
Milí spoluobčané,

dovolte, abych vás přivítala z prázdnin zpátky v Újezdě a popřála vám
hezký nový školní rok.

V tomto čísle zpravodaje si můžete přečíst rozhovor o akcích, které se
v průběhu léta zrealizovaly nebo začaly realizovat.

Zároveň mi dovolte abych se dotkla blížících se komunálních voleb.V naší
městské části kandiduje sedm subjektů, což jako starostka vítám, protože lidí
pracujících ve svém volném čase pro potřeby městské části není nikdy dost.
Je to práce, která je mnohdy na úkor volného času, avšak ku prospěchu věci.

Stejně tak jako v minulých volebních obdobích touto cestou vyzývám
všechny kandidující subjekty, aby zachovaly korektní způsob kampaně, který se
vždy velmi osvědčil. Protože komunální politika není politikou o zásadních
republikových tématech, ale tématech komunálních, tedy o těch, které se
dotýkají nás všech v Újezdě. Budu velmi ráda, pokud moje výzva vyplyne ve
vytvoření takových volebních programů, které se stanou základem kvalitní
spolupráce do budoucna v zastupitelstvu městské části Praha 21.
Zároveň bych chtěla tímto způsobem informovat o tom, že mají všechny
kandidující subjekty možnost představit se bezplatně v říjnovém zpravodaji
v rozsahu jedné strany A4. Občané se tak prostřednictvím prezentace mohou
dozvědět o tom, kdo v jejich městské části vstupuje do voleb.

Tato možnost je již letitou tradicí a dává prostor všem, kteří mají zájem
pracovat.

Přeji vám hezké září a klidné prožití předvolebního času,

vaše Andrea Vlásenková

9

3,-kč

z á ř í 2 0 1 0

OBSAH

Úvod - str. 1

Zprávy z rady - str. 2

Z úřadu - str. 6

Společenská rubrika - str. 9

Žijeme v Újezdě - str. 9

Mezi lidmi - str. 14

Zveme Vás - str. 17

Kultura - str. 25

Policie informuje - str. 29

Sport - str. 29

Zářijová zahrádka - str. 32

Sudoku - str. 33

Čtení pro radost - str. 34

Vaříme se Zpravodajem - str. 35

Placená inzerce - str. 35

Příloha:
Jízdní řády autobusů

Pozvánka na
3. újezdské osvícení



Informace ze 71. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
2. června 2010

SCHVALUJE
- smlouvu o vykonání přezkoumá-

ní hospodaření MČ Praha 21
za rok 2010 s firmou ATLAS AU-
DIT s.r.o. a zároveň pověřuje
paní starostku Andreu Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- platové výměry dle předloženého
návrhu řediteli MZŠ, Polesná
1690, Mgr. Miroslavu Kurkovi; ře-
ditelce I. MŠ, Čentická 2222,
Janě Cenkrové; ředitelce MŠ Se-
dmikráska, Lišická 1502, Nadě-
ždě Kosanové; ředitelce MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653 Bc. Milu-
ši Benátské a ředitelce MŠ Slu-
níčko, Polesná 1690, Praha 9 -
Újezd nad Lesy Ivaně Huttové.
Platové výměry jsou nedílnou
součástí originálu usnesení. Zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem platových
výměrů

- zápis z jednání škodní komise
ze dne 24. 5. 2010

- zápis z jednání likvidační komise
ze dne 25. 5. 2010

- termín konání Zastupitelstva MČ
Praha 21 - pondělí 21. června
2010 v 18.00 hod.,které se bude
konat v zasedací místnosti Úřa-
du MČ Praha 21 a zároveň
schvaluje program jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21 dle
předloženého návrhu, který je
nedílnou součástí usnesení
a dále souhlasí s doplněním pro-
gramu o body z dalších jednání
rady do doby konání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- vedení účetnictví příspěvkových
organizací ve zjednodušeném
rozsahu na základě žádostí zří-
zených příspěvkových organi-
zací

- záměr na pronájem části ko-
merčních prostor v polyfunkčním
domě za účelem provozování lé-
kárny a zároveň schvaluje hod-
nocení nabídek : "Hodnotící ko-
misí pro potřeby OMI" a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zve-
řejnit záměr

- žádost paní Pabiškové a před-
kupní právo na byt č. 4, Žiželická
1612, Praha 9 – Újezd nad Lesy
zkracuje o 5 měsíců

- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na výstavbu nových
kolumbárních schránek na hřbi-
tově v Újezdě nad Lesy s firmou
Kamenosochařství Hausdorf,
Hlavní 51, Jirny a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (VHČ) infor-
movat uchazeče a dále pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy o dílo

- ukončení nájmu restaurace včet-
ně salonku s barem v polyfunkč-
ním domě se společností L&V
Gastro s. r. o. dohodou ke dni
30. 7. 2010 a zároveň neschvalu-
je nájemní prázdniny a dále po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem dohody o ukončení náj-
mu po projednání právní kanceláří

- zakoupení hracích prvků včetně
vybudování dopadové plochy
a oplocení dle cenových nabídek
pro hřiště v ulici Luníkovská v cel-
kové ceně 229.812,- Kč s DPH
a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21(OMI) zajistit realizaci akce

NESCHVALUJE
- poskytnutí finančního příspěvku

občanskému sdružení Fond ohro-
žených dětí

SOUHLASÍ
- s rozpočtovými opatřeními č. 3-8,

15-19, 38-40 a 44 - změnami roz-
počtu v roce 2010 dle předlože-
ného návrhu - tabulek, které jsou
nedílnou součástí usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit rozpočtová opatře-
ní č. 3-8, 15-19, 38-40 a 44 - změ-
ny rozpočtu v roce 2010 ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 50 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
rozpočtové opatření č. 50 - změ-
nu rozpočtu v roce 2010 ke schvá-

lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21. Jedná se o přijetí nein-
vestiční účelové dotace ze státní-
ho rozpočtu na financování výda-
jů na volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR

- s rozpočtovým opatřením č. 51 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit rozpoč-
tové opatření č. 51 - změnu roz-
počtu v roce 2010 ke schválení na
jednání Zastupitelstva MČ Praha
21. Jedná se o úpravu mezi roz-
počtovými výdajovými položkami
v kapitole Zdravotnictví a sociál-
ní oblast.

- s předloženým návrhem grantové
komise na přidělení grantů v ob-
lasti sociálních služeb pro rok
2010. Protokol z jednání granto-
vé komise je nedílnou součástí
originálu usnesení a zároveň
ukládá starostce paní Andree
Vlásenkové předložit návrh "gran-
tové komise na přidělení grantů
v oblasti sociálních služeb pro
rok 2010" ke schválení na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- s prodejem pozemku č. parc.
4356/45 v k.ú. Újezd nad Lesy
za cenu 1.500,-Kč/m2, předem
známému zájemci s tím, že ža-
datel zajistí souhlas s prodejem
od správců sítí uložených v před-
mětném pozemku a zároveň ne-
souhlasí s odpuštěním platby
za bezdůvodné obohacení a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
informovat žadatele o rozhodnutí
rady

REVOKUJE
- své Usnesení č. 990 ze dne

6. 10.2009 v celém rozsahu a zá-
roveň ukládá bytové komisi vy-
brat možné zájemce o byt č. 3,
Novosibřinská 673, Praha 9 –
Újezd nad Lesy

BERE NA VĚDOMÍ
- protokol z ústního jednání a mí-

stního šetření na Blatově ze dne
20.5.2010 ve věci havarijního za-
plavování parcel a zároveň schva-
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luje realizaci navrženého provi-
zorního řešení odvodnění dle pře-
dloženého nabídkového rozpočtu
v rámci kapitoly 02 a dále pověřuje
vedoucí OMI pí Berouškovou pod-
pisem objednávky na realizaci
akce do výše 150 tis. Kč

Informace ze 72. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
16. června 2010

SCHVALUJE
- neinvestiční příspěvek ve výši

3.000,-- Kč Základní škole spe-
ciální Diakonie ČCE Praha 10
(pro Jana Doležala, bytem Praha
9 - Újezd nad Lesy) v kapitole 04
Školství, mládež a samospráva
převedením z položky nespecifi-
kované rezervy v kapitole 10- Po-
kladní správa

- předložený návrh odměn za
1. pololetí r. 2010 panu Mgr. Mi-
roslavu Kurkovi, řediteli MZŠ,
Polesná 1690; pí Janě Cenkrové,
ředitelce I. MŠ, Čentická 2222; pí
Bc. Naděždě Kosanové, ředitelce
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502;
pí Ivaně Huttové, ředitelce MŠ
Sluníčko, Polesná 1690 a pí Bc.
Miluši Benátské, ředitelce MŠ
Rohožník, Žárovická 1653, Pra-
ha 9 - Újezd nad Lesy. Předlo-
žený návrh odměn je nedílnou
součástí originálu usnesení.

- návrh odměn vedoucím Úřadu MČ
Praha 21 za dobrou práci v 1. po-
loletí 2010. Návrh odměn je nedíl-
nou součástí originálu usnesení.

- záměr na pronájem komerčních
prostor v polyfunkčním domě
za účelem provozování restau-
race včetně salónku s barem
a zároveň schvaluje hodnocení
nabídek: "Hodnotící komisí pro
potřeby OMI" a ukládá Úřadu MČ
Praha 21 /OMI/ zveřejnit záměr

- dohodu o zajištění přístupu do
2. NP přes pronajaté prostory
společnosti Medicur ve zdravot-
ním zařízení po dobu výstavby
výtahu a zároveň pověřuje sta-
rostku MČ Praha 21 pí Vlásen-
kovou podpisem dohody

- 1/Posunutí autobusových zastá-
vek na Novosibřinské 2/ Vylou-

čení nákladní dopravy na komu-
nikaci Novosibřinské 3/ Objízdná
trasa pro osobní dopravu na ko-
munikacích Zaříčanská-Rohož-
nická je možná jedině za před-
pokladu, že spol. TSK hl. m. Pra-
hy opraví povrch Zaříčanské.
A zároveň pověřuje starostku MČ
Praha 21 pí Vlásenkovou projed-
náním věci s investorem stavby

- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci "Rekon-
strukce kuchyně MŠ Rohožník "
s firmou Betonstav Teplice a.s.,
Duchcovská 899/2, Teplice 415
01 a zároveň ukládá ÚMČ Praha
21 /OMI/ informovat žadatele a
dále pověřuje starostku MČ Pra-
ha 21 pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo a dále pověřuje
ÚMČ Praha 21 /OMI/ jednat s vy-
braným uchazečem o konečném
textu smlouvy

- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci "Rekon-
strukce kuchyně MŠ Sedmikrás-
ka" s firmou Stavitelství Pospí-
šil s.r.o., Na Zákopě 1A, Olo-
mouc 773 00 a zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ informovat
žadatele a pověřuje starostku
MČ Praha 21 pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo a dále
pověřuje ÚMČ Praha 21 /OMI/
jednat s vybraným uchazečem o
konečném textu smlouvy

- udělení peněžitého daru ve výši
jedné měsíční odměny starostce
MČ Praha 21 pí Vlásenkové, pe-
něžitý dar ve výši jedné měsíční
odměny neuvolněnému místo-
starostovi panu Ing. Petru Štul-
covi, neuvolněné místostarostce
MUDr. Zuzaně Dastychové a rad-
ním Ing. Tomáši Vaníčkovi a Ing.
Vladislavu Marečkovi

- záštitu MČ Praha 21 nad projek-
tem "Výstavba chráněného byd-
lení a respitního centra Sluneční
domov v Dolních Počernicích"

- finanční garanci ve výši 300.000,-
- Kč na rok 2011 pro projekt
umístění naučných informačních
tabulí na cyklostezce Újezd nad
Lesy – Klánovice a zároveň uklá-

dá ÚMČ Praha 21 /FO/ zapraco-
vat tento požadavek do návrhu
rozpočtu na rok 2011

BERE NA VĚDOMÍ
- "Petici na odlehčení provozu na

Českobrodské" a zároveň ukládá
starostce MČ Praha 21 pí Vlá-
senkové odpovědět petičnímu
výboru

- zápis z jednání KVV ze dne
26.5.2010 a zároveň schvaluje
otištění textu projevu PhDr. Milo-
še Schmidta ze dne 8. 5. 2010
v Újezdském zpravodaji a dále
ukládá ÚMČ Praha 21 /OŽPD/
zabývat se projektem "Bezpečně
do školy"

REVOKUJE
- usnesení RMČ Praha 21

67/1262/10 ze dne 31.3.2010
a zároveň bere na vědomí práv-
ní rozbor o provozu mateřských
škol v době vyhlášení prázdnin
a schvaluje provoz mateřských
škol v době podzimních a jarních
prázdnin bez ohledu na počet
dětí a dále schvaluje zajištění
dvoutýdenního provozu v době
letních prázdnin pro vlastní děti
bez ohledu na jejich počet

UKLÁDÁ
- ÚMČ Praha 21 /OŽPD/ vyzvat

majitele pozemků GARTAL s.r.o.
v lokalitě Blatov, aby řádně do-
držoval pravidelnou údržbu vlast-
něných zelených ploch a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 /OMI/ jed-
nat se společností GARTAL s.r.o.
o možnosti umístění hracích
prvků na jednu jejich parkovou
plochu

Informace ze 73. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
30. června 2010

SCHVALUJE
- přijetí věcného daru pro MŠ Slu-

níčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Po-
lesná 1690 v hodnotě 13.604, Kč

- přijetí věcného daru pro Masa-
rykovu ZŠ, Praha 9 - Újezd nad
Lesy, Polesná 1690 v hodnotě
10.000,-Kč

ZPRÁVY Z RADY
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- poskytnutí neinvestičního pří-
spěvku ve výši 25.000,- Kč pro
Sdružení důchodců Újezd nad
Lesy na oslavu "Světového dne
seniorů" (1.10.2010) v kapitole
06 - Kultura, sport a cestovní
ruch z položky "Slavnosti obce"

- žádost o přemístění kontejnerů
na tříděný odpad v ulici Čeno-
vické vedle č.p. 190, před po-
zemkem č. 1451 k.ú. Újezd nad
Lesy v souvislosti s výstavbou
nového rodinného domu a přís-
tupu k domu z ulice Čenovická
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OŽPD) zajistit reali-
zaci akce

- pronájem pozemku č. parc.
4306/1 v k.ú. Újezd nad Lesy fir-
mě Čermák a Hrachovec a.s.,
který bude využíván jako zaří-
zení staveniště a mezideponie
materiálu a vytěžené zeminy
pro stavbu "3140 – TV Újezd
nad Lesy, etapa 0005 – komu-
nikace Starokolínská a Novosi-
břinská, kanalizace“ a zároveň
schvaluje návrh nájemní smlou-
vy a dále pověřuje starostku
MČ Praha 21 pí Andreu Vlá-
senkovou podpisem nájemní
smlouvy po uplynutí zákonné
lhůty pro zveřejnění

SOUHLASÍ
- s rozpočtovým opatřením č. 52

- změnou rozpočtu v roce 2010
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit rozpočtové opatření č.
52 - změnu rozpočtu v roce
2010 ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o stavbu dětského
hřiště s hracími prvky a dopa-
dovou plochou v ul. Luníkovská.

