vážení příznivci zdravého a prospěšného běhání, velmi ráda bych vás po-

zvala na devátý ročník tradičního Běhu Terryho Foxe, ale bohužel tato tra-
dice nejen v Klánovicích, ale v celé republice končí. V závěru roku jsme se
dozvěděli, že Kanada neprodloužila naší republice licenci na další roky, a proto

už se u nás BTF nesmí konat. Nejsme jediná země, kterou to potkalo.   
Na celostátním setkání organizátorů jsme se dohodli, že by byla veliká škoda, aby akce s tak dlouhou tradicí

náhle skončila, a proto se bude běhat dál, i když pod jiným názvem - BĚH NADĚJE, jiným zastřešením
(společnost Levity a.s., která se účastnila i BTF), ale se stejným cílem – sejít se ke zdravému běhání, setkat
se s lidmi a přispět na výzkum nemoci, se kterou se jistě každý ve svém okolí setkal. 

Zveme vás proto v sobotu 24. 5. 2008 ke klánovické škole na 1. ročník běhu, který naváže na úspěšný Běh
Terryho Foxe. Zápisy začínají od 8. 30 hodin, samotné běhy od 10 hodin. Na své si přijdou běžci, cyklisté, chodci,
rodiče s kočárky i lidé s pejsky. Opět budou připraveny různé trasy. Současně bude probíhat bohatý doprovodný
program za hudebního doprovodu skupiny Slimáci. 

Vezměte rodinu a přijďte si zaběhat a podpořit dobrou věc.
Jolana Fuchsová,  organizační výbor

KONCERTY UMĚLECKÉ ŠKOLY
I v druhé polovině šk. roku 2007/2008 čekají naše  žáky z pobočky v Újezdě nad Lesy hudební vystoupení.

Ve dnech 12., 19., a 20. května pořádáme volně přístupné koncerty žáků v klánovickém  KC Beseda.
(Začátky koncertů jsou zveřejněny mj. na naší adrese WWW.UMELECKASKOLA.CZ ) Na pódiu se vystřídá většina
žáků ze všech  hudebních předmětů, které v oblasti Újezd nad Lesy - Klánovice  vyučujeme. Vybraní žáci a soubory
poté vystoupí i na závěrečném koncertě ZUŠ dne 26. května 2008 v 18.00 hod. ve společenském sále
Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy.  V prostorách  újezdské ZŠ proběhne i dne 12. května v 18.00 hod.
informační schůzka pro zájemce o studium hudby pro následující školní rok. Vedle vybraných žáků
z průzkumů hudebnosti, uskutečněných v mateřských školách a prvních třídách škol základních,
se schůzky mohou zúčastnit i děti straších ročníků. Zahájení studia starších žáků bude podmíněno
přijímacími talentovými zkouškami.

V letošním roce nám v Újezdě vznikla nová hudební seskupení, z nichž nejvýraznějším je dětský pěvecký sbor.
Výuka pěveckého sboru je pro naše žáky bezplatná ( podobně jako výuka orchestrů a komorních her). Naplňujeme
tím záměr umožnit žákům seberealizaci a uplatnění nabytých dovedností ve skupinovém muzicírování. Pro děti
ze všech poboček naší ZUŠ jsou k dispozici tři věkově odlišné pěvecké sbory, smyčcový orchestr, dechový velký

orchestr a mnoho komorních těles nejrůznějšího
obsazení. Žáci  v hudebních tělesech nabírají
zcela nové zkušenosti v oblasti souhry, ladění
,hry z listu a podobně. Mají možnost i k atrak-
tivní koncertní činnosti v zahraničí. ( Náš de-
chový orchestr Žižkovská smršť pojede 13. září
2008 do francouzské Bretaně. Výměnný zájezd
se uskuteční  díky získanému grantu z pro-
středků Magistrátu hlavního města Prahy v ob-
lasti volného času dětí, mládeže a tělovýchovy).
Mnohem více informací o orchestrech a dalších ak-
tivitách pravidelně aktualizujeme na www strán-
kách školy.   

BcA. Martin Hauptmann , ředitel školy  
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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 květen 2008

Úterý 6. 5. 2008, 19.30 KINO - TOUHA, OPATRNOST
USA / Čína / Tajwan / Hong Kong, 2007, 157 minut, přístupný. Režie: Ang Lee (Zkrocená hora, Tygr a drak). Eroticky laděný
špionážní thriller odehrávající se v Šanghaji roku 1942. V hlavních rolích se představí hvězda asijské kinematografie Tony
Leung, s nímž si zahrála začínající herečka Tang Wei. Držitel Oskara, režisér Ang Lee získal za snímek na Mezinárodním filmovém
festivalu v Benátkách 2007 „Zlatého lva“ v kategorii nejlepší režie. V katergorii nejlepší kamera zvítězil kameraman snímku
Rodrigo Prieto, který získal "Zlatou Osellu". Film ziskal nominaci na "Zlatý globus" v kategorii - nejlepší zahraniční film.

Neděle 11. 5. 2008, 16.00 DEN MATEK S MC
Vystoupení Šikulků z kroužků MC, rodinné představení s loutkami Dlouhý, Širokýa a Bystrozraký, relaxační a beauty koutek pro
maminky, ukázky masáží shiatsu, přednáška na téma postava a váha, ukázka líčení a prodej kosmetiky Oriflame, aromatera-
pie, barevná typologie, ukázka intuitivních tanců pro jednotlivce i páry. Informace a místenky na 604 315 231.

Pondělí 12. 5.,19. 5., 17.00 
Úterý 20. 5. 2008, 16.30 INTERNÍ KONCERTY ZUŠ Praha 3 pracoviště ÚJEZD NAD LESY

Úterý 13. 5. 2008, 19.30 KINO - LOVEC DRAKŮ
USA, 2007, 127 min., drama, od 15 let. Režie: Marc Foerster. Hrají: Khalid Abdalla, Shaun Toub, Atossa Leoni, Homayoun Ershadi.
Film na motivy slavného bestselleru Khaleda Hosseiniho o dvou afghánských chlapcích. Amir je syn bohatého obchodníka, Hassan syn
jejich sluhy. Spojuje je pevné pouto přátelství. Jednoho dne ale Amir Hassana ošklivým způsobem zradí. Celý život pak cítí vinu
a snaží se ji odčinit. Šanci ale dostane až po dvaceti letech, kdy už dávno žije v Americe. Přesto se vydává zpátky do Kábulu
ovládaného Talibanem napravit své dávné hříchy.

Středa 14. 4. 2008, 17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTÍ Z TVOŘIVÉ DÍLNY TAŤÁNY MACHOLDOVÉ
Srdečně zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědy a ostatní na zahájení výstavy prací žáků Výtvarné dílny
Táni Macholdové. K vidění budou tentokrát super obří objekty, loutky, ale i malby a kresby dětí všech věkových kategorií, které
tuto Dílničku navštěvují. Uslyšíte koncert dětských hudebních virtuosů a prohlédnete si vše nové, co jsme za poslední rok
vytvořili. Těšíme se na hezké odpoledne s Vámi. 

Čtvrtek 15. 5. 2008, 19.30 KINO - DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
USA, 2007, komedie, 105 min, titulky, od 15 let. Režie: Wes Anderson. Hrají: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman,
Bill Murray, Natalie Portman, Anjelica Huston. Indie, vlak, tři bratři a několik pološílených žen. Skvělé herecké výkony, jedinečný
humor, exotická atmosféra, napínavý příběh a bollywoodská stylizace. Komický a zároveň i velmi melancholický pohled
na život. Komedie o lásce, rodině, a jaké je to být člověkem na nesprávném místě. I ve svém zatím posledním filmu řeší
Anderson vztahy mezi bratry, jejich přítelkyněmi a vlastně vůbec světem okolo nich.

Pátek 16. 5. 2008, 19.30 KONCERT – TONY ACKERMAN
Americký virtuózní kytarista Tony Ackerman představí fascinující sólový večer na pěti akustických kytarách. V první polovině
večera čerpá ze svých hudebních kořenů v různých amerických stylech - folk, bluegrass, blues a ragtime. V druhé části večera
pokračuje klasickou kytarou, brazilskou bosanovou, a na závěr hraje své originální skladby a improvizace, které jsou inspiro-
vány hudebními styly z celého světa. 
Vstupné: 100 Kč, studenti/důchodci 70 Kč

Neděle 18. 5. 2008, 16.00 KINO - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
USA, 2007, 87 minut , animovaná rodinná komedie, dabing. Režie: Tim Hill. Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola
Garai, Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave. Neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne
narazí na Davida, který si jejich talentu všimne a nechá je natočit desku. Následují koncerty, davy fanoušků a Chipmunkové se
čím dál tím víc pouštějí do různých dobrodružství.
Vstupné: 65 Kč/os.

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Čtvrtek 22. 5. 2008, 19.30 KINO -  O RODIČÍCH A DĚTECH
ČR, 2007, komedie, 110 minut, přístupný. Režie: Vladimír Michálek. Hrají: Josef Somr, David Novotný, Mariana Kroftová,
Luboš Kostelný, Jiří Lábus. Komedie O rodičích a dětech chce navázat na nejlepší tradice české filmové komedie. Vtipné dia-
logy, výjimečné herecké výkony a humor spojující diváky napříč generacemi.

Pondělí 26. 5. 2008, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – ŽABÁK VALENTÝN
Na motivy německé pohádky Burny Bose. Dramatizace a režie: Marek Bečka a Buchty a loutky. "Kvak, kvak... co se na mě
tak díváte?! Já jsem princ!", prohlásí jednoho dne rozmazlený žabí chlapeček a uteče od maminky a tatínka za princeznou
do světa, kde číhají žabí nepřátelé: hadi, ježci, ale hlavně - čápi… Hraje divadlo Buchty a loutky. Vstupné: 40 Kč/os.

Středa 28. 5. 2008, 17.00 VERNISÁŽ  VÝSTAVY PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉHO 
A KERAMICKÉHO KROUŽKU ZŠ JIRNY
Výstava potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 29. 5. 2008, 19.30 KINO -  TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
USA, 2007, thriller, 122 minut, od 15 let. Režie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: Javier Bardem, Josh Brolin, Tommy Lee Jones,
Woody Harrelson, Kelly Macdonald. Kombinace černočerného humoru, chytrého příběhu a mistrovských dialogů řadí thriller
Tahle země není pro starý mezi nejlepší filmy obou bratrů, což potvrzují i čtyři nominace na Zlaté glóby.

Pátek 30. 5. 2008, 19.30 KONCERT – skupina SIX STRINGS a SPREE
V podání skupiny SIX STRINGS uslyšíte rockové a bluesové písně hrané na 2 akustické kytary. SPREE je skupina hard rocko-
vého ražení.

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

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

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

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování dárcům
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Upozorňujeme čtenáře, 
že místní knihovna v Lomecké ulici
č.p. 656  bude opět otevřena v polovině
května 2008. Přesný termín bude uve-
řejněn na internetových stránkách
www.praha21.cz a na vývěskách.

Marie Tomaidesová 

Pro děti
autor dílo
Awdry Wilbert Vere O mašince Tomášovi 
Braunová Petra Borůvkové léto s Terezou 
Brezina Thomas Pomsta černé mumie 
Bryant Bonnie Velký závod. Dívky v sedlech 25
Disney Enterprises Nejkrásnější pohádky pro princezny 
Dudek Adolf Perličky 
Francková Zuzana Stíny minulosti 
Gebhartová Vladimíra Říkadla a hry pro nejmenší 
Hoňková Iva Pohádky ze staré půdy
Jínová Šárka Vůně první lásky 
Jínová Šárka Letní láska
Kawuloková Jana Jízda v protisměru 
Kopcová Gabriela Pohádky ze statku 
Macourek Miloš Živočichopis 
Moore Ulysses První klíč 
Moore Ulysses Kamenní strážci 
Pullman Philip Zlatý kompas 
Pullman Philip Jedinečný nůž 
Pullman Philip Jantarové kukátko 
Rowlingová Joanne Harry Potter a relikvie smrti 
Shan Darren Lovci v přítmí 
Stewart Paul Zkáza létajícího města
Stewart Paul Šerolichotníkova kletba 
Stínil Luděk Lásko, kde jsi?
Svěrák Zdeněk Radovanovy radovánky 
Tolkien John Ronald Hobit aneb cesta tam a zase zpátky 
Wilsonová Jacquelin Jacky Snílek 
Zadinová Radka Proklánám tě lásko

Medvídci jdou do školy 
a jiné pohádky 
Příhody Bořka stavitele 

Pro dospělé
autor                dílo
Bauer Jan Poslední slovo má ďábel 
Bronte Charlotte Jana Eyrová 
Brown Sandra Mrazivý chlad 
Cílek Roman Sen o šibenici
Connolly John Kniha ztracených věcí 
Crombie Deborah Podíl na smrti 
Dona Klaus Zakázaná archeologie
Dumas Alexandre Bílí a modří 
Eco Umberto Ostrov včerejšího dne 
Fousek Josef Dobré jitro 
Frýd Norbert Tři malé ženy 
Gerritsen Tess Mefisto 
Gibson Ray Učíme se kreslit postavičky 
Herbert Frank Spasitel Duny 
Hoeg Peter Až najde čas 
Holden Sam Deník zoufalého otce.
Chadwick Elizabeth Největší rytíř
Chmiel Juraj Hrob bílého muže, 

aneb Afrika skutečností a snů 
Christie Agatha Zlatá brána otevřená 
Jakubka Jaroslav Zákoník práce 
Katzenbach John Analytik 
Khadra Yasmina Černá vdova 
Koťátková Soňa Dítě a mateřská škola 
Kryl Karel Pochyby
Kundera Milan Směšné lásky 
Liška Vladimír Po stopách nevysvětlitelných jevů
McBain Ed. Jed
McBain Ed. Noc kouzel zbavená 
Moliere Misantrop
Moliere Amfitryon
Monyová Simona Já o koze, on o voze 
Paul Allen Katyň 
Peinkofer Michael Bratrstvo run
Rankin Ian Hlas krve 
Rogge Jan-Uwe Výchova dětí krok za krokem
Rollins James Amazonie 
Shapiro Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj 
Sharry John Řešíme problémy s výchovou dětí 
Shaw G.B. Pygmalion 
Schwichtenberg Mare Cvičení pro zdravé klouby 
Slowík Josef Speciální pedagogika 
Small Beatrice Rosamunda
Spirit Michal Základy práva pro neprávníky 
Šmíd Zdeněk Expedice k Čechožroutům, aneb proč

bychom se nepobili
Velikovská Kamila odsouzená. Jak se žije ve výkonu 
Villon Francois Balady
Zachariáš Jaroslav Praktikum pracovního práva 
Zelinková Olga Poruchy učení