- s rozpočtovým opatřením č. 53
- změnou rozpočtu v roce 2010
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit rozpočtové opatření č.
53 - změnu rozpočtu v roce
2010 ke schválení na jednání

Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o realizaci odvodnění
parcel na Blatově výstavbou
sběrné jímky a drenážního po-
trubí.

- s rozpočtovým opatřením č. 54
- změnou rozpočtu v roce 2010
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit rozpočtové opatření č.
54 - změnu rozpočtu v 2010 ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21. Jedná se
o neinvestiční příspěvek ve výši
3000,-Kč základní škole speci-
ální Diakonie ČCE Praha 10
pro žáka této školy Jana Dole-
žala bytem v Újezdě nad Lesy

Informace ze 74. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
28. července 2010

SCHVALUJE
- - uspořádání hudebního koncer-

tu skupiny KTO ve společen-
ském sále polyfunkčního domu a
zároveň schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši
25.000,- Kč a prodej vstupenek
ve výši 250,- Kč. Finanční pro-
středky budou uvolněny z VHČ.

- uspořádání koncertu Věry Marti-
nové ve spol. sále MZŠ Polesná
a zároveň schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši
36.000,- Kč a prodej vstupenek
ve výši 250,- Kč. Finanční pro-
středky budou uvolněny z VHČ.

- plánovaný nákup software Offi-
ce 2010 pro 51 počítačů úřadu
v celkové částce 453.051,- Kč.
Nákup bude hrazen z kapitoly 09
vnitřní správa.

- přehled žádostí o účelové in-
vestiční dotace z rozpočtu
hl.města Prahy. Jedná se o ná-
vrh rozpočtu kapitálových vý-
dajů na rok 2011 včetně střed-
nědobého výhledu na další roky
dle předložené tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení.

- na základě doporučení hodnotí-
cí komise uzavření nájemní
smlouvy na pronájem komerč-

ních prostor v polyfunkčním
domě - lékárna se společností
Česká lékárna a.s. Radlická
66/2487, Praha 5 a zároveň po-
věřuje starostku MČ Praha 21 pí
Vlásenkovou podpisem nájemní
smlouvy po projednání návrhu
se smluvní právní kanceláří ( AK
JUDr. Stránský) a dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) in-
formovat předkladatele nabídky
o rozhodnutí rady

NESCHVALUJE
- žádost Lenky Hatinové o smírné

řešení výpovědi z nájmu bytu Ži-
želická 1612, byt č. 17, 190 16
Praha 9 - Újezd nad Lesy a zá-
roveň trvá na svém Usnesení č.
949 ze dne 6.5.2009

- jednostranné zvýšení nájmu za
byt v Újezdě nad Lesy od roku
2011

- pronájem pozemku č. parc.
537/322 o výměře 2.301m2
v k.ú. Újezd nad Lesy za účelem
propagace ekologické, ekono-
mické a efektivní výstavby pa-
sivního mobilního domu společ-
nosti Mobile Point Cangor a zá-
roveň ukládá ÚMČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele v in-
tencích jednání rady

- poskytnutí finančního příspěvku
pro Občanskou poradnu Praha

BERE NA VĚDOMÍ
- informaci o průběhu reklamace

záručních závad budovy poly-
funkčního domu a zároveň uklá-
dá ÚMČ Praha 21 (OMI) poža-
dovat na dodavateli stavby po-
lyfunkčního domu prodloužení
záruční doby o 36 měsíců

SOUHLASÍ
- s rozpočtovým opatřením č. 56 -

změnou rozpočtu v roce 2010
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
rozpočtové opatření č. 56 - změ-
nu rozpočtu v roce 2010 ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21. Jedná se
o uzavření finančního vypořá-
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dání hl. m. Prahy s MČ Praha 21
za rok 2009.

- s rozpočtovým opatřením č. 57
- změnou rozpočtu v roce 2010
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
rozpočtové opatření č. 57 - změ-
nu rozpočtu v roce 2010 ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21. Jedná se
o přijetí investiční úvěrové do-
tace z MHMP na akci „Přístavba
budovy úřadu MČ Praha 21“

- s rozpočtovým opatřením č. 58
- změnou rozpočtu v roce 2010
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
rozpočtové opatření č. 58 - změ-
nu rozpočtu v roce 2010 ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21. Jedná se
o vrácení 100% podílu MČ na
celkové daň. povinnosti hl. m.
Prahy na dani z příjmu právnic-
kých osob za zdaň. období roku
2009 formou neinvestiční dota-
ce z MHMP.

- s rozpočtovým opatřením č. 59
- změnou rozpočtu v roce 2010
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
rozpočtové opatření č. 59 - změ-
nu rozpočtu v roce 2010 ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21. Jedná se
o Přijetí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu na
sociálně právní ochranu dětí.

RUŠÍ
- výběrové řízení na pronájem ko-

merčních prostor v polyfunkč-
ním domě – restaurace včetně
salonku a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) vypracovat
nový záměr na pronájem ko-
merčních prostor v polyfunkčním
domě - restaurace včetně salon-
ku v intencích jednání rady a zá-
měr zveřejnit

Informace z 16. jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
ze dne 21. června 2010

SCHVALUJE
- program 16. zasedání Zastupi-

telstva MČ Praha 21
- plnění rozpočtu MČ Praha 21

za 1. čtvrtletí 2010 v souladu s při-
loženým materiálem - komentáře,
tabulky a sestavy, které jsou ne-
dílnou součástí originálu usnesení

- rozpočtová opatření č. 3-8, 15-19,
20-22, 26-37, 38-40, 41, 44, 47,
48, 50 a 51 - změny rozpočtu
v roce 2010 v souladu s přilože-
nými tabulkami, které jsou nedíl-
nou součástí usnesení

- návrh darovací smlouvy, kterou se
poskytne jednorázový finanční
dar ve výši 3000,-- Kč na zajištění
obživy, a to jako kompenzaci za
snížený příspěvek na živobytí,
ke kterému došlo od 1.1.2010 v
souvislosti se změnou zákona o
pomoci v hmotné nouzi a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem této darovací
smlouvy

- odsvěření pozemků parc.č.
4351/1, 4360/1 v k.ú. Újezd nad
Lesy ze správy MČ Praha 21 do
správy hl.m. Prahy a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
požádat MHMP o převzetí výše
uvedených pozemků do správy

- Statut fondu zaměstnavatele, kte-
rý je nedílnou součástí originálu
usnesení a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
Statutu fondu zaměstnavatele

- Statut fondu rezerv a rozvoje,
který je nedílnou součástí origi-
nálu usnesení a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem Statutu fondu rezerv a
rozvoje

- rozdělení grantů v oblasti sociál-
ních služeb pro rok 2010 dle ná-
vrhu, který je nedílnou součástí
originálu usnesení a dále pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem jednotlivých smluv

VOLÍ
- mandátovou komisi ve složení:

předseda: p. Ivan Přikryl, členové

p. Pavel Janda a p. Petr Voňka
- návrhovou komisi ve složení:

předseda pí Vladimíra Juřenová,
členové: p. Miloslav Hod a pí
Soňa Štroufová

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění usnesení z minulého zase-

dání Zastupitelstva MČ Praha 21
- zápisy z jednání kontrolního vý-

boru č. 19 a č. 20

SOUHLASÍ
- s uzavřením závěrečného účtu, t.j.

s celoročním hospodařením MČ
Praha 21 za rok 2009, a to b e z
v ý h r a d - v souladu s přilože-
nými přílohami, které jsou sou-
částí originálu usnesení

REVOKUJE
- usnesení ZMČ Praha 21 č. 204

ze dne 21. 9. 2009 v plném roz-
sahu a zároveň schvaluje daro-
vaní pozemků č. parc. 537/23 o
výměře 326 m2, 537/34 o výmě-
ře 337 m2, 537/129 o výměře
1.474 m2, 537/136 o výměře
1.954 m2, 537/175 o výměře
667 m2, 537/185 o výměře 394
m2, 3735/3 o výměře 6.086 m2,
3735/37 o výměře 2.918 m2,
3735/105 o výměře 708 m2,
3735/139 o výměře 100 m2

a 3735/140 o výměře 181 m2

všechny v k.ú. Újezd nad Lesy ve-
dené na LV č. 2868 u Katastrál-
ního úřadu pro hl.m. Prahu, kat.
pracoviště Praha a dále schvalu-
je odkoupení staveb komunikací
včetně souvisejícího příslušenství
od Central Group technická in-
frastruktura s.r.o., které se na-
cházejí v ulicích Donínské, části
Rápošovské, části Račiněveské,
části Zalešanské, Lstibořské, Lu-
tínské, Zbytínské, Zápolské, Zá-
mělské a Luníkovské za celkovou
částku 1.000,- Kč a dále pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smluv

STANOVUJE
- pro volební období 2010 - 2014

počet volebních obvodů 1, počet
zastupitelů 17
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY A MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 21

Prezident České republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a měst-

ských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských
částí, které se budou konat ve dnech

pátek 15. října 2010 od 14:00 – 22:00 hod a
sobotu 16. října 2010 od 8:00 – 14:00 hod

Hlasování v katastrálním území Újezd nad Lesy bude probíhat v těchto volebních okrscích:
Okrsek 793 – jídelna základní školy – Polesná 1690
Okrsek 794 – jídelna základní školy – Polesná 1690
Okrsek 795 – zasedací síň ÚMČ Praha 21 – Staroklánovická 260
Okrsek 796 – Polyfunkční dům – Staroújezdská ul. čp. 2300
Okrsek 797 – Mateřská školka – Lišická ul. 1502
Okrsek 798 – Mateřská školka – Žárovická ul. 1653
Okrsek 799 – Středisko osobní hygieny – Živonínská 1630

Volby budou probíhat na stejných místech, jako na jaře letošního roku. Každý volič dostane v obálce
do schránky hlasovací lístky a na obálce bude mít uvedenou adresu volebního okrsku, ve kterém může volit.

Voličem je:
1. občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

2. také státní občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká re-
publika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.V současné době je takovou mezinárodní
smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie
(Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království,
Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská
republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Se-
verního Irska, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská re-
publika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Rumunsko a Bulharská
republika), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do do-
datku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.

Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitel-
stev obcí nemůže!

Z dodatku lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat obecnímu úřadu kdykoli
(tj. již v současné době) do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin, tj.
do 13. října 2010 do 16.00 hodin. Pokud má trvalý pobyt v Újezdě nad Lesy, bude podávat žádost ÚMČ Praha
21, Odbor občanskosprávní, Staroklánovická 260, Praha 9, tel: 281 012 923.

Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 13. října
2010 do 16.00 hod.) nebo osobně.

Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje
jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa).

V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť příslušný pracovník obecního úřadu učiní
úřední záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede, po předložení dokladů, z kterých jsou tyto potřebné
údaje zřejmé (např. průkaz o povolení k pobytu).

Vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva
Dle zák. 328/1999Sb. §24 odst.3 písm.c) obecní úřad obcí s rozšířenou působností může vydat občanský prů-
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kaz bez strojově čitelných údajů po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra jestliže:
• občané potřebují vydat OP ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva. OP vydané
podle odst. 3) písmeno c) jsou platné po dobu 1 roku ode dne jejich vydání. Tyto OP se v souvislosti s výkonem
volebního práva začínají vydávat na ÚMČ Praha 21 na Odboru občanskosprávním tedy od 15. 9. 2010
a do konce voleb tedy do 16. 10. 2010.

K vydání je potřeba doložit: 2 foto, dosavadní OP, vyplněnou žádost o vydání OP, správní poplatek 100,- Kč.
V případě dotazů ohledně občanských průkazů se obracejte na pí Maczanovou tel. 281 012 923.

V příštím čísle Újezdského zpravodaje budeme informovat voliče o způsobu hlasování a jaké ulice a čísla po-
pisná spadají do jednotlivých okrsků, včetně zákresu v mapě.

Martina Nejtková, redakce

UPOZORNĚNÍ PRO VOLEBNÍ STRANY KANDIDUJÍCÍ V MČ PRAHA 21

Každá politická strana, politické hnutí nebo sdružení nezávislých kandidátů, kteří budou kandidovat do Za-
stupitelstva MČ Praha 21, mohou dodat do 14. září 2010 o své straně či hnutí příspěvek o velikosti 1 A4 a tento
jim bude uveřejněn v Újezdském zpravodaji formou vložené přílohy zdarma. Své příspěvky zasílejte e-mailem
na adresu martina.nejtkova@praha21.cz.

Martina Nejtková, redakce
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
4. září Toušická

Čenovická x Pilovská

18. září Rohožnická
Druhanická x Staroújezdská

Předpokládaná hodina zavezení je kolem půl desáté hodiny a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo kolem druhé hodiny.

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

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: dne 1. září 2010 od 1100 do 1330 hodin
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

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

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

7. ul. Novolhotská (u trafiky) 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ÚJEZDĚ NAD LESY
Trasa A

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

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

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Modernizace traťového
úseku Praha Běchovice - Úvaly" na životní prostředí

V souladu s ust. § 16 odst. 3 zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, zveřejňujeme následující informaci:

Do dokumentace ve výše uvedené věci je možné nahlédnout v kanceláři č. 7, I.patro na odboru život-
ního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 v úřední době:

Pondělí, středa 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.30 hod. a v pátek 08.00 – 12.00 hod.
Každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace

o dokumentaci na úřední desce MČ Praha 21, ÚMČ. Doba uveřejnění je stanovena v souladu s ust. § 16 odst. 4
výše cit. zákona, nejméně 15 dnů.

Do textové části dokumentace lze rovněž nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA – http://www.cenia.cz/eia, na stránkách MŽP – http://www.mzp.cz/eia, kód záměru MZP290.

JUDr.Vladimíra Kozáková, OŽPD

PRONÁJEM
Městská část Praha 21 pronajme komerční prostory v polyfunkčním domě MČ Praha
21 v Praze – Újezdě nad Lesy v centru na křižovatce ulic Staroújezdská a Starokolínská
za účelem

A. provozování restaurace včetně sálu s barem
B. provozování lékárny

Předpokládaný termín zahájení nájmu: podzim 2010 (prostory jsou volné).
Bližší informace a podmínky pro předložení nabídky jsou zveřejněny na úřední desce MČ
Praha 21 na www.praha21.cz nebo je můžete získat na odboru majetku a investic MČ
Praha 21, Staroklánovická 260, tel. 281 012 970.
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BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Ve čtvrtek 12. srpna oslavila významné a krásné životní

jubileum paní Jitka Beranová. Do dalších let bychom jí rádi ještě
touto cestou popřáli pevné zdraví, hodně spokojenosti
a neutuchající životní svěžest a energii, které má stále tolik, že by
ji mohla rozdávat.

Alena a Jitka s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy paní Poláškové za blahopřání k mému
životnímu jubileu - k mým 75. narozeninám.
S přáním všeho dobrého

Miroslav Šedivý

Děkuji Občanskosprávnímu odboru za blahopřání k mým narozeninám a za hezký dárek.
Velmi mě to potěšilo.

Tatiana Kuchařová

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

AKCE KANALIZACE SE ROZJELA
Skončily prázdniny, čas volna a odpočívání. V Újezdě se ale v létě rozhodně nezahálelo. Začala vý-

stavba kanalizace, stěhovala se knihovna, opravovalo se… Starostka Andrea Vlásenková hovoří v roz-
hovoru o novinkách i připravovaných akcích.

Co se přes prázdniny v Újezdě dělo?
Začala výstavba kanalizace na hlavní. Akce je rozložena do několika etap. Byla zahájena 1. srpna na Blatově

při komunikaci Starokolínská a má trvat zhruba dva roky.
Jsem velmi ráda, že se nám ji podařilo zahájit jako hlavní bod volebního programu ještě v tomto volebním období.
Akce s sebou přinese některé dopravní úpravy. Jak už jsem avizovala v předešlých číslech zpravodaje, trvám

na tom, aby měly nákladní automobily zakázaný vjezd do ulice Starokolínská – Novosibřinská. Důvodem je, aby se
obyvatelům Újezda po dobu výstavby pohodlně jezdilo a nemuseli se potýkat s dopravními kolapsy.

Zároveň je ale můj požadavek jednou z příčin, proč nezačala část výstavby na Novosibřinské, která měla být
zahájena paralelně s blatovskou etapou. Město Říčany totiž vydalo k výluce nákladní dopravy a objízdné trase
negativní stanovisko a pozdrželo tím vydání takzvaného DIR – dopravně inženýrského rozhodnutí. V současné
době intenzivně jednáme o změně postoje Říčan. Předpokládám, že stanovisko bude vydané v dohledné době,
aby mohla být výstavba zahájena.

Objízdné trasy pro osobní vozy včas oznámíme. Budou řešeny v rámci místních komunikací podobně, jako
když se stavěl na hlavní silnici vodovodní řad.

Jakmile bude ukončena vždy některá z částí kanalizace, bude zároveň probíhat rekonstrukce chodníků a vy-
svahování příkopů. Konečně se tak dočkáme podoby, kterou si přejeme, a která bude důstojná. Chodníky i vjezdy
by měly být zhotovené ze zámkové dlažby.

Další akcí je rekonstrukce komunikace Velimská a Hodkovská, která dostane trvalý povrch. Až skončí tato oprava,
přijde na řadu komunikace Oplanská a další budou následovat. Pokud se nám podaří sehnat tolik peněz, jako v tomto
období, tedy stamiliony, občané změny a zlepšení komunikací brzy pocítí. Jak z minulosti víte, městská část nedispo-
nuje takovými finančními prostředky, takže je budeme získávat ze zdrojů hlavního města i celorepublikových jako dosud.

Opravy komunikací jsou zásadní strategií naší městské části pro příští volební období.
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Dne 18.září t.r. bude obnoveno
pravidelné konání bohoslužeb Ka-
zatelské stanice Českobratrské cír-
kve evangelické v Újezdě nad Lesy.

Tyto bohoslužby se budou, díky
pochopení vedení Úřadu MČ Praha
21 a Muzejní rady ÚM, konat pra-
videlně každou třetí sobotu v mě-
síci v prostorách Újezdského mu-
zea. Z provozních důvodů však
nikoliv v neděli, ale o sobotách.

Kazatelská stanice ČCE za-
hrnuje obce Újezd nad Lesy, Klá-
novice, Běchovice, Koloděje a Si-
břinu. Vznikla po první světové
válce, kdy téměř 2 miliony Čechů
vystoupilo z římskokatolické církve
na protest proti tomu, že tato církev
spolu s drtivou většinou šlechty

byla od počátku rakousko-habs-
burské okupace českého království
prakticky až do samého konce
1.světové války pevnou a nekom-
promisní záštitou rekatolizačních
snah po celá staletí.

Obyvatelstvo celé oblasti vý-
chodně od Prahy se již od počátku
odporu proti upálení mistra Jana
Husa připojilo ke snaze o obrodu
mravně zkorumpované katolické
církve. Statečnost obyvatel této ob-
lasti umožnila, že Praha mohla být
zásobována i vzdor téměř herme-
tickému obklíčení města statisíco-
vou armádou žoldáků první křížové
výpravy v r.1420. To také umožnilo,
že jediný pražský kopec neobsa-
zený křižáky – Vítkov – mohl být

obsazen bojovníky vedenými v bu-
doucnosti slavným Janem Žižkou.
Porážka křižácké armády organi-
zované římským papežem a císa-
řem Zikmundem spolu s doslova
rozdrcením armád dalších čtyř kři-
žáckých výprav umožnily, že pů-
vodní kritické názory mistrů praž-
ské university Jana Husa,
Jeronýma Pražského a dalších, se
koncipovaly v řádné protestantské
náboženské vyznání. Tím český
národ předstihl o celé jedno století
nejvýznamnější protestantské re-
formátory a zakladatele světových
protestantských církví Martina Lu-
tera a Kalvina. Především Martin
Luter mnohokrát zdůraznil, že
česká reformace ho inspirovala

BOHOSLUŽBY KAZATELSKÉ STANICE ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ V ÚJEZDĚ NAD LESY SE OBNOVUJÍ

V průběhu letošních prázdnin byly také kompletně zrekonstruovány jídelny kuchyně mateřské školy Sedmikráska
a mateřské školy v základní škole. A to za deset milionů korun. Zejména vybavení Sedmikrásky bylo delší dobu v ha-
varijním stavu.Věřím, že jsme tím zpříjemnili dětem i personálu začátek nového školního roku.

Změny se dějí i v polyfunkčním domě…
Ano, ve výběrovém řízení jsme vybrali provozovatele lékárny společnost Dr.Max. Lékárna měla být otevřena

během září, ale společnost od svého záměru odstoupila, proto je vypsáno nové výběrové řízení.
Ze svých nevyhovujících prostor se do polyfunkčního domu přestěhovala knihovna. Obsadila prostory pů-

vodně určené pro poštu.
Jak už jsem avizovala v minulosti, pošta se nebyla po třech letech obtížných jednání schopna dohodnout na pře-
stěhování. Ač měla původně zájem a dokonce si vyžádala větší prostory s odůvodněním, že se zvětšuje v souvi-
slosti s internetovým nakupováním počet zásilek. Přístup jejích zástupců je pro mě velkým mementem. Je to jedna
z věcí, která se nepodařila. Jsem si toho vědoma, ale věřte, že sama za sebe jsem pro to udělala maximum. Z naší
strany byla velká vůle se dohodnout, na druhé naopak velmi neprofesionální jednání.
Náhradní řešení – knihovnu – obyvatelé Újezda vítají. Je to pro ně velmi příjemná alternativa.

A muzeum městské části se přestěhovalo do prostor pro ně původně plánovaných.
Zároveň jsme ukončili nájemní smlouvu se současným provozovatele restaurace a v této době probíhá vý-

běrové řízení na nového nájemce. Poprosila bych občany, pokud mají například někoho ze svých blízkých, který
by měl zájem, ať se neváhá přihlásit.

Předpokládáme, že nového nájemce vybereme v průběhu září. A restaurace začne fungovat ku prospěchu nás
všech v novém kabátě a s příjemnou obsluhou.

Účastníci tanečních kurzů, které si lidé oblíbili, se nemusí bát, že by byly přerušeny nebo zastaveny. Kurzy
se rozjedou v plném rozsahu tak, jak byly naplánované.

Ještě bych ráda zmínila dvě věci. Na Blatově byl nainstalován radar, který je dalším krokem k větší bez-
pečnosti na silnici.

A v poliklinice na Rohožníku jsme instalovali výtah. Starší občané a lidé se zdravotními problémy se tak lépe
dostanou do patra. Dlouho jsme o něj usilovali a jsem ráda, že se nakonec tato akce podařila.

A jaké akce jsou naplánované na září?
Chtěla bych všechny co nejsrdečněji pozvat na Újezdské posvícení, které se bude konat v sobotu 18. září

v areálu multifunkčního sportoviště s programem pro děti i dospělé.
V září také městská část znovu začne s koncerty a kulturními akcemi.
V září také chystáme obhlídku dětských hřišť, doplníme písek do pískovišť, posekáme trávu a vylepšíme

hrací prvky, které jsou už starší, tak aby našim nejmenším sloužily co nejlíp.
Klára Mandausová
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a dala základ k jeho rozchodu s ka-
tolickou církví a vybudování nové
věrouky dnes nazývané augsbur-
sko-luterská. Proto mohl prof. Ma-
saryk prohlásit, že českou refor-
mací Češi poprvé a bohužel
naposled “bili na zvonici světa”.
To znamená, že byli na čele světo-
vého pokrokového myšlení.

V průběhu 15.-16.století v ob-
lasti Újezda a okolí byl tzv.utra-
kvizmus, tj.přijímání chleba a vína
při večeři Páně – tedy “pod obojí” -
zatímco v dosavadní katolické cír-
kvi bylo přijímání vína z kalicha vy-
hrazeno pouze kněžím. Prostý lid
včetně šlechty směl přijímat pouze
chléb – tedy “pod jedno”.

Změna nastala, když panství
škvorecké koupil významný český
rod Smiřických, který se ale klonil
k světové reformaci švýcarsko-
francouzské – tzv.kalvinské. Jeden
z představitelů rodu Smiřických do-
konce vedl české pámy k pokusu
o svržení habsburského panování,
jehož představitel Matyáš přesídlil
do Vídně. Svržením jeho protikato-
lických místodržitelů z oken praž-
ského hradu byla zahájena jedna
z nejdelších a nejničivějších válek
v Evropě, tzv.třicetiletá válka. Ta se
stala osudnou pro celé České krá-
lovství. Jednak ztratilo svoji samo-
statnost – králem se stal člen rodu
Habsburského z Boží milosti, niko-
liv z vůle českého sněmu.V prů-
běhu válek byla zabita, zemřela
na choleru nebo hladem, uprchla
do ciziny nebo byla vyhnána téměř
polovina obyvatelstva Čech.

Osud Újezda je toho téměř do-
slovným dokladem. Po hrůzostraš-
ném divadelním představení
21.června 1621 na Staroměstském
náměstí, kdy byla popravena téměř
celá česká vláda, generalita, rektor
Karlovy university a primátoři krá-
lovských měst, bylo v r.1627 vy-
dáno tzv. Obnovené zřízení zem-
ské. Dle něj byla němčina
zrovnoprávněna s češtinou (ale
rovněž znění tohoto dekretu bylo
z 90% jen německé), povoleno
pouze katolické náboženství. Pro-
testanté (čeští bratři, luteráni a kal-
vinisté) pokud to byli šlechtici nebo

bohatí měšťané, mohli opustit zemi
většinou bez náhrady za opuštěný
majetek. Všichni další obyvatelé
museli bez výjimky přijmout kato-
lické náboženství a to dobrovolně
nebo tvrdým násilím. To organizo-
vali příslušníci jezuitského řádu,
kteří se až do bitvy na Bílé hoře
tvářili jako tolerantní šiřitelé kultury
a vzdělanosti, ale po svém vítězství
bez výjimky likvidovali jinověrce.
Majetek uprchlé protestantské
šlechty král za směšné ceny roz-
dával nejrůznějším šlechtickým
dobrodruhům z celé Evropy. Tak se
dostal Újezd nad Lesy již v prů-
běhu války do rukou rodiny Li-
chtensteinů, jejichž předák předse-
dal likvidačnímu ceremoniu
na Staroměstském náměstí.

To bylo zřejmě hlavní příčinou
proč ve zmatcích po bojích mezi
císařskými a švédskými armádami
v r. 1639 buď zahynuli anebo se již
nikdy domů nevrátili nejen obyva-
telé Újezda, ale také desítek dal-
ších obcí této části Čech. Tak zde
definitivně mizí protestantismus až
do vzniku československé repu-
bliky. Nic na tom nezměnilo ani to,
že Újezd byl v r.1783, za vlády cí-
saře Josefa II, obnoven. Stalo se to
tak, že v rámci germanizace “zev-
nitř” bylo dovezeno z Rakouska 10
německých rodin, samozřejmě ka-
tolíků.

Prohranou 1.světovou válkou
zaniká nejen německé císařství,
ale rovněž jeho satelit, jakési rezi-
duum středověku, násilně udržo-
vaný slepenec Rakousko-Uher-
ského císařství.

Zásluhou koordinace domácího
odboje vedeného Kramářem, Ra-
šínem, Soukupem, Švehlou a dal-
šími se zahraničním odbojem ve-
deným Masarykem, Benešem
a Štefánikem, opírající se o desítky
tisíc skutečných hrdinů – legionářů,
vzniká samostatná demokratická
Československá republika.

Především český národ tak li-
kviduje 300letou násilnou okupaci
rakousko-habsburskou a 400leté
panování Habsburků. Čestně se
vypořádává s příslušníky Němců,
žijících na území ČSR.

Německá, téměř 3milonová
menšina požívá největší práva
a svobody ze všech menšin
ve všech státech celé Evropy.
Tvrdě se však vypořádává s katolic-
kou církví a většinou české šlechty.
Obě tyto instituce až do samého
konce války věrně a oddaně stály po
boku rakouských Habsburků.

Šlechtě byly zkonfiskovány velké
latifundie. Je zajímavé, že Újezdský
les, Klánovický les a Škvorecká
obora byly až do r.1945 ponechány
Lichtensteinům. Tento majetek
spravoval Němec pan Wolf, velmi
loajální k Čechům a u újezdských
občanů oblíbený.

Daleko tvrději dopadla římsko-
katolická církev – hlavní ideová
opora Habsburků po celých 300 let
okupantské vlády.

Po celé západní části republiky
se konají tisícihlavé tábory lidu, or-
ganizované především legionáři,
Sokoly, demokratickými a socialis-
tickými stranami. Na základě pro-
klamací vystoupilo skoro dva mi-
liony občanů z katolické církve.
Téměř polovina z nich zůstala
trvale mimo církevní organizace.
Buď jako “bez vyznání” anebo “bez
víry”, tedy jako atheisté. Občané
druhé poloviny jednak vytvořili no-
vou církev - “československou”.
Tu zpočátku tvořili katoličtí du-
chovní, kterým vadil hlavně celibát.
Teprve po sňatcích se svými dosa-
vadními kuchařkami a tajnými přít-
elkyněmi začali hledat své kořeny
v husitské a utrakvistické víře. Té-
měř čtvrt milionu občanů vstupuje
do nově organizované Českobra-
trské církve evengelické. Ta jediná
na světě dokázala do jedné cír-
kevní organizace spojit luterské a
kalvinské vyznání víry (jediné dvě
církve, které toleranční patent Jo-
sefa II v r. 1781 povolil). K ní se
připojilo také vyznání Českých bra-
tří. Více než 90letá existence této
církve dokazuje, že tak zdánlivě vý-
razné nekatolické křesťanské cír-
kve mohou najít společný základ.