Guinness World Records 2008

Adresa: 
Lomecká 656
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy 

Půjčovní doby:
Pondělí  10.00 - 11.00  a  11.30 - 18.00 hod
Středa    10.00 - 11.00  a  11.30 - 17.00 hod
Pátek     10.00 - 11.00   a  11.30 - 16.00 hod
tel: 281 973 864
e mail: mlkpraha21@seznam.cz 

Marie Tomaidesová, knihovnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Dne 18. března 2008 se uskutečnil již 2. ročník charitativní akce, kte-

rou pořádal I. stupeň naší školy ve spolupráci s UNICEF. 
Projekt Českého výboru pro UNICEF - Panenka  "Adoptuj panenku

a zachráníš dítě” je zaměřen na podporu očkovacích programů, je-
jichž zásluhou se podaří v rozvojových zemích každoročně zachránit
před smrtí z důvodu dětských smrtelných chorob téměř 3 miliony dětí
do 5 let věku. 

Projekt z pohledu žáků 5.B

Na této akci jsme my, žáci prvního stupně,
„prodávali“ své výrobky. Z vybraných peněz jsme
si kupovali - adoptovali panenky, které se prodá-
valy za částku 600 Kč, což je suma potřebná pro
očkování jednoho dítěte proti 6-ti hlavním dět-
ským smrtelným chorobám. Třídy, které si pa-
nenku zakoupily, tak vlastně symbolicky
adoptovaly dítě, které panenka představuje. 

Naše třída 5.B si zakoupila celkem 8 pane-
nek. V rámci celé školy se pak prodalo celkem
48 panenek, což je o 13 více než v loňském
roce.

Děkujeme za Vaši účast.

Za žáky I. stupně – žáci V.B

ŠKOLA PRO UNICEF
Chtěla bych poděkovat naší základní kole, která

dne 18. března 2008 uspořádala již podruhé charita-
tivní den pro děti ve světě. 

Největší dík patří paní učitelce Hegyové z 5.B, která
celou akci zorganizovala a uvedla do chodu. Druhý dík
patří panu řediteli Kurkovi, který tuto akci umožnil a již
podruhé si osobně zakoupil charitativní panenku, která
umožní přeočkovat jedno dítě proti šesti smrtelným ne-
mocem. 

Další dík patří naší paní pokladní Půžové, která
bravurně zvládla samotný prodej panenek. A hlavní dík
patří našim dětem, které si ve třídách připraví své vý-
robky a ty prodávají svým rodičům a prarodičům. 
Za takto získané peníze si každá třída koupí charita-
tivní panenku. Letošním rekordmanem je 5.B s osmi
panenkami! Gratuluji!

Přibývá také dětí, které si panenku zakupují domů.
První panenku zakoupila MŠ Sedmikráska. V loňském
roce jsme takto přeočkovali 35 dětí a letos dokonce 47. 

Jen zůstává bez povšimnutí kasička, do které se
vybírá na výživu. Pro příště – nebojte se kasičky! Pro
jedno dítě ve třetím světe stačí 150 Kč na měsíc!

Mnohokrát děkuji všem zúčastněným. Příští rok vás
všechny zveme a děkujeme. Učitelé a žáci Masarykovy
školy. 

Markéta Pazourková a děti Unicef 
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Jaro nás zastihlo v pilné práci. Velikonoce se letos sla-
vily opravdu brzy a tak již v březnu jsme malovali kraslice,
seli osení, vyráběli kuřátka, zajíčky i beránky. Neměli
jsme jen povinnosti, ale i zábavu.

V polovině měsíce jsme mezi sebou přivítali maminky,
babičky a tatínky na odpolední keramické dílně. Každý si
mohl vybrat předlohu pro svůj výrobek. Na stolech se ob-
jevily slunečnice, kostelíky, pampelišky, zajíčkové, do-

konce i jedna úžasná želva a chobotnice – tyto výrobky
vznikly z rukou šikovných malých i velkých umělců. 

12. březen byl ve znamení dne otevřených dveří. Naši
budoucí kamarádi v doprovodu  rodičů si přišli prohléd-
nout mateřinku. Asi se jim u nás líbilo, protože ve dnech
zápisu k nám zavítalo 62 rodičů, kteří si vyzvedli žádost
o přijetí do mateřské školy. Je nám moc líto, že příští
školní rok se pro ně uvolní  pouze 28 míst. O přijetí roz-
hodnou kriteria stanovená zřizovatelem – Úřadem měst-
ské části Praha 21.

1. dubna nás čekala ještě jedna příjemná akce. S ve-
likým úspěchem jsme vystoupili s pásmem „Lidová jarní
veselice“ v divadle Gong na přehlídce mateřských škol
obvodu Praha 9 – „Předškoláček 2008“. 

Nyní si už jen držíme všechny palce, aby se konečně
umoudřilo počasí a dovolilo nám trávit dopolední i odpo-
lední čas na školní zahradě. Moc se těšíme na velikou
trampolínu, kterou jsme dostali pod stromeček, nová ná-
kladní auta i hry na pískovišti . Jaro, už vstávej !!! 

Kamarádi z 1. mateřské školy

DOPOLEDNE PLNÉ KRESLENÍ
Dne 26. 3. 2008 navštívila

naši školu známá ilustrátorka
a spisovatelka paní Inka De-
levová společně s překlada-
telkou paní Müllerovou. Paní
Inka Delevová ilustruje přede-
vším dětské knížky a přírodo-
vědné atlasy, které ve škole
často používáme. Celé do-
poledne se paní Delevová věnovala druhým třídám,
které se postupně vystřídaly v čítárně. Paní Inka s dětmi
kreslila a pomáhala jim s jejich pracemi, zejména s kres-
bami zvířat v pohybu. Děti byly zcela nadšené a vůbec
se jim nechtělo zpět do třídy. Vymohly si na paní malířce
slib, že k nám ještě přijede a bude s námi opět kreslit. 

Tímto druhé třídy velmi děkují za krásné a inspira-
tivní dopoledne. Už se těšíme na další setkání.