V oblasti mezi obcí Dubeč až
k Českému Brodu a od Rostoklat
až k Sázavě existoval evangelický
Kalvinský sbor se sídlem ve Škvorci.
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P O Z V Á N K A

Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické v Újezdě nad Lesy

a okolních obcích – tj. v Klánovicích, Běchovicích, Kolodějích a Sibřině

srdečně zve na 1. obnovené bohoslužby, které se budou konat

v sobotu 18. září v 1630 hodin v Újezdském muzeu

v Polyfunkčním domě v Újezdě nad Lesy na křižovatce.

Pravidelné bohoslužby se budou konat každou 3. sobotu v měsíci. Kázat bude paní

farářka Mgr. Elen Plzáková.

Tam si v letech 1892-3 postavili no-
vogotický prostý kostel. Na celém
území žilo jen 120 evangelíků.

Tato hrstka “věrných” se během
několika let rozrostla na téměž tisí-
cihlavou náboženskou obec. Veli-
kou zásluhu na tom měl mladý
škvorecký farář Jaroslav Myška,
který na kole objížděl jednotlivé tá-
bory lidu a nabízel hledání víry
ve staré českobratrské tradici.

Protože spojení s kostelem
ve Škvorci bylo obtížné, vznikly ka-
zatelské stanice v Dubči, Běchovi-
cích, Újezdě nad Lesy, Úvalech
a Mukařově.

Českobratrské bohoslužby ne-
potřebují zlatou nádheru, skvostné
obrazy různých tzv.svatých, použí-
vají většinou školní třídy, často po-
koje v soukromých domech.Velkou
inspirací pro vstup do Českobra-
trské církve byla skutečnost, že
vůdce zahraničního odboje a první
prezident ČSR prof. T.G.Masaryk
vystoupil z katolické církve a silně
ovlivněn svou americkou protes-
tantskou manželkou a hlubokým
studiem českých dějin, vstoupil
s celou svou rodinou do Kliment-
ského sboru v Klimentské ulici.Tam
byli nejen pokřtěni, ale obě dcery
a syn Jan rovněž konfirmováni
tamním farářem Janem Karafiátem,
autorem známých Broučků.

Bohoslužby v Újezdě se konaly
nejprve v bytě předsedy Kazatel-
ské stanice pana Fligra, později
v budově měšťanské školy. Až do
německé okupace se jich zúča-
stňovalo až 40 osob. O velkých
svátcích lidé putovali pěšky až
do Škvorce, kde byl kostel zaplněn
často až ke vchodovým dveřím.

Když němečtí okupanti zakázali
konat bohoslužby ve škole a když
totéž provedli po “Vítězném Únoru
1948” také čeští komunisté, konaly
se bohoslužby v domě pana Ing.Jo-
sefa Schmidta. Zde dlužno ocenit
skutečnost, že ačkoliv byl pan
Schmidt již 25.února 1948 vyhozen
ze své funkce ministerského rady
a zbaven všech veřejných funkcí
a na to jeho syn umístěn v PTP, bo-
hoslužby se přesto konaly u dále.
Organizace KSČ prosadila, že
do přízemí jejich domu byla umís-
těna rómská rodina pana Václava
Běly. Tehdejší předseda MNV pan
Josef Dvořák rozhodl, že jedna míst-
nost v přízemí domu byla vyčleněna
pro bohoslužebné účely.Proto mohla
KS ČCE v Újezdě nad Lesy až do
r.1991 vykonávat nejen bohoslužby,
ale také křtiny a biblické hodiny. Tyto
prostory využívaly také ostatní cír-
kve jako Československá církev
(dnes Husitská) a Církev Adventistů
sedmého dne.

Bohužel, tvrdá ateistická politika
českých komunistů dosáhla toho,
že do pádu komunismu docházelo
na bohoslužby jen několik nejod-
danějších. Přesto pravidelně dojíž-
děl až do svých 80 let ze Škvorce
pan farář Jan Strnad. Ten umožnil
také to, že významný českobratrský
farář Ing.Alfréd Kocáb, který byl ko-
munistickými úřady zbaven “církev-
ního souhlasu” se mohl aspoň ve-
řejně pomodlit.

Děkujeme Úřadu MČ Praha 21
v Újezdě nad Lesy a Muzejní radě
Újezdského muzea za to, že nám
umožňuje pravidelné konání bo-
hoslužeb.

Zveme všechny členy naší cír-
kve z obcí oblasti Kazatelské sta-
nice k účasti na bohoslužbách.
Zveme také všechny zájemce o za-
myšlení nad svým životem, nad
svým posláním v životě své rodiny
a svého okolí v konfrontaci s myš-
lenkami křesťanství v evangelic-
kých tradicích. Naše díky patří rov-
něž paní Mgr.Elen Plzákové,
farářce početného sboru na Jarově,
která se ujala nejen administrace
Škvoreckého sboru, ale slíbila že
bude kázat také u nás v Újezdě
nad Lesy.

Za KS ČCE Újezd nad Lesy
PhDr. Miloš Schmidt
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V sobotu 24. července 2010 se konal 11. ročník se-
tkání a jízdy historických vozidel Okolo Vídrholce, kte-
rý pořádá Okrašlovací spolek Klánovice. I přes chlad-
né a proměnlivé počasí se na místu startu před hote-
lem Smolík sešlo více jak sedm desítek účastníků.Přes-
tože akce není nijak výrazně inzerována, je na ní vždy
vidět mnoho zajímavého.Toto setkání milovníků starých
strojů se již tradičně vyznačuje vysokou účastí před-
válečných motocyklů a automobilů, takže diváci mají pří-
ležitost seznámit se s mnoha zapomenutými značkami

a výrobci. Tradičně se
tohoto setkání účastní
i traktory. Jak nám řekl
ředitel akce, pan Jin-
dřich Lukáš, akce má
za dobu své existence
své věrné účastníky,
kteří přijíždějí bez ohle-
du na panující počasí.
Vlastní orientační jíz-

da byla zahájena ve
12,30 hodin, kdy se
první účastnicí vydali
na trať podle šipkové-

ho itineráře. Čekalo je zodpovídání otázek z oblasti mo-
torismu a další úkoly zručnosti při kontrolní zastávce
na statku ve Škvorci. Jízda je již tradičně věnována nad-
ačnímu fondu Slunce pro všechny. Záštitu nad akcí pře-
bíral pan Ladislav Smoljak, letošní ročník byl věnován
jeho památce.

Letošní ročník proběhl bez nehod a účastníci se vrá-
tili do cíle, aby vítězové disciplín převzali z rukou or-
ganizačního výboru ceny a upomínkové předměty. I když
je rozsah tohoto setkání historických vozidel a moto-
cyklů limitován prostorem, kde se koná, nálada je zde
vždy výborná a milovníci staré techniky a zašlých časů
se mohou těšit na další ročník. Pořadatelé děkují MČ
Újezda nad Lesy a paní starostce Andree Vlásenkové.

Petr Soukup

OHLÉDNUTÍ ZA JÍZDOU
HISTORICKÝCH VOZIDEL
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ČERVNOVÁ VYCHÁZKA
24. 6. 2010

Hlavním cílem červnové vycházky byla návštěva
a prohlídka Vrtbovské zahrady.

Naše trasa začala na Pohořelci, kde nás na náměstí,
nejstarším v Praze, u sochy sv. Jana Nepomuckého při-
vítala a povyprávěla o historii Ing. Mirka Branžovská.

Z Pohořelce jsme Strahovskou branou přišli ke sta-
rému premonstrátskému klášteru, v němž je dnes Pa-
mátník národního písemnictví. Po prohlídce a výkladu
o tomto nádherném stavebním celku jsme se pokochali
z petřínských zahrad vyhlídkou na Prahu. Prohlédli
jsme si i sochu Panny Marie z exilu, kterou zde
v r. 1994 posvětil arcibiskup kardinál Miroslav Vlk.

Po té jsme sešli Petřínskými zahradami do Vlašské
ulice a nadšeni malebností a krásou Malé Strany jsme
směřovali k Vrtbovské zahradě, kde již na nás čekala
ing. Šléglová z odboru životního prostředí MHMP, aby
nás provedla a podala odborný výklad.

Tato terasová barokní zahrada italského typu byla
pro Jana Josefa hraběte z Vrtby, nejvyššího purkrabího
Pražského hradu vybudována u Vrtbovského paláce
v letech 1715-1720. Zahradu navrhl pražský rodák
Frant. Maxmilián Kaňka a spolu s ním se na tomto
krásném díle podíleli i jeho spolupracovníci sochař

Matyáš Bernard Braun, jehož dílna vytvořila sochař-
skou a plastickou výzdobu a malíř Václav Vavřinec
Reiner, autor fresek.

Rekonstrukce zahrady trvala stejně tak dlouho jako
její vybudování tj. pět let od r. 1993-1998 a stála více
než 46 miliónů korun. Je řazena k našim nejvzácněj-
ším barokním zahradám a je považována nejen za dílo
evropského významu, ale spolu s dalšími památkami,
tvořícími komplex Pražské památkové rezervace, lze
hovořit o významu světovém.

Co dodat ??? Tolik nádhery na tak malé ploše …..
M. Šáralová

Zúčastnilo se 22 osob, tentokrát i jeden muž. Ubytováni
jsme byli v horské chatě Štěpánka na Benecku. Po celou dobu
pobytu jsme měli k dispozici autobus s řidičem.

Původně stanovený program byl částečně pozměňován
vzhledem k tropickému počasí. I tak byl zajímavý a poučný.

Každý den jsme začínali rozcvičkou na čerstvém vzduchu
a po snídani jsme vyráželi. Navštívili jsme Jilemnici (zámecký
park, Zvědavou uličku), Harachov (sklárny, muzeum, pivovar
s ochutnávkou kvasnicového piva, krásné Mumlavské vodo-
pády). Další den jsme byli v Bozkovských dolomitových jesky-
ních. V ten den jsme také navštívili výrobnu "třpytivé krásy"
v Poniklé, je to výrobna korálkových vánočních ozdob. Vrcho-
lem našeho pobytu měla být návštěva dvou významných krko-
nošských středisek - Špindlerova Mlýna a Pece p. Sněžkou.Ve

Špindlerově Mlýně nás část vyjela lanovkou na Mědvědín a dolů jsme sešli po turistické trase přes Horní Mísečky
zpět do Špindlerova Mlýna. Druhá část obdivovala krásy jmenovaného horského střediska.Ve středu večer jsme
využili nabídku kastelána jilemnického zámku a navštívili jsme koncert "k poctě hraběte Haracha", který se konal
v zámeckém parku. Účinkovali sólisté liberecké opery. Na programu byl písňový cyklus J.Křičky „ Láska“ a výběr
árií z opery Prodaná nevěsta B.Smetany. Poslední den byl pozměněn ne kvůli počasí, ale pro poruchu autobusu
a Pec p.Sněžkou se nekonala. Ale pro zpestření jsme strávili celý den ve Vrchlabí. I to jsme vzali s humorem.
Ze stejného důvodu jsme cestou domů nezajížděli na plánem určenou Pecku, ale při cestě domů jsme se zastavili
na prohlídce města Jičína. Během pobytu jsme se ve volném čase koupali na koupališti v obci Kruh, poblíž Ji-
lemnice, kam nás pan řidič vozil. Spokojenost všech zúčastněných se projevila všeobecně dobrou náladou.

Děkujeme vedoucí zájezdu paní Evě za péči a trpělivost, kterou s námi měla a za celou organizaci zájezdu.
I personál chaty se o nás dobře staral, včetně dobrého jídla.

Ještě jednou dík a už se všichni těšíme na příští rok.
za kolektiv zúčastněných zájezdu H. Poupová

OZDRAVNÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO KRKONOŠ
BENECKO VE DNECH 10. - 16. 7. 2010
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NEPOSEDA V NOVÉM
Milí návštěvníci a příznivci občanského sdružení

Neposeda. Po prázdninách, které u nás v Neposedovi
rozhodně nepatřily k těm nejklidnějším, vás rádi opět
u nás uvítáme a to od pondělí 13. 9. 2010.

Naše občanské sdružení doznalo hned několika
změn.Výrazně jsme rozšířili nabídku volnočasových
aktivit určených jak dětem, rodičům s dětmi, tak do-
spělým. Od září si můžete u nás vybrat různé kroužky
zaměřené na tancování a výtvarnou výchovu pro malé,
větší i dospělé, dramatický kroužek pro školní děti,
flétnu pro začínající školáky, doučování pro děti ze ZŠ
a SŠ, anglický jazyk pro dospělé aj. Podrobnější infor-
mace naleznete na http://www.neposeda.org/vpp/ nebo
na tel. č. 733 685 911.

Nejdůležitější změnou je však bezesporu získání
nových prostor v nově vybudovaných domech na kři-
žovatce ulic Českobrodská a Mladých Běchovic za Par-
kem Běžců. V těchto prostorách bude od 13. září
působit Rodičovské centrum Koloběžka a bude se
zde konat i většina kroužků, pokud nebude uvedeno
jinak. Stávající prostory (velký klub) bude i nadále slou-

žit nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Au-
tobus a v malém klubu bude 4. 10. slavnostně ote-
vřeno za přítomnosti ředitelky sdružení Věry Dufkové
a starosty městské části Praha - Běchovice Ondřeje
Martana Informační centrum pro mládeže (ICM).

ICM je pracoviště, které poskytuje mladým lidem
a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto

se ve dnech 6. – 15. 6. 2010 vy-
pravila skupina členů SPCCH z
Újezdu nad Lesy do Chorvatska
na Makarskou rivieru do měs-
tečka Tučepi.

Po chladných dnech v celé Ev-
ropě jsme se ponořili do vlahých
vod Jadranu. Oslněni sluníčkem,
jsme se, jak kdo - pomalu či rychle,
stávali černoušky, nebo aspoň mu-
laty. Slunce nám nakonec působilo
potíže, zejména v noci, protože vy-
hřálo naše pokojíky nad očekávání
moc. Kouzla koupání v moři, nád-
hery hor za námi, možnost výletu
na Hvar, Brač nebo do Makarské, si
každý využil podle své chuti, nálady
a zdravotní dispozice. Zpestření při-
nesla možnost ranního trekování
s Evou, dopoledního protahování
svalů se Soňou a Líbou a hlavně
cvičení rovnováhy při vstupu a vý-
stupu z vlnícího se moře.

Velký dík organizátorům. Dou-
fáme, že příští rok se jim podaří
opět zajistit pobyt v Tučepi, aby-
chom (v tak nádherné přírodě)

mohli načerpat novou sílu a podpo-
řit své zdraví jak koupáním v moři,
tak dýcháním slaného vzduchu.