Za žáky a učitelky druhých tříd,
Věra Němečková

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Kreativního dopoledne se zúčastnila známá
ilustrátorka a spisovatelka Inka Delevová 

společně s překladatelkou paní Millerovou

V dubnu jsme si v Sedmikrásce konečně užívali slu-
nečné dny na zahradě, měli jsme přichystáno několik tra-
dičních akcí i nějakou tu novinku. Většina jich ale
probíhala až po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, takže
mi dovolte, abych o nich psala v čase budoucím…

Na sobotu 19. dubna chystáme každoroční hojně
navštěvovanou brigádu na naší zahradě, kromě úpravy
zeleně budeme také budovat dopadovou plochu pro
novou průlezku. A protože nejen prací živ je člověk,
jistě se i pobavíme a opečeme si dobrý buřtík na ohni.
S předškoláčky nacvičujeme krátký program na vítání

nových újezdských občánků a na konec dubna plánu-
jeme velký dětský tenisový den na kurtech v Klánovi-
cích. S využitím oblíbené akce pořádané naším MÚ ke
dni Země připravujeme větší projekt s ekologickou té-
matikou. Děti si formou her a zábavných výtvarných
činností zopakují řešení otázky pana Nerudy: „Kam s
ním?“, tedy třídění odpadu, zasadí vlastnoručně keř na
zahradě a dozvědí se o Zemi spoustu nového…

Takže pevně věříme, že nám počasí bude přát,
všechny děti budou zdravé a sluníčko nám hezky posvítí.

Martina Kubová
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ZPRÁVY Z FOTBALU
Tak jsme se dočkali a po dlouhé zimní přestávce začala pro všechny věkové k a t e g o r i e
druhá polovina soutěže. Trávníky se krásně zazelenaly a tak trénujeme venku za každého po-
časí. A jak si jednotlivé kategorie vedly?
Veškeré informace k dění v klubu naleznete na www.fkujezd.cz.

Mladší přípravka ,,A“ (hráči roč. 1999 a ml.) 
12. kolo (29. 3. 2008) 
FK Újezd nad Lesy  –  Přední Kopanina 1 : 5  (0 : 4)
Sestava: Havel - Mikuš, Pikner, Bouška, Votava, Vestfál, Veselovský, Kuštein, Králová, Štěrba, Šuleková, Černý,
Denemark, Čermák
branky: 30´ Veselovský
Komentář: K prvnímu jarnímu utkání jsme nastoupili po pouhých dvou trénincích venku, jelikož nám stav hrací
plochy dřívější trénink na trávě neumožnil. Naši hráči hráli velmi ustrašeně a kromě pár jedinců naprosto ode-
vzdaně a bez chuti porvat se o výsledek. 

13. kolo (4. 4. 2008) 
FK Újezd nad Lesy  –  Tempo  0 : 3  (0 : 1)
Sestava: Havel - Bouška, Votava, Veselovský, Kuštein, Králová, Štěrba, Šuleková, Černý, Denemark, Čermák,
Michek, Michalský
Komentář: Na domácím trávníku neprohráváme, to doposud platilo spolehlivě, tentokrát tomu ale tak ne-
bylo. Samotné utkání začalo opatrně na obou stranách, ale koncem poločasu nás soupeř začal přehrávat, až
se mu podařilo střelit vedoucí gól. Po přestávce jsme zahájili aktivněji my, ale bohužel bez gólového efektu.
Soupeřovy útočné akce byly přeci jenom nebezpečnější, takže celkem spravedlivě dalšími góly rozhodli hráči
Tempa o tom, že tentokrát body pro nás visely příliš vysoko.

14. kolo (11. 4. 2008) 
FK Újezd nad Lesy  –  Vyšehrad  2 : 2  (0  : 1)
Sestava: Havel - Bouška, Votava, Veselovský, Kuštein, Králová, Šuleková, Černý, Denemark, Čermák, Mruvčinský
Branky: 31´ Černý, 45´ Denemark
Komentář: Po rozpačitém začátku v úvodu soutěže, kdy jsme prohráli obě utkání, jsme očekávali podstatně lepší
výkon a herní projev celého mužstva. Optimismu nám dodával návrat našeho nejlepšího hráče, který se vracel
po zranění a nemoci. Na jeho výkonu byla delší pauza trochu znát, přesto s ním v sestavě celý tým podal lepší
výkon než v minulých kolech a ve vyrovnaném utkání po posledním hvizdu rozhodčího jsme mohli oslavovat zís-
kaný první jarní bod.

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. FC Tempo Praha 13 10 2 1 46 : 11 32

2. SK Aritma Praha 14 9 2 3 34 : 18 29

3. FK Újezd nad Lesy 14 9 1 4 51 : 26 28

4. SK Slavia Praha B 14 8 3 3 47 : 31 27

5. SK Motorlet Praha B 14 8 2 4 66 : 38 26

6. FK Viktoria Žižkov B 14 8 0 6 44 : 35 24

7. Junior Praha 14 6 2 6 35 : 25 20

8. FK Slavoj Vyšehrad 13 6 1 6 26 : 23 19

9. FC Přední Kopanina 14 4 2 8 19 : 40 14

10. TJ Slovan Bohnice 14 3 1 10 21 : 55 10

11. ČAFC Praha B 14 1 4 9 10 : 52 7

12. FC King 14 0 2 12 9 : 54 2

Tabulka po 14. kole 
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Tabulka po 10. kole 

Starší přípravka  (hráči roč. 1997 a ml.)
MOTORLET - ÚJEZD nad LESY 2 : 0 (1 : 0) 
SESTAVA:  PŘIBYL - NOVOTNÝ, DRDLA, VOJÁČEK - KONEJL, ŠULEK - LIPÁR, VESELOVSKÝ. 
STŘÍDAČKA:  BOUŠKA, KUŠTEIN, ŠTĚRBA, VOTAVA, HORÁK. 

ÚJEZD nad LESY-LIBUŠ 1 : 1 (1 : 1) 
SESTAVA:  PŘIBYL - NOVOTNÝ, HERČÍK, VOJÁČEK - KONEJL, VOJÁČEK - HORÁK, LIPÁR 
STŘÍDAČKA:  ŠULEKOVÁ, BOUŠKA, ŠTĚRBA

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

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

Přátelská utkání před sezónou:
FK Újezd nad Lesy – FC King  1 : 3  (1 : 1)
Branka : Andras L.
FK Újezd nad Lesy – SK Ďáblice  4 : 2  (3 : 1)
Branky: 2x Jašek R., Andras L., Vaníček T.
V jarní části sezóny 2007/2008 jsme doposud odehráli pouze 1 mistrovský zápas. 

10. kolo – FK Újezd nad Lesy – Admira   1 : 6  (1 : 4)
Branka: Andras L.
Sestava: Votava T. (31’Ševčík R.) –  Andras L., Rubeš D., Křikava D. (6’Černý T.), Doležal O. – Havel J. (31’ Baudiš J.),
Foltman P., Karbus D. (31’Drdla L.), Mrazík Š. (C) – Jašek R. (45’ Vaníček T.), Podlipný  J.
Komentář: V utkání s prvním družstvem tabulky jsme hráli vyrovnanou partii pouze 20 minut. Pak jsme vlastními
chybami nabídli soupeři do přestávky 3-brankový náskok. Po poločase se utkání už pouze dohrávalo a my jsme
ještě 2x inkasovali. 

Roman Mruvčinský

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Admira 10 9 0 1 60 : 7 27

2. Kopanina 10 8 1 1 31 : 21 25

3.  Bílá Hora 10 6 1 3 30: 18 19

4. Troja 10 5 2 3 35 : 25 17

5. Újezd nad Lesy 10 5 1 4 26 : 27 16

6. SK Střešovice  B 10 5 0 5 23 : 20 15

7. Ďáblice 10 4 1 5 30 : 24 13

8. Stodůlky  B 10 2 3 5 24 : 22 9

9. Lipence 10 0 2 8 3 : 42 2

10. Zličín  B 10 0 1 9 1 : 58 1

OZNÁMENÍ
Omlouváme se všem sportovním příznivcům a přátelům Občanského sdružení FC Rohožník

United, kteří se pravidelně na jaře a na podzim zúčastňovali nohejbalových turnajů. Z důvodu
nedostatku finančních prostředků se nebude v roce 2008 konat ani jeden nohejbalový turnaj
pořádaný našim občanským sdružením.

Vzhledem k finančním problémům, které nás letos potkaly, nejsme schopni uspořádat
turnaj na obvyklé úrovni, a proto jsme byli nuceni ho zrušit.

Petr Rybář, Občanské sdružení FC Rohožník United
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ZAHRÁDKA V KVĚTNU
Nejdříve si povíme několik pořekadel: „Májová kapka platí nad dukát“, „Když se v máji blýská, sedlák si výská“,

„Svatý Urban - 25. května bývá studený pán“.
Květen je měsíc, který je snad pro každého zahrádkáře tím nejkrásnějším. Rostliny mají krásnou svěží zele-

nou barvu a květy jsou plné barev. Vše láká, abychom každou rostlinku osahali, přivoněli nebo se posadili do je-
jich blízkosti. Ovšem ne všechny rostliny, které jsou tak krásné, jsou našemu zdraví prospěšné. A právě o těch
nebezpečích na zahradě, které hrozí jejich pěstitelů i obdivovatelům a zejména dětem,  si v dnes povíme.

Jedovaté rostliny
Obsahují ve svých částech nebo celé různé toxické látky například alkaloidy, glykosidy, terpeny, silice, toxické pro-
teiny a další. Výše jedovatosti je odvislá na tom s jakou  částí a hlavně v jakém množství přišel lidský organis-
mus do styku a jak byl proti jedovatým látkám odolný. Většinou jsou plody jedovatější než zelené části rostlin. Zase
naopak, některé části jedovatých rostlin v malém množství se ještě v dnešní době používají v lékařství například
k léčení srdečních chorob.

Velmi nebezpečné, zejména pro malé děti, jsou barevné plody , které si děti mohou splést třeba s rybízem,
borůvkou  nebo jiným bobulovitým ovocem. Jedovaté červené plody má například konvalinka, lýkovec jedovatý,
kalina obecná, bez červený, zimolez tatarský, brslen evropský. Jedovaté bílé plody má pámelník, černé plody ptačí
zob, břečťan, střemcha. Z plevelů lilek černý a z planě rostoucích vraní oko a rulík zlomocný. Smrtelně jedovatá
semena má jednoletý skočec, z ozdobných dřevin pak štědřenec odvislý, trnovník lidově akát. Mezi rostliny, kde
je jedovatá  nadzemní část patří oměj šalamounek, hlaváček jarní, čemeřice černá a zelená , ocún podzimní, ná-
prsník červený, talovín zimní, orlíček zahradní. Vše jsou to rostliny krásné květem, které upoutají naši pozornost. 

Okrasné cibuloviny jsou nebezpečné v podzemních cibulích, které obsahují jedovaté látky a proto musíme
být opatrní při práci s nimi, to je při sázení, vyrývání, sušení i ukládání. Nejvíce jedovatý je ocún podzimní, méně
jedovaté jsou sněženky, bledule, narcisy, šafrány i řebčík královský. 

Okrasné dřeviny listnaté, i mezi nimi se najdou ty s jedovatými listy například rúj, barvínek, dřišťál ( jeho
plody jsou velmi ceněné pro vysoký obsah vitamínu C a zpracováváme  a konzumujeme je jako kompoty, šťávy),
rododendrony s azalkami, kručinka,  janovec a také krásná vistárie.   

Jehličnany, i mezi nimi najdeme ty jedovaté na prvé místo patří tis, ten je jedovatý prakticky celý včetně se-
mínka, pouze červený dužinatý obal jeho semínka není jedovatý. Jedovaté jsou větve zeravů- tújí, cypřišků, ja-
lovce klášterského.

Plevele, z těch jsou nejjedovatější blín černý, durman obecný – jejich semínka jsou podobná makovým. Další
jedovaté jsou bolehlav plamatý a rozpuk jízlivý - čeleď okoličnatá. 

I u pokojových rostlin, které letníme najdeme jedovaté a to zejména oleandr, durman – andělská trum-
peta, poinsettie – vánoční hvězda, řemenatka – klivie, dienfanbachie, monstera, anthurie, filodendron.

Některé rostliny nás nutí kýchat, slzí nás oči, máme zduřenou sliznici, jsou to alergie a příčinou je nadměrné
množství pylu větrosnubných rostlin - lísky, vrby, olše, břízy, jehličnatých dřevin, travin i některých plevelů.
Alergie nás může postihnout i ze silně vonící rostliny – lilie, trnovník, ptačí zob, pustoryl, šeřík. Všechny výše uve-
dené rostliny, které způsobují alergie, by neměli být v blízkosti odpočinkových míst na zahradě, oken vedoucích
do ložnic či pokojů, kde se zdržujeme nejvíce.

U některých rostlin nás může překvapit i taková reakce naší pokožky, která vypadá jako popálenina. To způ-
sobují rostliny se žláznatými chloupky s obsahem silic nebo buněčnou šťávou. Dáme si pozor na sasanky, koni-
klece, pivoňky, dymnivky, třemdavu, srdcovku i některé druhy prvosenek. Při práci s těmito rostlinami bychom si
měli co nevíce chránit tělo a používat rukavice.

Další nebezpečí nám hrozí od trnitých rostlin a keřů. Jejich nebezpečí je na první pohled patrné a proto by-
chom tyto rostliny neměli vysazovat v místech, kde se pohybují děti a u odpočinkových zákoutí. Jedná se
o rostliny - růže, kdoulovce, dřišťál, mahonie, cesmíny, trnky, hlohyně. 

A jak předcházet nebezpečí?
Pokud máme malá děti, rostliny s lákavými plody zásadně nepěstujeme. Pokud jsou děti již větší, řádně je pou-

číme o nebezpečí, které jim od různých rostlin hrozí. Jedovaté bobule, pokud jsou v menším množství odstra-
níme. Jedovaté rostliny planě rostoucí likvidujeme pokud jsou rostliny ještě malé. Při manipulaci s těmito
rostlinami používáme rukavice.

Pokud si jedovaté rostliny dáme do vázy, v případě jejich likvidace vylijeme okamžitě i vodu.   
A alergie? Raději v těch rizikových dnech pobýváme více doma než venku.
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Jestli jste došli ve čtení až k těchto místům, určitě jste zjistili, že nějakou tu jedovatou nebezpečnou „potvoru“
máte doma či na zahradě. Ony mají, ale přeci krásné květy nebo jsou ozdobné růstem, proto všechny neznalé
upozorněte na jejich nebezpečí a dále se těšte z jejich krásy.    

✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

SDĚLENÍ
Zpráva z Výroční členské schůze:  Tak jak pomalu bývá tradicí naší Výroční členskou schůzi přivítalo slu-

nečné nedělní odpoledne. Přítomným členů organizace byly předloženy kompletní zprávy o činnosti, finanční, re-
vizní a odsouhlasen plán činnosti na další období. V diskuzi p. starostka A. Vlásenková odpovídala na dotazy
týkající se dění v obci.

Pro lepší informovanost členů i veřejnosti máme rozpracované internetové stránky naší organizace. Na strán-
kách bude přehled zpráv z naší organizace, problémy, které projednává výbor a celkový přehled zájezdové čin-
nosti, včetně možnosti se přihlásit či případně zavčasu se odhlásit a další stránky se zahrádkářskou tématikou. 

Za ČZS organizaci Újezd nad Lesy
Banka Exnerová

JSTE OHROŽEN/A DOMÁCÍM NÁSILÍM?
PORADÍ VÁM V INTERVENČNÍM CENTRU!

Zpočátku nevinné hádky mezi ohroženou a násilnou osobou, později facky, odstřihnutí od rodinných financí,
a nakonec rány pěstí a pálení cigaretou. Tak často eskalují útoky násilného partnera proti ohrožené osobě.
Přibližně v 95 % jsou napadané ženy, které svou situaci skrývají, podle statistik v průměru 5-6 let, před nejbliž-
ším okolím a incidenty nikde neohlásí. Typické je, že agresor postupně vytváří pravidla soužití a jejich kontrolou
si udržuje nad „obětí“ čím dál větší moc. Násilník doprovází útoky intenzivním psychickým týráním ohrožené
osoby. 

Jaká je pomoc ze spirály násilí, které se děje v soukromí a bývá beze svědků? Jedinou radou je, aby se ohro-
žené osoby (může to být muž, žena, senior, zdravotně postižený člověk či dospívající dítě) obrátily co nejdříve
na Intervenční centrum (IC) při Centru sociálních služeb Praha. Na ohrožené osoby čeká vlídné přijetí a mož-
nost probrat obtížnou životní situaci. Odejít mohou s radami a instrukcemi, jak dál postupovat, aby nevystavo-
valy sebe nebo děti dalším nebezpečným útokům. Osobám ohroženým DN poskytuje nová služba také
bezplatnou právní a sociální pomoc. Poradna pomáhá v souvislosti s domácím násilím i při sepsání různých
podání k soudu.

Od ledna 2007 může Policie ČR dle nového zákona vykázat násilnou osobu na dobu 10 dní ze společného
obydlí. V Praze bylo od ledna minulého roku do poloviny dubna 2008 vykázáno 67 násilných osob (z toho 3 ženy
a 64 mužů – většinou manželů, druhů nebo synů). Důležité je, že ochrana státu je jednoznačně na straně ohro-
žené osoby a dětí jako svědků nebo zapomenutých obětí DN. 

Objednat se můžete na tel.: 604 231 085, 739 440 771, 731 056 701, 281 861 580, 281 911 883. 
Kontaktní adresa: Intervenční centrum-Centrum sociálních služeb Praha, Šromova 861, Praha 9 – Černý Most.
Konzultace může probíhat anonymně, osobně nebo i po telefonu. 
Internetová poradna: icpraha@mcssp.cz

Marie Šusterová
Intervenční centrum - Centrum sociálních služeb Praha

Šromova 861, 198 00 Praha 9 – Černý Most
kontakt: 604 23 10 85 

Pokud vás, vážení čtenáři, zajímá téma domácího násilí, nebo byste se chtěli v této souvislosti na cokoli
zeptat, neváhejte se, prosím, obrátit na redakci Újezdského zpravodaje. Své dotazy a náměty, prosím, posílejte
na mailovou adresu martina.nejtkova@praha21.cz nebo je vhoďte do schránky umístěné u vchodu městského
úřadu, která je určená pro vaše příspěvky. Děkujeme. 
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NENÍ VANDAL JAKO VANDAL  - ANEB POVZDECH SPRÁVCE
TĚLOCVIČNY

Zdroj: Wikipedia 

Vandalové se většinou chovali nepřátelsky k Římanům a později k Byzan-
tincům a především jako ariáni pronásledovali katolíky. První známý král Go-
digisel padl v boji s Franky, po něm nastoupil jeho syn Gunderich, nejspíš už
on chtěl podnikat vpády do Afriky, ale nedožil se toho. Tehdy na trůn nastoupil
Geiserich (428-477), pod jehož vedením se Vandalové konečně přeplavili
přes Gibraltarskou úžinu do Afriky. Odsud Geiserich pořádal další výboje na
Sicílii a ostrovy západního Středomoří. Akčí radius Vandalů se přibližoval k ji-
hoitalským břehům, proto uzavřeli Římané roku 442 s králem Geiserichem
smlouvu, kterou uznali zisky Vandalů na bývalém římském území s tím, že
budou do Říma dodávat obilí. To však bylo jen dočasné opatření, kdy římské
říši hrozila expanze Hunů pod Attilovým vedením. Roku 455 Vandalové do-
byli Řím a po dva týdny ho plenili. To zanechalo v současnících děsivé dojmy.
Výraz „vandal“ nabyl postupně významu člověka, který ničí kulturní hod-
noty. Proč se Vandalové rozhodli zaútočit na Řím, není jasné.
… více viz zdroj

ROŠŤÁRNA NEBO ZLOČIN
Dovolte nám, vážení čtenáři, malé zamyšlení inspirované událostí, jež se stala před nedávnem v újezdské

škole  a zasáhla náš fotbalový oddíl. 
Naši páni fotbalisti (starší žáci) měli jeden z mnoha tréninků v újezdské tělocvičně, při kterém se jim podařilo

rozbít fotbalovým balonem stropní podhled, údajně i světlo. Při tom samém tréninku došlo také k poškození skla
u nápojového automatu v chodbě u tělocvičny. Tolik popis celé události. 

První incident je jistě omluvitelný, vyplyne ze hry, druhý incident je vážnější a není to nic jiného než vandal-
ství. Není ani akceptovatelná výmluva, že automat nevydal, to co vydat měl, i když dostal zaplaceno. 
Incident politováníhodný, ale jeho řešení ze strany základní školy bylo více než překvapivé! Na policii ČR bylo
podáno trestní oznámení na neznámého pachatele za spáchání trestného činu výše popsaného, s nápovědou,
že škodu způsobil fotbalový oddíl. Rozběhl se velmi zvláštní sled událostí, kdy policie, konající svou povinnost,
kontaktuje postupně předsedu klubu, trenéry a zve je k podání vysvětlení. Vedení fotbalového oddílu řeší inci-
dent dvě hodiny na své schůzi, kontaktuje „mladé vandaly“, jejich rodiče atd.  A samotné policii toto akorát za-
bírá čas a výsledkem celé kauzy s velkou pravděpodobností bude odložení celého případu. Z hloupé rošťárny
se tedy stala věc veřejná! 