Za účastníky z Újezda
Zd. Ladová

Jsme členky SPCCH z TJ Kyje
a zúčastnily jsme se ozdravného

pobytu v Chorvatsku, který zorgani-
zovala ZO SPCCH z Újezda-
nad Lesy. V Tučepi se nám moc
líbilo a proto chceme vedení orga-
nizace za tyto krásně prožité dny
poděkovat.

Za 10 členek z Kyj
Květa Kubasová

VE ZNAMENÍ LÉTA

- neseď doma
Vaše volba pro volný čas

foto archiv o. s. Neposeda



oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný
čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost,
mládež v EU a další. Na jeho provozu se podílí
o. s. Neposeda a městská část Praha - Běchovice.

Do prostor ICM je přesunut poradenský servis
PORSE, který bezplatně radí lidem v problematické si-
tuaci jako je rozvod, dluhy, bydlení, zaměstnání, mezi-
lidské vztahy. K dispozici jsme vždy v úterý od 4. 10.
v čase 14.00 - 17.00 či se můžete domluvit na indivi-
duální setkání (na tel. č. 739 491 633).

Nově v našem sdružení také od 4. 10. nabízíme
psychoterapii, či jak ji někteří nazývají „léčbu duše“
pomocí psychologických prostředků. Pokud dlouhodobě
prožíváte životní nespokojenost, zmatek, pocity viny,
bezmoc, osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity. Nero-
zumíte sobě, či svému okolí. Opakují se vám nepří-
jemné situace, které vám komplikují život. Procházíte
krizí. Nedaří se vám vyrovnat s životními ztrátami či

změnami, obraťte se na nás. Spolu se nám lépe po-
daří vaši situaci změnit a zlepšit kvalitu vašeho života.
Pro více informací nás kontaktujte na tel. č. 739 491 633.

Těšíme se na Vás v některém z našich programů!
Věra Dufková, ředitelka
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RYTÍŘI V NEPOSEDOVI
Už máme sice po prázdninách, ale malé ohlédnutí a připomenutí toho, co se

u nás o prázdninách dělo, určitě rádi přivítáte.
Občanské sdružení Neposeda, které v Běchovicích působí již 11 let, se letos

rozhodlo ulehčit situaci rodičů, kteří mnohdy o letních prázdninách zápasí
s časem a snaží se zajistit dětem kvalitní program. Letos se poprvé v prostorách
Neposedy konaly letní příměstské tábory. Poslední týden v červenci byl tábor
Rytíři a hradní paní pro nejmenší děti (4 - 7 let). Dva týdny na konci srpna pak
byl tábor se stejným programem určený dětem od 6 do 12 let.

Rodiče přivedli své potomky do Neposedy vždy ráno kolem 8.00 hodiny a od-
poledne mezi 16.00 a 17.00 hod si je zase odvedli domů. Oběd byl zajištěn v ne-

dalekém domě s pečovatelskou a odlehčovací
službou pro seniory v Centru sociálních služeb
Běchovice. Jeho obyvatelé byli zpočátku nebý-
valým ruchem překvapeni, ale pak se jim ště-
betání malých dětí zalíbilo. Během dne měly děti program ne nepodobný tomu
klasickému táborovému, v mnohém však uzpůsobenému věku dětí i podmín-
kám. Protože téma tábora byli Rytíři a hradní paní, byla většina her na toto téma.
Vyráběli jsme erby, stavěli hrady z krabic, malovali vlajky a proběhla i nejedna
nefalšovaná bitva o hrad postavený z karimatek. Děti se také dozvěděly něco
málo o životě ve středověku, o rytířích i složité cestě, kterou musel každý mladý
hoch i dívka projít, než se mohli stát rytířem. Připomněli jsme si i rytířské ctnosti
a dovednosti jako je statečnost, moudrost, spravedlnost, pomáhat druhým aj.,
které mladí rytíři budou i nadále dodržovat.

Hodně jsme chodili ven, na hřiště i do lesa, čekalo nás také několik výletů.
Ti větší se vydali najít Blanické rytíře, obě dvě věkové kategorie pak navštívily stře-

dověkou vesničku v Ostré, kde si děti mohly vyzkoušet různá starodávná řemesla.Nejvíce je ale zaujala výroba mýdla,
provazů a rýžování zlata.Každý si svůj výrobek odnesl domů a rodiče se nestačili divit, jak jsou jejich děti šikovné.Vy-
vrcholením celého týdne byl rytířský turnaj.Hry slavnostně zahájil rytíř Běch
z Běchovic se svou chotí. Děti musely přejít po laně hradní příkop, střílely
z kuše, házely oštěpem a učily se i šermířským dovednostem.

Každý účastník byl odměněn několika groši, za které si potom mohl
koupit různé odměny. Největší odměnou však bylo pasování všech úča-
stníků na rytíře, který byl stvrzen glejtem.

Doufáme, že se všem na táboře líbilo a těšíme se na příští léto. Záro-
veň děkujeme všem, kteří konání tábora umožnili a všem, kteří se na jeho
chodu podíleli, ať již přímo nebo nepřímo.

Za organizátory z o. s. Neposeda Martina Staňková

foto archiv o. s. Neposeda

foto archiv o. s. Neposeda
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Od září opět začínáme!!!

Kroužek současného moderního tance
oddíl ŠSK při Masarykově ZŠ v Polesné ul.

zve všechny zájemce na informační schůzku,
která se bude konat ve čtvrtek dne 16. 9. 2010

od 18h v malé tělocvičně Masarykovy ZŠ v Polesné ul.

Čím se v kroužku zabýváme?
• Výukou základů moderního tance
• Procvičováním rytmiky
• Osvojováním si pohybu v prostoru
• Trénováním společné choreografie
• Tančením pro radost!!!

Pro bližší informace pište na adresu Lenka.Murtingerova@centrum.cz
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Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy
pořádá dne 2. října 2010

oslavu mezinárodního dne seniorů.
Začátek je ve 14:00 hodin v restauraci Level.

Oslavou budou provázet známé tváře z televizní obrazovky
a to paní Saskia Burešová, Milena Vostřáková a Marie Tomsová.

K tanci i poslechu bude hrát „JAM BAND“ se svými sólisty.
Součástí programu bude také pohoštění.

Za komisi pro potřeby seniorů
Anna Vlková

P O ZV Á N K A na zájezd do Německa: N O R I M B E R K
Předvánoční adventní čas v historickém centru a trhy

V sobotu 11. 12. 2010 v 6.00 hodin od Lidlu
Přihlášky: pí Líznerová 281 972 219, pí Svátková 281 972 999, pí Novotná 281 970 108.

Cena 200 Kč
Srdečně Vás zvou Český zahrádkářský svaz Újezd nad Lesy

a Sdružení důchodců Újezd nad Lesy
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P O Z V Á N K A pro naše přátele i jejich přátele, občany, děti,

na výlet do překrásného historického města K U T N Á H O R A
(od roku 1995 na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO),

se zastaveními u radioaktivního pramene „Sadka“ v SADSKÉ,

na památné akropoli Slavníkovců u LIBICE nad Cidlinou,

v parkové oboře bílých jelenů ŽEHUŠICE.

v sobotu 9. 10. 2010 v 7:00 hodin od Lidlu
Přihlášky a dotazy př. Líznerová na tel. 281 972 219. Záloha 150 Kč, děti poloviční cena.

Na shledanou s Vámi se těší Český svaz zahrádkářů ZO Újezd nad Lesy

PRÁZDNINY SKONČILY A VRACÍME SE K NAŠEMU PROGRAMU

Svaz postižených civilizačními chorobami a Sdružení důchodců ZO Újezd n/l

zve na čtvrteční přednášku spojenou s besedou

Téma přednášky: „Zázraky života – o tom, co je to život,

jak funguje naše tělo a jeho řídící funkce“
pokračování cyklu MUDr. Jarmily Winterové

čtvrtek 9. září 2010 od 15ti hodin v obřadní síni MÚ

Srdečně zveme všechny zájemce

PRO PODZIMNÍ MĚSÍCE PŘIPRAVUJEME PRO NAŠE ČLENY:
NÁVŠTĚVY DIVADEL:

Hudební divadlo Karlín, Divadlo na Jezerce a Divadlo u Valšů

ČTVRTEČNÍ BESEDY:
MUDr Jarmila Winterová a PhDr Václav Petříček

VYCHÁZKY:
Tropické skleníky Vysoké školy zemědělské, Geosvět a Grébovka

Předvánoční projížďka vyzdobenou Prahou

možná Muzeum a zámek v Roztokách u Prahy

CELODENNÍ VÝLET:
kraj Oty Pavla – Křivoklátsko, Lány, Červený Újezd a Zbečno

CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY:
začíná již 15. 9. 2010 v 16.00 hodin v tělocvičně školy v Polesné ul.
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TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY ZAHAJUJE
SPORTOVNÍ SEZÓNU 2010/20011

V pondělí 6.září 2010 začíná cvičení žen pod vedením Líby Maškové (774 214 317) a Ivy Špičkové ve
velké tělocvičně v ZŠ Polesná a ve čtvrtek 9.září se v malé tělocvičně na vás těší Dana Kurková.

CVIČENÍ PRO ŽENY, která pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:

V pátek 10.září začíná cvičení žáků, žákyň s Míšou Křelinovou (732 812 869), Petrou Šebestovou a
Luckou Vlasákovou od 17. do 18. hod. ve velké tělocvičně.

V pondělí 13.září pokračuje sportovní gymnastika dětí Hanky Rosové (777 025 022) od 16. do 18.
hod. v malé tělocvičně.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Přijďte protáhnout svoje těla!
TJ Sokol Újezd nad Lesy

druh pohybu den hodina tělocvična v ZŠ Polesná

cvičení ženy pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična

volejbal ženy středa 20,00 – 21,00 malá tělocvična

cvičení ženy čtvrtek 19,45 – 20,45 malá tělocvična
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PROPOZICE

Název závodu: IN – LINE BĚCHOVICE
Organizátor tradičního silničního
běžeckého závodu Běchovice-
Praha pořádá 7. ročník jízdy
na kolečkových bruslích. Tímto
7. ročníkem využíváme pěknou
trať s kvalitním povrchem při vy-
loučení veřejného provozu. Závod
pořádá TJ Sokol Běchovice
za podpory ZŠ Běchovice, Měst-
ské části Praha – Běchovice
a Městské části Praha 14.

1. Termín: 26. září 2010
2. Místo konání: Start: na 13 km silnice Českobrodská v Běchovicích. Cíl: Praha 9 Kyje, Českobrodská

ulice – park Jiráskova čtvrť

3. Trať: totožná s tradiční tratí běžeckého závodu. Délka je 5 km. Povrch je živicový. Kilometry budou
označeny po 1 km na vozovce.

4. Organizační výbor: ředitel závodu: Ing. Ivana Kafková, zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Svátek

5. Kategorie: Účastnit se mohou dospělí i mládež bez rozdílu věku i pohlaví. U dětí do věku 10 let do-
poručujeme při jízdě doprovod rodičů. Jízda nebude rozdělena na kategorie. Start všech je najednou.

6. Měření: Dosažený čas jednotlivých účastníků nebude měřen a nebude určeno pořadí v cíli. Podle
rozhodnutí pořadatele budou předány věcné ceny a dárky od sponzorů.

7. Startovní kancelář: V neděli 26. 9. v ZŠ Běchovicích od 8.00 hodin nedaleko autobusové zastávky
„Běchovice“. Uzavření kanceláře v den závodu je v 10:15 hodin

8. Start: 10:30 hodin
9. Přihlášky: Účastník získá ve startovní kanceláři formulář přihlášky, který vyplní a při předání obdrží

startovní číslo. Písemné přihlášky předem nepřijímáme.

10. Startovné: 50 Kč (s výjimkou dětí do 18 let)

11. Doprava na místo startu: Start je dosažitelný městskou hromadnou dopravou ze stanice metra
Černý most autobusovou linkou č. 261 nebo č. 250 do stanice Běchovice. Další možný spoj je ze sta-
nice metra Palmovka linkou č. 109 do stanice Běchovice. Z cíle pak z autobusové zastávky Sídliště
Jahodnice je možno použít autobusové linky č. 109, 208 nebo 110 - směr metro.

12. Doprava zavazadel do cíle: 5 minut před startem bude odjíždět ze startu dodávka, do které si
mohou závodníci odložit věci, které jim budou odvezeny do cíle a tam uloženy k vyzvednutí.

13. Vybavení: Doporučujeme chrániče kolen, loktů, rukou. Přilba je povinná.

14. Zdravotní služba: zdravotníci po 1 km na trati, v cíli sanita

15. Telefon: po 18 hodině – 606 515 002, E-mail: I.kafca@seznam.cz

16. Internetové stránky: www.brusle-bechovice.blog.cz

17. Všeobecná ustanovení a doporučení: Trať je uzavřena pouze pro veřejnou dopravu, autobusy MHD
projíždí po své původní trase. Závodníkům proto doporučujeme dodržovat pravidla silničního provozu
a pokyny pořadatelů. S výjimkou startu je třeba jet v pravé části vozovky. Pokračování v jízdě za cílem
i návrat do Běchovic na bruslích je zakázané, s ohledem na probíhající masový běžecký závod.



MLADÉ BĚCHOVICE JIŽ 18. ZÁŘÍ
ZÁVOD, KTERÝ SPOJUJE GENERACE

Svátek české atletiky - závod Běcho-
vice se uskuteční letos v neděli 26. září.
Závod se stal vítězem ankety na serveru
behy.cz „O desítku roku 2009“, když pro
náš závod hlasovaly téměř tři stovky zá-
vodníků. Jeho mladší bratříček (i když
mu je letos už pětačtyřicet) svoji popula-
rit stále zvětšuje. Rok od roku sledujeme
větší zájem dětí, především v těch mlad-
ších kategoriích. Z nich pak vyrůstají
borci, kteří běhání zůstanou věrní a bo-
jují na delších vzdálenostech.

Těší nás i věrnost závodníků našemu
závodu. Je až neuvěřitelné, že Martin
Režňák startoval v Mladých Běchovicích
16x, z toho osmkrát stál na stupních ví-
tězů. Druhou rekordmankou co do počtu
startů je Kateřina Čokrtová z Českého
Brodu. Tři první a tři třetí místa z dvanácti startů vypovídá o její kvalitě. Třetí příčka patří Michalu Kovalovskému
s dvanácti starty a následuje jej Petr Daněk s jedenácti absolvovanými závody. Desetkrát startovaly v závodě
Mladé Běchovice Lucie Řeháková (Běchovice) a Jana Kratochvílová (Sok. Hlubočepy, později PSK Olymp Praha).

Na stupně vítězů se vrací druhá generace
Ve výsledkové listině, která od počátku závodu obsahuje na 7000 záznamů (a to se v některých ročnících za-
chovaly údaje pouze o vítězích) můžeme najít spoustu zajímavých souvislostí. Například maminka zmíněné
Lucky Řehákové Jitka ze čtyř závodů v Běchovicích tři vyhrála. Věřím, že se najde více následovníků bývalých
závodníků i na letošním jubilejním závodě. Budou si moci porovnat síly třeba s potomky přemožitelů atletických
oválů Romana Šebrleho a Róberta Štefka.

Jak se přihlásit na Mladé Běchovice? Je to jednoduché - stačí otevřít stránky www.mladebechovice.cz a odes-
lat přihlášku k závodu. Přihlášky on-line budou v provozu do pátku 17. září 16.00 hodin. Po tomto termínu bude
startovní listina uzavřena. Přihlásit se je ale možné ještě ve fotbalových kabinách v den závodu. Protože před-
pokládáme větší účast, byli bychom rádi, kdyby se většina borců přihlásila předem. Definitivně se bude uzavírat
startovní listina půl hodiny před startem příslušné kategorie. Je tedy nutné přijít opravdu včas, aby se dítě mohlo
zúčastnit závodu a doběhnout si pro hodnotné ceny a zapojit se do losování o horské kolo.To může získat každý,
kdo proběhne cílem.

Pro malé děti, které budou čekat na svůj první start nebo pro ty, které už budou mít odběhnuto, budou pro-
bíhat na tréninkovém hřišti soutěže dětské atletiky. I zde budou děti odměňovány podle dosaženého výsledku.

Zahájení 45. ročníku Mladých Běchovic bude za přítomnosti starostů, sponzorů, bývalých organizátorů
a běžců v 8 hodin 50 minut na fotbalovém hřišti, které nám ochotně propůjčil pan Požárek.

ROZPIS ZÁVODU
V 9,00 bude zahájen blok staršího žactva (nar. 95, 96). Hoši běží 1000 m, děvčata 800 m.
V 9,20 odstartuje mladší žactvo (nar. 97, 98), Hoši se utkají na 800 m, dívky na 600 m.
V 9,40 vyběhne nejmladší žactvo (nar. 1999, 2000). Hochy čeká 600m, dívky 500 m.
V 10 hodin nastoupí nemladší borci (nar. 2007, 08, 0 9) na 50 metrů.
Od 10,40 budou startovat rozběhy dětí nar. 2006 na 60 m a nar. 2005 na 100 m.
Závěrečné starty budou od 11,15 pro děti nar. v roce 2003 a 04 na 200 m a závodníci nar. v roce 2001 a 02 budou
soupeřit na 300 m.

Závěr sportovního dopoledne bude tradičně patřit závodu Běchovická stovka pro děti a mládež s postižením.
Tento závod bude odstartován v 11,45 a hned po jeho dokončení dojde k losování majitele nového kola.
Přijďte povzbudit malé závodníky a především - přiveďte je s sebou!

Jan Jech, ředitel závodu
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POZVÁNKA NA VYBRANÉ AKCE:
Nezisková organizace Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s. zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 30. září 2010 od 10:00 do 16:00 hod

ve Středisku ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně, Klimentská 9, Praha 1.Více na http://dmoinfo.cz/

POZVÁNKA NA WORKSHOP
rehabilitace kognitivních funkcí po poranění mozku,

organizuje sdružení Cerebrum
dne 23. 9. 2010 od 9:00 – 17:00 hod v Malém sále Městské knihovny Praha,

Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 . Nutná registrace.
Více na www.cerebrum2007.cz
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PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

Alpert Mark 
Alten Steve
Amrein Nicole 
Babica Jiří 
Bauer Jan 
Bayard louis 
Bielik Mikuláš 

Blecher 
Bonfiglioli Kyril 
Březinová 
Cristen 
Čech Přemysl 
Dandová 
Deaver Jeffery
Decker Michel 
Doctorow E.L.
Drake Shannon 
Gasbaldon 
Gavalda Anna 
Giommi 
Gray Claudia 
Grössing 
Haas Gary Van 
Harris 
Heyduk Miloš 
Hornby Nick 
Howard Linda 
Hůlová Petra 
Chandrasekara
Chaun Igor 
Christie 
Ironside 
Jacobsen Roy 
James
Jaud Tommy 
Jaud Tommy 
Klüpfel Volker
Koláček Luboš 
Kollertová 
Kurowski 
Läckberg
Lowell 
Mandžuková 
Marny
Massie 
McDermid Val 
Monyová 
Neiderman 
Peroutková 
Pohlreich 

Konečná teorie 
Vzkříšení 
Doktorka Kateřina 
Babicovy dobroty 
Ženy z rodu 
Černá věž 
Obchodní případ v Garmisch 
- Partenkirchenu 
Jsou i jiní lidé 
Pistole má přednost 
Držkou na rohožce
Požár v klášteře
Objektiv s úsměvem 
Já, Julie a dovolená 
Příští oběti 
Královna Margot 
Povídky o skvělé zemi
Válka srdcí 
Cizinka 
Báječný únik 
Jsem kluk, jsem 
Akademie Evernight 

Sisi - Moderní žena 
Vražedné šílenství 
Pravá krev. Mrtví pro svět 
Jak se bavila Praha 
Julie, demo verze 
Stíny úsvitu 
Strážci občanského dobra 
Zelená zóna
Večeře u mahárádži
Místo určení 
Virgin monolog 
Dřevaři 
Krásné zlo 
Milionář 
Úplný idiot 
Mléčný groš
Ďábel na Budyni 
Svlečená do naha 
Tankové bitvy 2.
Kazatel 
Stříbrná hladina 
Jméno jako osud 
Na křižovatce osudů
Tudorovci III
Horečka nenávisti 
Blonďatá stíhačka 
Živá voda 
Cesta z Arkád 
Bravo, šéfe

Pospíšilová 
Rendell Ruth 
Richter Karel 
Rose M. J. 
Roth Filip 
Rowland Laura
Rushdie 
Saviano 
Scanlan 
Schejbalová 
Small Beatrice 
Steel Danielle 
Sussman Paul 
Šebelka Jan 
Tendo Shoko 
Toušlová Iveta 
Tremayne
Tvrtkovic 
Uher František 
Ulč Ota 
Urbaníková 
Valšík Cyril 
Verne Jules
Vondruška 
Vosseler Nicole 
Yates Richard 
Young William 

Palačinky s pepřem 
Případ ztraceného muže
Dobyvatel světa 
Reinkarnovaný 
Vzala jsem si komunistu
Pavilon z oblaků 
Čarodějka z Florencie 
Krása a peklo 
Šťastní až na věky?
V lese i na louce od jara do zimy 
Pán z hranice 
Cesty osudu
Ztracená oáza 
Román pro Quida
Ve stínu jakuzy 
Toulavá kamera 10
Tanec s démony 
Ani ve snu 
Podzimu neutečeš 
Návraty nenávraty
Všechno nebo nic 
(Bude) to vaše dítě
Cesta do středu země 
Život ve staletích
Šafránový měsíc 
Dobrá škola 
Chatrč
Někdy jindy, někde jinde
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ÚPRAVA PŮJČOVNÍ DOBY:
Pondělí 10.00 - 12.30 13.00 - 18.00 hod
Středa 10.00 - 12.30  13.00 - 17.00 hod
Pátek 10.00 - 12.30  13.00 - 16.00 hod
Polední přestávka: 12.30 - 13.00

NOVÁ ADRESA:
Staroújezdská 2300, 190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 776 835 767 (dočasně) 
e-mail: mlkpraha21@seznam.cz, www.mlkpraha21.knihovna.info

PRO DĚTI 
autor dílo
Disney Walt S větrem o závod 
Disney Walt Auta. Alova nejlepší dovolená 
Disney Walt Auta. Ramone v modrém 
Harrar Andrew Ostrov pokladů 
Janouchová Ivanka se sama myje 
Johnson Dan Robinson Crusoe 
Kinney Jeff Deník malého poseroutky 
Kinney Jeff Deník malého poseroutky - poslední kapka 
Kinney Jeff Deník malého poseroutky - Rodrick je king 
Palme Jaromír Tadeáš a hradní tajemství 
Palme Jaromír Tadeáš v Bretani 
Paulík Ivo 77 výletů s dětmi po Čechách 
Poborák Jiří Vločka, dcera Jogiho
Rafter Dan 20 000 mil pod mořem 
Svěrák Jan Kuky se vrací 
Šrut pavel Dva lelci ve skříni 

Příhody požárníka 
Avatar J. Camerona 
Bořek stavitel 1.
Bořek stavitel 2. 
Veselé vláčky

POSLEDNÍ MÍSTA V KURZU FLÉTNY
Zájemci o hru na flétnu se mohou přihlásit od 6. září 2010 v Lomecké ulici

čp. 656 u pí profesorky Razesbergerové. 
Zápis proběhne od 16.00 do 18:00 hod. 

Jitka Kašparová, knihovnice
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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 září 2010
Čtvrtek 2. 9. 2010, 19.30 KINO – MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Švédsko, Dánsko, Německo, Norsko / 2010 / 152 min / kriminální drama  / titulky / od 15 let / Niels Arden Oplev. Hrají:  Michael Nyqvist,
Noomi Rapace, Sven-Bertil Taube, Peter Haber, Lena Endre, Peter Anderson. Adaptace románu Stiga Larssona.K pátrání po neteři významného
magnáta se dostává nesourodá dvojice novináře Mikaela a hackerky Lisbeth. Při odkrývání tajů z minulosti rozvětvené rodiny se dostávají
na povrch věci, o kterých se nikdy nikdo neměl dozvědět a oni sami by si ani možná nepřáli je objevit...

Pondělí 6. 9. 2010, 19.30 BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi bluesové standardy velikánů
tohoto žánru jako jsou Muddy Waters, B.B.King, T-Bone Walker a další. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci
a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové
a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon,
bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě
se bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Čtvrtek 9. 9. 2010, 19.30 KINO - DOSTAŇ HO TAM
USA / 2009 / 109 min / komedie / titulky / od 15 let / Nicholas Stoller. 
Hrají: Russell Brand, Jonah Hill, Rose Byrne, Pink, Christina Aguilera. Kdo se má kam dostat?  Když na jedné poradě Aaron navrhne,
že uspořádat rockerovi Aldusovi koncert v LA by mohl být komerční trhák, dostane od vyšinutého šéfa úkol. Dostat rockera z Londýna do LA
za 72 hodin.  Dostaň ho tam je ztřeštěnou komedií v pravém slova smyslu. 

Pátek 10. 9. 2010, 19.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY – BARVY, SNY, SLOVA
Výstava obrazů básníka a novináře Luboše Palaty, k vidění od začátku do konce září. Výstava je prodejní.

Neděle 12. 9. 2010, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 280 Kč.Lektorka Andrea Janotová.
Přihlášky na tel.  720 569 245  nebo email: andreajan@seznam.cz

Úterý 14. 9. 2010, 19.30 KINO – KAJÍNEK
ČR / 2010 / 118min / akční thriller  / od 15 let / Petr Jákl. Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý,
Vladimír Dlouhý. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající
nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný
zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? 

Středa 15. 9. 2010, 16.00 DĚTSKÉ DIVADLO – POHÁDKY Z NAŠEHO STATKU
Jedná se o kombinované loutkoherecké představení, vyprávění ze života domácích zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami, kterým
dodává život především komunikace s živými herci i dětmi z publika. Ústřední postavou je pes Voříšek, který seznamuje děti se životem
na venkovském statku, společně prožívají dobrodružství, vypátrají zloděje slepic, naučí se řeči jednotlivých zvířat a vytrestají neposlušného
berana Matese. Ve třech veselých příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení, je zakomponováno i mnoho poučných myšlenek,
například o významu a smyslu chovu domácích zvířat, jak se k nim lidé mají chovat, děti také poznají, že bez práce nejsou koláče a že lhát
a podvádět se nevyplácí atd. Hraje Divadélko pro školy.  Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

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

KULTURA

Čtvrtek 16. 9. 2010,19.30 KINO –  MUŽ VE STÍNU
Velká Británie, USA, Německo, Francie / 2010 / 128min / darma / od 12 let / Roman Polanski. Hrají: Ewan McGregor, Pierce Brosnan,
Kim Cattrall, Olivia Williams, John Bernthal. Příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra. Děj začíná
nabírat nebezpečné obrátky krátce poté, co moře vyplaví mrtvolu jeho předchůdce na tomto literárním projektu. Netrvá dlouho a "duch"
si uvědomí, že přijetím atraktivní práce učinil strašlivou chybu: ukazuje se, že expremiér je muž, v jehož minulosti se skrývají tajemství, která
mají sílu zabíjet. 

Neděle 19. 9. 2010,  16.00 KINO – CHLUPATÁ ODPLATA
USA /  2009 / rodinná komedie / 92 min /dabing / přístupný /Roger Kumble. Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shields. Skvělá rodinná komedie
plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat proti matce přírodě, je předem prohraná bitva. Chamtiví developeři si budou
muset uvědomit, že zelená není jen barva dolarů. 

Středa 22. 9. 2010, 19.30 KONCERT – SKUPINA JEZINKY
Jezinky - svérázná dívčí vokální skupina pod vedením Terezy Staňkové, která zároveň skládá Jezinkám písně. V jejich repertoáru se dále
objevují písně lidové a to jak české tak např. bulharské. Tedy originalita, která se snoubí s jezinkovským šarmem.... Více na www.jezinky.eu.

Čtvrtek 23. 9. 2010, 10.30 DĚTSKÉ DIVADLO – KOBLÍŽEK NA CESTÁCH
"... kouli, kouli, kouli, jen ať nemám bouli..." Nejdřív ho upekli, pak jim utekl, byl pyšný, byl nafoukaný a kdo ho přelstil? Uvidíte v pohádce
v podání divadla Úsměv. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 23. 9. 2010, 19.30 KINO – SINGLE MAN 
USA / 2009 /komedie / 101 min / titulky / od 12 let / Tom Ford. Hrají:Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult, Matthew Goode 
Profesor George Falconer po smrti svého dlouholetého partnera nemůže přijít životu na chuť.  Každý den začíná s jedním cílem: nějak jej
protrpět do dalšího. Dnešní den ale bude jiný. Všechno to skončí a znovu ucítí smysl a chuť do života. Příběh lidské samoty uprostřed
barevné a bezstarostné Ameriky začátku 60. let je zde líčen s obrazovou spiritualitou, která bere dech. 

Neděle 26. 9. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
FIMO - Kurs tvorby z polymerové hmoty Fimo - tentokrát a la Klimt. Efektní, jednoduchá metoda za použití speciálního nástroje - extrudéru.
V ceně je potřebná hmota a další materiál. Vlastní strojek na nudle výhodou.Přineste si pevnou krabičku na odnesení neupečených výrobků.
Cena kursu 330 Kč. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. 