Vždy jsem si mysleli, že hlavní úlohou školy je vzdělávat a vychovávat naše děti, nikoliv je trestat. Vaše roz-
hodnutí považujeme, pane řediteli, za špatné a už vůbec ne vhodné kantora, natož ředitele a to z několika důvodů:
1) nepotrestal jste pravého viníka incidentu, ale všechny ty, kteří tento případ museli a musejí řešit
2) zatěžujete policii ČR zbytečnými kauzami, které jim akorát zabírají čas pro řešení věcí důležitějších
3) viník (14-tiletý mladý muž) naopak zjistí, že v podstatě ani nemůže být potrestán a je to tedy nejlepší po-
bídka, aby si takovou, nebo horší vylomeninu zkusil znovu.      

Nebylo by lepší vyřešit tuto kauzu, zvlášť mám-li podezření na pachatele, rozzlobeným telefonátem trenérovi,
předsedovi klubu, případně rodičům? Logická je úhrada škody, omluva a samozřejmě i přiměřený trest autorovi
rošťárny (minimálně pár facek od rodičů, dokud ještě toto, dle uvažovaného návrhu ministryně Stehlíkové, není
přestupkem). 

Věřte nám, fotbalový oddíl by k Vám byl vstřícný při řešení celé kauzy (jako již mnohokrát v minulosti) a spo-
lupracovali by jsme s Vámi na nápravě. Takto ani nemáme šanci, jelikož věc je v kompetenci Policie ČR. Nevím
proč, ale máme pocit, že nám fotbalistům tak trochu házíte klacky pod nohy, nebo nás snad dokonce nemáte rád.
Mrzí nás to, jelikož jsme to my, kdo minimálně pro 50 mladíků, kteří navštěvují Vaší školu, organizuje 3x týdně
fotbalový trénink, o víkendu s nimi jezdíme na zápasy  a snažíme se mladé pány vést ke sportu, zaplnit jim čás-
tečně jejich volný čas, vychovávat je a minimalizovat příležitosti, aby se z nich stali pouliční flákači.

…… a Vy, pane řediteli, nás posíláte na policii řešit trapné kauzy! Minulý týden si na naší fotbalové schůzi po
diskusi o výše zmíněném incidentu postěžoval jeden z nás, že je naštvaný, jelikož mu jeho malé dvouleté nepo-
sedné dítko při nešikovné manipulaci rozbilo jeho drahý mobilní telefon. Poradili jsme mu tedy, aby pouvažoval
nad podáním trestního oznámení na toho malého rošťáka……      

výbor Fotbalového klubu Újezd nad Lesy   

Vandalové drancují roku 455 Řím, 
obraz od Heinricha Leutemanna 

(1824–1904)
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ADRESA: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21
STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16  PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY

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

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

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

Příspěvky: e-mailem, osobně, podatelna, schránka před hlavním vchodem 
Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel: 281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz
osobně, elektronicky. Platba: v hotovosti, na fakturu 

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  PPŘŘIISSPPĚĚVVAATTEELLEE::

Čtenář jistě promine historizující úvod. Potkat totiž vandala, resp.vidět následky jeho řádění, i v našich 
končinách, není vůbec problém. Setkáváme se s nimi všichni a všude – dnes a denně. Stačí se jen rozhlédnout
po okolí – ulice, zastávky, fasády domů – všude jsou patrné jejich stopy.

To, že řádí na veřejných prostranstvích, jsme si již téměř zvykli. Pomalu jsme bohužel zvykli i tomu, že není
společenská síla se tomuto chování zatím bránit. Že se však objevuje vandalství i v prostorách školních tělocvi-
čen, kde jsou cvičenci pod vedením svých trenérů, nad tím zůstává rozum stát. Jen těžko se totiž dá uvěřit, že
po skončení tréninku nezkontroluje vedoucí cvičení užívané prostory včetně šaten, WC a chodeb (pomineme-
li, že se k tomuto zavazuje při podpisu smlouvy o využívání těchto prostor). Těžko se chápe i to, že dojde-li při
cvičení/tréninku k poškození vybavení tělocvičen – např. rozbití okna, přeražení příčky u ribstole–neoznámí tuto
skutečnost bez prodlení opět odpovědný cvičitel provozovateli tělocvičny (a opět je zbytečné se odvolávat na do-
hodu o užívání, kde je toto také uvedeno).

Bohužel nepomáhají ani slovní výzvy k jednotlivým uživatelům, ani vyvěšované fotografie poškozených za-
řízení na dveře tělocvičny, kde jsou vidět tyto „vandalismy“.

Protože se „autoři“ těchto činů díky vytíženosti tělocvičen a střídání velkého počtu uživatelů většinou scho-
vají do anonymity, nedaří se zjistit viníky. A díky špatným zkušenostem s malou odpovědností cvičitelů za do-
časně svěřené prostory, nezbývá tak než se obrátit na kompetentní orgány. A tím není nikdo jiný než Policie ČR.
Ta by měla ze zákona zajišťovat pořádek a chránit i majetek. Proto bylo a bude na její místní oddělení podáváno
oznámení na neznámého pachatele pro poškozování cizí věci. Vždyť při  zatím posledním „řádění“ neznámí pa-
chatelé poškodili a zničili několik stropních desek v přístupové chodbě, zohýbali kryty světel a rozlámali ochranný
kryt nápojového automatu. Bylo to „k nepřehlédnutí“, a nezbývá než věřit, že s pomocí policie dojde konečně
ke zjištění viníků a k úhradě napáchané škody. 

Pro ilustraci jsou přiloženy fotografie některých předchozích „činů“ (z ledna t.r.), kde se viníky bohužel zjistit
nepodařilo. Aktuální foto z posledního „řádění“ nezveřejňujeme, neboť vyšetřování ještě není u konce, ale pro
dokreslení – původně vandalský přestupek byl pro výši vyčíslené škody přehodnocen na trestný čin. Tím končí
povzdech správce tělocvičny.

Miroslav Kurka, ředitel školy Újezd nad Lesy

proražené dveře na WC proražené dveře na WC rozbitý vypínač světel - šatna 
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GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

Solidní jednání. Peníze ihned.
Nejsme RK.

Mobil: 607 807 645

Hledám práci v oboru elektromechanička
na Živnostenský list. 

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

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

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

30 km od Prahy směrem na Kolín.
Tel.: 737 251 556

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

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

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

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

DENTÁLNÍ HYGIENA 
odborné čištění zubů

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

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

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

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

www.drapa.eu 

FA INZÁTO

Doučování českého jazykaDoučování českého jazyka

pro základní  i střední školupro základní  i střední školu

tel.: 777 278 891tel.: 777 278 891

Čeština - němčina
Jazyková výuka pro děti i dospělé

v Újezdě nad Lesy a okolí
Jednotlivě i v malých skupinkách

Tel.: 605 308 544

Přijmeme řidiče nákladního vozidla
v kombinaci se strojníkem (možnost zaučení)
pro rozvoz pevných paliv. Pracoviště 
P9 - Běchovice. Nástup možný 2. 5. 2008.
Tel: 281 931 017
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ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

Hledáme spolehlivou paní 
pro občasné hlídání 

naší dcerky (7 měsíců). 
Klánovice, tel.: 724 557 460

Reference výhodou

Stavebniny Stako s.r.o. v Újezdě nad Lesy
přijmeme pracovníka na prodej stavebnin.