Čtvrtek 30. 9. 2010, 19.30 KINO – UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
USA, Francie / 2010 / komedie / 92 min / od 12 let / Woody Allen. Hrají:Larry David , Evan Rachel Wood , Patricia Clarkson , Ed Begley Jr.,
Henry Cavill, Olek Krupa, Michael McKean. Nejzábavnější film Woodyho Allena, který se vrací do New Yorku s komedií o misantropovi
Borisovi a naivní Melody, která utekla od svojí spořádané jižanské rodiny. Když ji u podivínského a o mnoho let staršího Borise objeví její
rodiče, místo toho, aby dceru odvezli domů, sami se zapletou do neméně bizarních romancí. 
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KANGSIM TŘETÍ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
V sobotu 19. 6. se konalo již 17. otevřené mistrovství České republiky a újezdský Kangsim v čele s trené-

rem Markem Doxanským na něm nemohl chybět. Stejně tak ani dalších zhruba 200 bojovníků z různých evrop-
ských států, zejména ze Slovenska, Polska, Německa a Ukrajiny. O kvalitní soupeře zde tedy opravdu nebyla
nouze, naši závodníci museli zápasy skutečně "vydřít". Celkem jsme utržili 2 zlaté, 6 stříbrných a 5 bronzo-
vých medailí. Dále jsme jakožto tým získali pohár za 3. místo v kategorii juniorů a seniorů, v nižší věkové ka-
tegorii jsme pak skončili pátí.

V kategorii žáků zastupoval újezdské Taekwondo jediný od-
vážlivec - Kryštof Pikner. Již vzhledem k jeho nízkému věku
mu patří uznání, přestože na medaili nedosáhl. Kadetů měl
náš tým již více, kupříkladu stříbrnou Sáru Semerádovou,
která předvedla, že se opět dostala do správné formy. Filip
Graman ukořistil bronzovou medaili, Dominikovi Šebestovi se
dokonce podařilo sáhnout si na stříbro. Dalším již zkušeněj-
ším bojovníkem je Richard Stočes, který se také probil až na
druhé místo. Tomáš Řehák si přivezl bronzovou medaili. Mi-
kuláš Novotný sice medaili nezískal, zápasil však dobře a ur-
čitě získal spoustu užitečných zkušeností.

Velká gratulace patří Juliu Smolejovi, který získal v junio-
rech zlatou medaili. Adam Barták vybojoval bronz. Maroš
Novák v seniorské kategorii opět ukázal soupeřům, že by ne-
měli podceňovat jeho kopy na hlavu, a probojoval se až do fi-
nále před televizními kamerami; zde mu bohužel již štěstí
nepřálo. Pavel Černý předvedl, že i po dlouhé zápasové
pauze je schopen podávat excelentní výkony. Hned v prvním
zápase o 12 bodů porazil Marka Trokana z Olomouce a po-
dobně suverénně si prorazil cestu až ke zlatu. Dlouhodobý
reprezentant Jakub Šťastný si bohužel při semifinále s To-
mášem Kališkou ze Slovenska nešťastně poranil koleno a ne-
mohl zápas dokončit, souboj to byl však vyrovnaný.
Se stejným soupeřem šel Robert Husák do finále, síly mu na
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POLICIE INFORMUJE

PŘECHODY U ŠKOL V ÚJEZDĚ NAD LESY 
JSOU POD KONTROLOU STRÁŽNÍKŮ

Stejně jako každý rok se městská policie s počátkem školního roku zaměřila na kontrolu vybraných pře-
chodů a křižovatek v blízkosti základních škol. V Újezdě nad Lesy hlídkují strážníci u škol Staroklánovická
a Polesná. Kvůli bezpečnosti na silnicích měří v určitých úsecích i rychlost.

„S počátkem nového školního roku městská policie opět zintenzívní hlídání rizikových přechodů pro chodce,
a zajišťuje tak bezpečnost pro mnohé školáky. V Praze 21 dohlížejí strážníci na dopravu u pěti škol. V Újezdě
nad Lesy se jedná o školy Staroklánovická a Polesná,“ uvedla Dana Hetzlová, ředitelka Obvodního ředitelství Měst-
ské policie Praha 14. Strážníci u problematických přechodů hlídkují ve vyučovacích dnech od 7.20 do 8.05 hodin.

Kontroly přechodů a křižovatek u škol jsou v plném proudu po celé Praze. Během prvního školního týdne vě-
nují strážníci zvýšenou péči celkem sto padesáti přechodům v bezprostřední blízkosti 149 škol. V akci je 250 strá-
žníků. „Městská policie provádí dohled nad kritickými přechody celoročně. Pravidelně také doplňuje a aktualizuje
seznamy škol, kde je hlídkování nutné. Spolu s měřením rychlosti se během posledních let bezpečnost dětí pod-
statně zvýšila,“ poznamenal Rudolf Blažek, první náměstek pražského primátora, do jehož kompetence bez-
pečnost v hlavním městě spadá.

Kromě kontrol přechodů a rizikových křižovatek se strážníci soustřeďují na celkovou bezpečnost na silnicích
a v několika úsecích v Újezdě nad Lesy měří rychlost. Pod dozorem je ulice Staroklánovická v úseku od křižo-
vatky s ulicí Novosibřinskou ke křížení s ulicí Četnickou a ulice Rohožnická v části od Malešovské ke křižovatce
s ulicí Miletická. 

Václav Kodým
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něj však nestačily. Dominik Urich získal stříbro, zlato mu však uniklo
jen těsně. V posledních vteřinách totiž inkasoval od rozhodčích po-
měrně nespravedlivý trestný bod, takže ani jeho nasazení, se kterým
se snažil vyrovnat, nestačilo. Matěj Štacha se umístil na 3. místě.
Pavel Pospíšek, ač o jeho kvalitách nelze pochybovat, se na stupí-
nek vítězů neprobojoval. Kvůli nemoci nemohl v tomto roce dlouhou
dobu trénovat, což je pak handicap i pro sebelepšího bojovníka.

Oddíl tímto gratuluje všem bojovníkům k jejich výkonům a dě-
kuje panu Štachovi, Novotnému i dalším za pomoc s dokumentací
a organizací.

1. místo:  Pavel Černý, Julius Smolej
2. místo:  Robert Husák, Maroš Novák, Sára Semerádová, Richard Stočes, Dominik Šebesta, Dominik Urich
3. místo: Adam Barták, Filip Graman, Tomáš Řehák, Matěj Štacha, Jakub Šťastný

Za SK Kangsim Dojang,
Robert Husák

SPORT

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ÚJEZDSKÉHO TAEKWONDA 2010
Letos v létě újezdský oddíl

Kangsim Dojang odjel již po
deváté na letní soustředění.
Tentokrát jsme vyzkoušeli
nové ubytování, vyrazili jsme
na Vysočinu do vesničky jmé-
nem Zderaz. Přímo před hote-
lem bylo přírodní koupaliště,
kde jsme se při hezkém počasí
koupali a v těsném okolí pak
také rozlehlý les, kde skupina
mladších závodníků trávila vět-
šinu volného času. 

Jako již tradičně bylo do ce-
lého dne rozloženo několik tré-
ninků a sportovci rozděleni na
dvě skupiny, podle věku, tak
jak spolu trénují během roku.
Navíc jela i menší skupina cvi-

čenců ze skupiny „C“, kteří se rozhodli závodně věnovat sestavám
poomse.  Vše začínalo ranní rozcvičkou, která znamenala pro mladší
trénink korejské sebeobrany Hapkido a pro starší pak neoblíbený
běh. Následoval dopolední a odpolední trénink zaměřený především
na kopy  do lap, vest
a zlepšení zápaso-
vých dovedností.
Večer už byl jen lehký
trénink sestav. 

Hned v neděli če-
kalo starší závodníky
překvapení v podobě
příjezdu kickboxerů
z jihlavského klubu
Highland, kteří si do-
poledne s námi zatré-
novali taekwondo a od-
poledne nás prověřili
tréninkem boxu. 



Tak už je to tady,
nová fotbalová se-
zóna 2010-2011
začala!

Minulou sezónu se podařilo starší
přípravce postoupit do Pražského
přeboru, tak budeme zvědavi, jak si
tam povede.  Dalším již pomalu tra-
dičním účastníkem Pražského pře-
boru je A tým mužů, ostatní týmy
hrají I. popř. II. třídu PFS.

Veškeré informace, podrobnosti
k utkáním , sestavy, zprávy  z fotba-
lových utkání mládeže a dospělých
a další informace k dění v klubu  na-
leznete na www.fkujezd.cz.

Rád  bych Vás prostřednictvím
zpravodaje  informoval o tom, že
náš fotbalový klub FK Újezd nad
Lesy zakládá novou fotbalovou
školku, která je vhodná již pro
čtyřleté děti (roč. narození 2006),
tréninky budou probíhat v pon-
dělí a ve středu od 16,00 hodin
na hřišti v Čentické ulici, první tré-
nink začíná v pondělí 1. 9. 2010.
Veškeré informace o této fotba-
lové školce se můžete dozvědět
na tel. 775 928 062 u sl. Lucie
Křelinové.

Do našich řad také rádi uvítáme
děti, kterým je pět let a mají

zájem hrát již ve fotbale soutěže,
ale bohužel je ještě kvůli věku
nelze registrovat. Tyto děti hrají
soutěž s ostatními týmy z okolí
zvanou  MINISTAR, tréninky tě-
chto dětí budou probíhat ve stejné
dny jako fotbalová školka.

Dále doplňujeme hráče
do všech mládežnických kate-
gorií od ročníku narození 2004 až
po dorostence, veškeré kontakty
do jednotlivých mládežnických
týmů najdete na www.fkujezd.cz
v sekci kontakty.

Roman Mruvčinský
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ZPRÁVY Z FOTBALU

Pro všechny to byla zajímavá zkušenost. Krátký sestřih
z této návštěvy můžete vidět na www.bojovesporty.cz. 

Mladší závodníci měli program nabitý nejen tréninky,
ale i volnočasovými aktivitami pod vedením zdravotnice
Lenky a Báry. Každý den je čekalo školení první pomoci
a pak různé hry a bojovky v lese. Program měli zpe-
střený i noční cestu odvahy, táborákem a závěrečnou
zdravovědnou soutěží. 

V úterý byl v plánu volný den a výlet, ale počasí nám
bohužel nepřálo, takže jsme nemohli jet do aqvaparku.
Místo toho jsme se šli podívat do záchranné stanice Pa-
síčka, kde se léčí zraněná zvířata z volné přírody.  

Další zpestření tvrdých tréninků nás čekalo ve čtvrtek
a v pátek, když přijel mistr Lee Youn Jae. Korejský mistr

bojových umění, trenér českého reprezentačního týmu
poomse (sestav), který nás právě sestavy oba dny učil
a snažil se, co nejvíce zlepšit naši techniku a připravit
několik závodníků na podzimní zkoušky na černé pásky. 

Nesmím zapomenout zmínit sponzorský dar
od firmy Kofola, která všem účastníkům zajistila pitný
režim nejen vodami ale i nejrůznějšími limonádami. Le-
tošní soustředění musím zhodnotit jako velmi pove-
dené. Výbornou práci odvedli trenéři Marek Doxanský
a Pavel Černý, kteří celý týden skvěle připravili a vedli

tréninky, za což jim děkujeme. Díky patří taky asistentům
Davidu Krčilovi, Robertovi Husákovi, zdravotnici Lence
Langhammerové a vychovatelce Báře Fenikové.  Závě-
rem musím ještě pochválit všechny účastníky za to, jak
dřeli a celou dobu se snažili. Doufám, že naše píle se
projeví hned na prvním podzimním turnaji a Kangsim
nastoupí v plné síle nejen do sportovních zápasů, ale
i do soutěží poomse, kde jsme úplnými nováčky. 

Zuzana Lincová, Kangsim Dojang
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Září bývá většinu posledním te-
plým měsícem roku, ale i přesto je ve
znamení ukončování vegetace ven-
kovních rostlin a ukončování letně-
ní rostlin pokojových.

Tento měsíc je správná doba pro
přípravu cibulových květin na rych-
lení pro vánoční výzdobu bytů.

Hyacinty, tyto voňavé krásky dá-
váme do vlhké humozní půdy nebo
do vody. Cibule pro tento účel musí
mít alespoň šestnácticentimetrový
obvod.  Zasazená do  zeminy jen po-
lovinou cibule. Nádobu umístíme do
tmavého místa 9°C chladném. Když
vyrostou listy asi 4 cm,  dáme cibu-
le  do místnosti s pokojovou teplotou,
ale  opět na tmavé místo.  Začne-li
vyrůstat květ teď teprve dáme
na světlé místo a čekáme až vyros-
te celý voňavý květ, což je asi tak
o vánocích. Takto můžeme přirych-
lit všechny cibulnaté květiny.

Cibuloviny sázíme na zahrádku
v září, aby na jaře rozkvetly. Jak hlu-
boko je sázíme záleží na druhu. Ta-
lovíny, první žluté krásky sázíme
2 cm hluboko, krokusy, sněženky

a modřence do 8 cm, tulipány a na-
rcisky asi 16 cm, řebčíky až 20 cm
hluboko. 

Přeji hodně rozkvetlou zahrádku.
Rajčata také budou končit svou ve-

getaci. Aby ještě ta zelená dozrála,
přihnojíme tekutým hnojivem boha-
tým na draslík. Od spodu rostliny od-
listíme až ke třetímu hroznu, rostlina
bude mít více vzduchu a plody
ve zdraví dorostou.

Na zahrádce jedna rostlina bez-
trnné ostružiny udělá malou kulisu
a velkou úrodu sladkých černých
plodů zrajících ještě v září. Po skliz-
ni odplozené výhony odstraníme až
u země. Necháme asi 2-3 nové le-
tošní výhony, na kterých bude úroda
zase příští rok. Odstraníme také
slabé a napadené výhony, které
spálíme.

Krásným, pozdě v létě kvetoucím
keřem je ibišek syrský. Kvete rů-
žově, červeně a fialově. Abychom do-
cílili bohaté květenství, ihned po od-
květu odstřihneme zaschlé květy
a nevzhledné tobolky. Na jaře zkrá-
tíme loňské výhony na 3-6 oček.
Starší keře mírně zmladíme a od-
straníme slabé a odumřelé větve. Ibi-
šek má rád teplejší oblasti, chráně-
né od severu. Na zimu je možné
chránit kořeny nastýlkou listí.

Příprava trávníku na zimu je vel-
mi důležitá pro pěkný vzhled za-
hrádky v létě. Pravidelným seká-
ním trávníku se povrchová půda

zpevňuje a živiny a voda se ke ko-
řenům špatně dostávají. Proto je
nutné trávník provzdušnit vertikuta-

cí, buď ručním nářadím na malé za-
hrádce, nebo mechanizací na větším
pozemku. Také naposledy přihnoju-
jeme. Vertikutaci provádíme buď
brzy na podzim, nebo až na jaře.

V září zraje ovoce z ráje – jablko.
Je to zdravé ovoce jak k zakousnu-
tí, tak i na pečení či vaření a zacho-
vávají si velkou část pro nás pro-
spěšných látek. Jablka posilují imu-
nitu, chrání před nachlazením, pro-
to jedno jablíčko denně je prima.
Alergici by si měli jablka pečlivě
oloupat, pod slupkou je nejvíce dráž-
divých látek. Oloupaná jablka jsou
pro alergiky zdravá.

CO SE BUDE DÍT 
V AREÁLU ZAHRÁDKÁŘŮ
V ZÁŘÍ A ZAČÁTKEM ŘÍJNA?

Jako každoročně bude VÝSTAVA
ovoce a zeleniny

Na tuto naši výstavu zveme všech-
ny členy i nečleny, prostě naše pří-
znivce, kteří mají rádi přírodu a její
plody, a oceňují práci všech těch, kdo
tyto výstavy připravují. Viz pozvánka
v rubrice Zveme Vás.

SÁZÍME CIBULOVINY A TRVALKY

ZÁŘIJOVÁ ZAHRÁDKA



V Ý S T A V A  10
O V O C E  A  Z E L E N I N Y

VÝBOR MÍSTNÍ ORGANIZACE ČZS srdečně zve Vás, jakož i Vaše přátele, k návštěvě
tradiční podzimní výstavy zdařilých (i nezdařilých! - to pro poučení jiných) letošních
zahrádkářských výpěstků.

! PŘÍJEM VÝPĚSTKŮ čtvrtek 30. 9. od 14 – 17 hod. !
VÝSTAVA SE  KONÁ v  prostorách klubového AREÁLU  SNŮ  –  Staroújezdská 495
pátek 1. 10. od 14 – 18 hod.
sobota 2. 10. od 8 – 18 hod.
neděle 3. 10. od 9 – 16 hod.

BESEDA – TAMTÉŽ 
v neděli 3. října od 14 hod s námi tradičně přijde pobesedovat odborník ze všech
nejpovolanější - doktor Stanislav Peleška.

Těšíme se i na Vás 
Výbor základní organizace

Ještě bych vás chtěla pozvat
na VÝLET do překrásného staroby-
lého města  Kutné Hory a okolí. Ten-

to výlet byl již dvakrát odložen, ale
teď se již uskuteční.

Na všechny naše akce vás co nej-

srdečněji zveme.                                                                                     
Za ČZS

Z. Nohejlová 
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ZÁŘIJOVÁ ZAHRÁDKA

SUDOKU

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

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

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

4 9
1 2

5 3
7 1 5 2 4
4 9 6 7

3 2 1 5

MOŠTOVÁNÍ
Předpokládané zahájení moštování ovoce  v našem areálu 18. září 2010 v 8.00 hodin. Zájemci o moštování

sledujte vývěsní skříňky  naší organizace.
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„CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ ...
... dejž nám dnes, Pane“,
modlí se denně křesťané na
celém světě, ale zdá  se, že
pro mnohé to jsou jen slova,
nad kterými se příliš neza-
mýšlejí. Jak pak chceme,
aby význam té prosby  po-
chopili ti, kteří ji nikdy nesly-

šeli. Dovolte ale, abych vysvětlil, proč jako úvod k článku
používám  právě tento úryvek z nejzákladnější křesťan-
ské modlitby.

Nedávno jsem šel, jako obvykle, vysypat odpadky
do kontejnerů naproti základní škole, jež  jen přes ulici
sousedí s naším domem. Rozdělil jsem obsah koše po-
dle druhů do příslušných nádob  a chtěl odejít, když
jsem si všiml, že u jedné z nich leží nakousané jablko
a napůl otevřený papírový sáček s dvojkrajícem bílého
chleba namazaného máslem a proloženého šunkou.
Jen jeden otisk malého chrupu naznačoval, kdo asi
tady tu bohatou krmi tak marnotratně pohodil. 

Nebylo to  poprvé, kdy jsem se s tímto nešvarem se-
tkal. Patrně proto, že tou naší ulicí denně procházejí
houfy malých i větších školáků s batůžky plnými nejen
učebnic, ale i těch dobrot, jimiž je starostliví rodiče na
celý den vybavují. Snad proto, že  se ve školní jídelně
zpravidla slušně nasytí, nebo že na ni nemají po jiné
zájmy čas, najdou v brašně na konci vyučování svačinu
netknutou. Přinést ji domů se bojí, nechtějí slyšet vý-
čitky rodičů, a tak si možná jednou dvakrát ukousnou
a zbytek letí na chodník, v lepším případě do popelnice.
A nic netušící maminky jim druhý den,  přes jejich pro-
testy, přesnídávku znovu přibalí.  

Ačkoliv chci věřit, že se tohoto plýtvání nedopouští
většina, přesto ve mně tento jev budí lítost a znepoko-
jení  nad tím, jak si nejen děti, ale i mnozí dospělí ne-
uvědomují hodnotu toho, že žijeme v době a podmín-
kách umožňujících všem dosyta se najíst. Nu, asi ne
úplně všem, ale jistě převážné většině z nás. Často se
v kontejneru objevují půlky bochníků ztvrdlého chleba,
plné sáčky starých rohlíků a dokonce i plesnivá bá-
bovka. 

Vzpomínám na válečný čas, kdy právě chleba, této
nejzákladnější potraviny lidstva, bylo nejen málo, ale

navíc takové kvality, že by se ho dnešní zhýčkaný člo-
věk ani nedotkl. A to mám  na mysli druhou světovou!
Jaký museli jíst naši prarodiče v době té první, by dnes
sotva kdo pochopil. To jen my jsme na ty doby rychle
zapomněli a ještě rychleji si zvykli na pohodlí a hoj-
nost.A přesto jsou na světě stále milióny hladovějí-
cích, ochotných se i jen o kůrku takového „božího daru“
poprat. 

Ano, pro naše předky byl chléb božím darem a jako
takový i ctěn. Pamatuji se, jak moje babička  nepro-
marnila doslova ani drobeček.  Tvrdé kůrky dostali jako
lahůdku králíci a drobky sezobaly vděčně slípky. Když
nám upadl kousek chleba na podlahu, museli jsme ho
sebrat a políbit. Tak si prostý lid  chleba vážil.

Dnes se vyrábějí desítky nejrůznějších druhů rela-
tivně levného chleba, ale kdysi  bylo pro drtivou většinu
lidí velmi krušné si ho v potu tváře dobývat. Co práce
a námahy,  potu a někdy  i krve, stála sedláčka za plu-
hem míra žita, či pšenky, vydobytá z chudého políčka.
Kolik koní musel okovat kovář, kolik kol k povozům vy-
robit kolář, či bot podrazit vesnický švec, aby svým  po-
četným  rodinám zajistili  ten vezdejší pecen žitného
chleba.  Dnes lidem v našich zemích  tvrdé práce
a dřiny ubylo, a tak vše, čeho si dnes užívají, považují
za samozřejmé.

Stačí ale, aby nám příroda někdy připomněla, že
může být také hůř. Na naší planetě je stále ještě dost
nevypočitatelných vulkánů, pod  jejím povrchem do-
statek  pohyblivých desek, v nížinách spousty  řek,
schopných utopit statisíce, a stále více hurikánů.
Připojíme-li  tomu ještě katastrofy, které si působíme
sami ničením životního prostředí, kácením deštných
lesů, znečišťováním moří a válkami, můžeme se brzy
dožít doby, kdy se ten chlebíček, byť třeba jen suchý,
zase stane  prioritou, a budeme si ho zatraceně vážit.
Možná dokonce o něj i bojovat. 

A tak si to uvědomme, važme si ho a veďme k jeho
úctě i své děti, protože ty se těch neblahých dob mo-
hou dožít spíše než my.

Luděk Ťopka

ČTENÍ PRO RADOST

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

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

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

VÝSLEDKY 
SUDOKU
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Těsto: 
4 vejce
20 dkg cukru krupice
20 dkg hladké mouky 
1 prášek do pečiva
1 dcl oleje

Celá vejce ušleháme s cukrem, potom přidáváme
po kapkách olej, nakonec mouku s práškem do pečiva.
Vylijeme na vyšší plech vyložený pečicím papírem. 

Uvaříme puding:
1 l mléka
3 vanilkové pudinky
5 polévkových lžic cukru.

Ještě horký pudink nalijeme na těsto, srovnáme stěrkou
a teprve nyní dáme vše péci na cca 20-25 minut na 180°C

Na upečený,  jen lehce zchladlý moučník, navrstvíme 2 zakysané smetany smíchané se 2 vanilkovými cukry.
Po vychladnutí řezy potřete 1 ušlehanou  šlehačkou, ozdobte vidličkou a posypte přes sítko skořicí. Před podávám
je možné dozdobit na šlehačku ovocem. 

Dobrou chuť.
Martina Nejtková, redakce.

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

PPUUDDIINNKKOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYY  SSEE  SSKKOOŘŘIICCÍÍPPUUDDIINNKKOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYY  SSEE  SSKKOOŘŘIICCÍÍ

PLACENÁ INZERCE

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

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

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

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

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

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

602 260 264

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

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

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

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

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

LET’S SPEAK ENGLISH!
individuální lekce angličtiny pro dospělé 
a děti (i předškolního věku)
možno v dopoledních hodinách v pohodlí 
Vašeho domova, Újezd nad Lesy a okolí
tel.: 777 263 853

Prodám cyklistickou tříkolku
Je vylepšená o velký nosič. 

Původní cena: 11 450 Kč. Cena dohodou. 
Bydlím na Blatově. 

Kontakt 257 316 353

GRAFOLOGIE · GRAFOTERAPIE · ARTETERAPIE·
kREsbA - mALbA

ING. ŠTĚPÁNkA ČECHOVÁ
Kurzy, přednášky, rozbory písma,

individuální diagnostika a konzultace
Atelier Václav
Praha 2
www.grafologisis.cz

tel.: +420 222 231 700
mobil: +420 602 277 019

e-mail: g.isis@centrum.cz

Zahradnické práce
Petra a Jiří Pavlíčkovi

Vše pro spokojenost Vaší zahrady
Telefon: 604 573 175, 603 239 010
adresa: Květnice 50 (areál střelnice)

Hledáme paní na úklid, vedení 
domácnosti a pomoc s péčí 
o dva seniory v Klánovicích.

Práce nejméně na úvazek 
0,5 nebo 0,75.

Volejte 603 521 168.

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

KROUŽKY VÝTVARNIČENÍ, DRAMATICKÉ

VÝCHOVY, FLÉTNY, TANEČKY PRO MALÉ,

STREETDANCE, DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ

a po domluvě i SŠ a KURZY ANGLIČTINY
Ve školním roce 2010/11 otevíráme kroužky a
kurzy pro děti od 3 let, mládež a dospělé.
Nabízíme příjemné a podnětné prostředí,
kvalifikované lektory a příznivé ceny.
Termín: září 2010 - leden 2011. 
Více informací na  www.neposeda.org/vpp.
V případě zájmu kontaktujte Alici Pechovou 
na tel. č.: 733 685 911
nebo na vzdelavani@neposeda.org.
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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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

Kompletní úklid domácností
(pravidelně i jednorázově)

+ údržba zahrad 
(sekání trávy, stříhání stromů,atd..).

Pouze čeští pracovníci.  Tel.: 775 289 853

tel.: 602 342 548
602 266 299

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

JJaarroossllaavv  BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

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

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

18. 9. 14-17 hod Základy vazby květin
2. 10. 14-17 hod Základy vazby květin

- první seznámení s rostlinným materiálem
- základní příprava rostlin
- základ vazby jednoduché kytice

všechny podrobnější informace najdete na začátku září v letácích,
na naší adrese www.kvetiny-darky.com, na tel. 776 090 856,
nebo přímo u nás v prodejně.

11. 9. 14-17 hod Šperky z korálků
25. 9. 14-17 hod Tvorba z FIMO hmoty
Lektorka Andrea Janotová - přihlášky adresujte prosím přímo p.
Janotové - tel. 720 569 245 nebo andreajan@seznam.cz
Těšíme se na Vás a doufáme, že se u nás budete cítit příjemně
a užijete si pohodové odpoledne bez všednodenních starostí!

L. a M. Šebíkovy

a nejen to
dále nabízíme

KKVVĚĚTTIINNYY,,  DDÁÁRRKKYY OODD  PPOOLLOOVVIINNYY  ZZÁÁŘŘÍÍ  
VVÁÁSS  ZZVVEEMMEE  
NNAA  SSLLIIBBOOVVAANNÉÉ  KKUURRZZYY

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

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

(např. zhotovení pergol a jiných drobných zahradních

staveb, pokládka plovoucí podlahy atd.) 

Kontakt: tel. 776 374 216 
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE,
od roku 2006 znáte místní občanské sdružení Újezdský STROM z každoročních brigád na úklid

lesa a sázení stromků, ze snahy o vylepšení cest a ulic ( např. lavičky podél lesní cesty k nádraží,
odpočinková místa v lesním průseku nad kanalizací, obnovená alej v ulici Čankovská). 

Zejména nás mnozí znají a podporují v letitém boji o uhájení Klánovického lesa před stavbou
golfového areálu.

V letošním létě jsme spojili snažení a vize Spolku Trvalého Rozvoje a Okrašlování Městské části
Praha 21 (jak zní plný název zkratky STROM ) s představami dalších místních občanů a vytvořili jsme
sedmnáctičlennou kandidátku do podzimních komunálních voleb. 

S organizací tohoto pro nás nezvyklého počinu nám pomohla Strana Zelených a tak vznikla
kandidátka Otevřený Újezd-sdružení nezávislých kandidátů a Strany Zelených.

Připravili jsme pro vás předvolební informační webové stránky www.otevreny-ujezd.cz, na kterých
se vám představíme, seznámíme vás s tím, jak bychom rádi prospěli Újezdu a především vás
požádáme o spolupráci při mapování bolavých míst v Újezdě a o vaše nápady, jak je zlepšit. 

Jsme otevřený Otevřený Újezd, žádná politická strana svázaná stranickým programem a vidinou
vlastního kariérního postupu. 

Chceme stejně jako vy dobře žít ve zdravém a krásném Újezdě nad Lesy. 
Rozhodli jsme se tuto touhu vyjádřit v jednoduchém programu a s ním vstoupit do Voleb

do zastupitelstva městské části Praha 21- Újezd nad Lesy, které se konají 15.a 16.října 2010.
Přidáte se k nám?

PS:
připomínám, že letošní podzimní úklidová brigáda je naplánovaná na 9.října, sraz v 9.30 před

restaurací Smolík. Při tradičním opékání buřtů vám budou tentokrát na kus řeči k disposici naši
kandidáti z Otevřeného Újezda.

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

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz
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ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
PPřřííjjeemm  iinnzzeerrááttůů::  Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz TTiittuull  nnaavvrrhhllaa::  Tamara Schreiberová. RReeddaakkččnníí  rraaddaa:: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. JJaazzyykkoovvéé  kkoorreekkttuurryy::  Pavel Švejnoha. VVýýkkoonnnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa:: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠŠééffrreeddaakkttoorr:: Klára Mandausová
e-mail: mau@klikni.cz SSaazzbbaa  aa  ttiisskk:: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka 14. v měsíci. Náklad - 1550 ks.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA  14. V MĚSÍCI