Praxe nutná, práce na PC, čistý TR.
tel.: 602 342 915

HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ
k 2leté holčičce na 3 dny v týdnu pro období 

květen + červen, posléze od září na 1 den v týdnu. 
Preferuji paní nad 30 let s bohatými zkušenostmi 

s hlídáním dětí. Nabízím 90 Kč/hod. 
Lokalita Újezd nad Lesy. Tel.: 777 905 008

KKoouuppíímmee  ppoozzeemmeekk  
vv  ÚÚjjeezzdděě  nnaadd  LLeessyy  

oodd  770000mm22..
TTeell .. ::   777777  990055  000088

OOBBKKLLAADDYY  --  DDLLAAŽŽBBYY
RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE,,  BBYYTTOOVVÁÁ  JJÁÁDDRRAA

M. Folauf, Kalská 1394 Újezd

GSM: 606 493 391

CChhcceettee  pprrooddaatt  bbyytt??
MMááttee   hhrrůůzzuu  zz   rreeaall ii ttkkyy??
OObbrraaťť ttee   ssee  nnaa  

PPOORRAADDNNUU!!   

�� 777777  006666  998844

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

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

DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
SECOND HAND

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

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

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

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

V PRODEJI I NOVÉ ZBOŽÍ ZA SUPER CENY

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

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

placená
inzerce & reklama

AUTOŠKOLA
Újezd nad Lesy, Hodkovská 1188

! JARNÍ AKCE !
Slevy pro studenty - skupina B

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

Kondiční jízdy.

Tel.: 607 928 382, 281 971 520

P Ř I J M E M E  P Ř I J M E M E  

K U C H A Ř E ,  K U C H A Ř E ,  

Č Í Š N Í K A ,  Č Í Š N Í K A ,  

S E RV Í R K U  S E RV Í R K U  
do nové restaurace 
v Újezdě nad Lesy 

(nejlépe Újezd a okolí)
tel.: 774 041 006tel.: 774 041 006
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FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO SOUKROMOU KLIENTELU:
pojištění  -  investice  -  hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření

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

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

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

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

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

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

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

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

PPEENNZZIIOONN  RROOHHOOŽŽNNÍÍKK  --  KKOOSSMMEETTIICCKKÝÝ  SSAALLOONN
MMaalleeššoovvsskkáá  11664444  ––  nnaapprroottii  AAllbbeerrttuu,,  bbooččnníí  vvcchhoodd

AANNGGLLIIČČTTIINNAA
Individuální výuka dle vašich časových možností

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

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

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

Advokátní kancelář  Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, že dne 1. 11. 2007 otevírá  své
nově zřízené detašované pracoviště Advokátní kanceláře, a to v Úvalech u Prahy, nám. Arnošta
z Pardubic č. 95. Úřední hodiny naší kanceláře jsou po a st 8.30 - 18.30 hod, út a  čt 8.30 - 16.30
hod a v pá 8.30 - 12.30 hod. Mimo úřední hodiny je schůzka možná po předchozí dohodě s Vámi.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu ve všech oblastech práva, zejména práva
občanského, rodinného, obchodního, správního a trestního. V případě zájmu o využití služeb naší
Advokátní kanceláře nás prosím kontaktujte na tel. číslech 281 860 709, 281 861 895, 281 862 278,
GSM 773 144 001, e-mailem office@aktb.cz nebo faxem na 281 860 770. Bližší info naleznete na
www.aktb.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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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
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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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ZÁMEČNICTVÍ 
ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA
vyrábí dle požadavku zákazníka: 
vrátka, vrata křídlová i pojezdová, okenní mříže,
zábradlí vnitřní i venkovní, regály, možnost 
použití i kovaných prvků, ploty a plotové výplně.
Ostatní dle dohody.
Jiří Jelínek - zámečnictví
Hálkova 191/7, Šestajovice
tel.: 602 611 969, e-mail: vodnar.j@seznam.cz

DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

Pokládka zámkové dlažby

montáž sádrokartonu …

Tel. 776 015 558

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

Baby centrum V ZAHRADĚ, Starokolínská 132, Praha 9 Újezd nad Lesy

PRÁVĚ PŘÍJMÁME DĚTI NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Nabízíme:

● školku s výukou angličtiny založenou na Montessori principech
● individuální přístup 
● výukový program rozvíjející schopnosti a dovednosti dítěte dle věku 
● kulturní a sportovní vyžití 
● plnohodnotná celodenní strava odpovídající zásadám zdravé výživy 
● možnost docházky dle individuálních potřeb  
● unikátní možnost „pojištění“ docházky proti nemoci
● kroužky pro děti od 3 let 
● jazykové a vzdělávací kurzy pro dospělé
● provoz i o letních prázdninách, speciální prázdninové ceny 

Maminky s dětmi zveme na pravidelná páteční cvičení do tělocvičny ZŠ Polesná, vždy od 9.30 h. 

Objednávky, informace, ceník na tel.: 774 299 992,  606 225 225,  777 313 133,  www.vzahrade.cz

Těšíme se na vás!  ☺

PSYCHOLOGICKÉ 
PORADENSTVÍ

Jana Dlouhá
řešení problémů

vztahy
dosahování cílů

terapie
životní koučink

SoulWork

Coachme s.r.o.
tel.: 775 210 479
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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

Srdečně vás zveme do naší nově otevřené prodejny,
kde vám nabízíme nákup sortimentu značky Husqvarna
včetně záručního i pozáručního servisu.
Využívání značkového servisu Husqvarna a originálních
náhradních dílů vám umožní dostat ze svého stroje
Husqvarna maximum. Díky Husqvarna financování
můžete u nás nakoupit na splátky, právnické osoby
mohou využít našeho Husqvarna leasingu
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SELGEN, a.s.SELGEN, a.s.
Šlechtitelská stanice STUPICEŠlechtitelská stanice STUPICE
přijme do hlavního pracovního poměru DĚLNICE.
Nabízíme jednosměnný provoz, různorodou práci, 
možnost stravování na pracovišti, 
UBYTOVÁNÍ V MÍSTĚ, dosah MHD Praha.

Kontaktní osoba: Ing. L. Stemberková,
mob.: 724 341 089,
e-mail: stemberkova@selgen.cz 

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

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

Můžete s námi komunikovat pomocí SMS
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Ristorante TRINCEA 
(Náměstí Arnošta z Pardubic 58, Úvaly) 

HLEDÁME
mladé lidi se zájmem o perspektivní zaměstnání v rozvíjející se mo-
derní restauraci. Přijmeme uchazeče na pozice: 

- číšník  
- servírka 
- barman

(možno i brigádně)

v případě zájmu nás kontaktujte na tel. číslech 
603 438 423, 774 438 006. 

REALITNÍ KANCELÁŘ          ANNA SPÁČILOVÁ

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

anna.spacilova@worldonline.cz

++  prodej  ++ pronájem  ++ právní servis ++
naléhavě hledám pro konkrétní klienty pozemky v Újezdě nad Lesy

Prodám na Rohožníku:  3+kk s lódžií v OV, po rekonstrukci za 3.160.000,-Kč 
3+1 s velkou lódžií v OV za 2.781.000,- Kč.
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STAVEBNINY STAKO® 

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

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

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

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