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Vložená příloha:
Jízdní řády autobusů

Milí čtenáři,

dovolte, abychom vás přivítali v novém roce. Zároveň vám přejeme, aby byl

plný pohody, zdraví, štěstí a úspěchů. Budeme se snažit, abychom vám i letos

přinášeli zajímavé zprávy a články. V tomto čísle najdete mimo jiné rozhovor

s paní starostkou o tom, co čeká Újezd v nejbližších měsících, a povídání

s doktorem Milošem Schmidtem, který oslavil v prosinci významné životní

jubileum.Touto cestou mu srdečně blahopřejeme,

hezké čtení přeje
redakční rada Újezdského zpravodaje



Informace z 59. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
25. listopadu 2009
BERE NA VĚDOMÍ
- zápis z 18. schůze kontrolního vý-

boru ze dne 7. 10. 2009 a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit zápis z jednání kontrol-
ního výboru na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- upřesnění výměry prodávaných
pozemků č. parc. 793/7 a 793/4 na
celkovou výměru cca 730 m² v k.ú.
Újezd nad Lesy za podmínek sta-
novených usnesením Rady MČ
Praha 21 č.1096 ze dne 30.9.2009

SCHVALUJE
- v rámci nájemní smlouvy č. 91/09

žádost Českého rybářského sva-
zu o povolení taneční zábavy v po-
lyfunkčním domě v termínu -
19. 12. 2009

- návrh odměn vedoucím Úřadu
MČ Praha 21 za dobrou práci
v roce 2009. Návrh odměn je ne-
dílnou součástí originálu usne-
sení.

- nájemní smlouvu na dobu neur-
čitou s panem Davidem Moráv-
kem na pronájem pozemku parc.
č. 2551, Kynická ulice v k.ú.
Újezd nad Lesy, využití pozemku
– zahrada a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem nájemní smlouvy

- platový postup ředitelky 1. MŠ,
Čentická 2222, 190 16 Praha 9 –
Újezd nad Lesy pí Jany Cenkro-
vé dle nařízení vlády č. 130/2009
Sb., kterým se mění nařízení vlá-
dy č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě,
ve znění nařízení vlády č.
74/2009 Sb. od 1. prosince 2009.
Platový postup je nedílnou sou-
částí originálu usnesení. A dále
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem platového postupu

- předložený návrh odměn
za 2. pololetí roku 2009: ředitel-
kám pí Janě Cenkrové, l. MŠ,
Čentická 2222, pí Naděždě
Kosanové, MŠ Sedmikráska,
Lišická 1502 a pí Ivaně Huttové,
MŠ Sluníčko, Polesná 1690,

Praha 9 – Újezd nad Lesy a zá-
roveň schvaluje upravený návrh
odměny řediteli Mgr. Miroslavu
Kurkovi, MZŠ, Polesná 1690,
a to z důvodu nedostatečné ko-
munikace s vedením školské
rady a upravený návrh odměny
Bc. Miluši Benátské, MŠ Roho-
žník, Žárovická 1653. Předlo-
žený návrh odměn včetně úprav
je nedílnou součástí originálu
usnesení.

- odměny komisím za práci v roce
2009 dle předložených návrhů,
které jsou nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení

- rozpočtové opatření č. 82 – úpra-
vu rozpočtu v roce 2009 – úpravu
mezi výdajovými položkami v ka-
pitole 02 – Městská infrastruk-
tura - dle předloženého návrhu
– tabulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení

- rozpočtové opatření č. 83 – úpra-
vu rozpočtu v roce 2009 – úpravu
mezi výdajovými položkami v ka-
pitole 09 – Vnitřní správa - dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení

- rozpočtové opatření MŠ Rohožník
č. 1 – úpravu rozpočtu v roce
2009, a to převod mezi výdajo-
vými položkami ve výši 28.544 Kč
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součástí
usnesení

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

- termín akce „Vítání jara“ –
27.3.2010 a zároveň schvaluje
pracovní skupinu na zajištění
akce ve složení: místostarostka
MUDr. Dastychová, tajemník pan
Saitz a pan Voříšek

- termín konání Zastupitelstva
MČ Praha 21 – pondělí 21. pro-
since 2009 v 18,00 hod., které se
bude konat v zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha 21

SOUHLASÍ
- se zřizovací listinou Jednotky sbo-

ru dobrovolných hasičů MČ Praha
21 a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit zřizovací
listinu ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s plněním rozpočtu MČ Praha 21
za 1. – 3. čtvrtletí 2009 dle pře-
dloženého návrhu – komentáře
a tabulek, které jsou nedílnou sou-
částí originálu usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s vnitřní směrnicí – „Rozpočtová
pravidla MČ Praha 21“ – po novele
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších před-
pisů. Změny jsou platné od 1. dub-
na 2009. Dále ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s návrhem rozpočtu MČ Praha 21
na rok 2010 včetně komentáře.
Součástí je návrh rozpočtu Fondu
zaměstnavatele a vedlejší hospo-
dářské činnosti včetně bytového
hospodářství. Součástí originálu
usnesení je příloha č. 1 – Závaz-
né ukazatele rozpočtu MČ Praha
21 na rok 2010. Dále ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s návrhem rozpočtového výhledu
MČ Praha 21 do roku 2014 včet-
ně komentáře dle předloženého
návrhu – tabulky, která je nedílnou
součástí usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- se zásadami pro hospodaření
v období rozpočtového provizo-
ria MČ Praha 21 na rok 2010 dle
předloženého návrhu – tabulek
(viz.příloha č.1), které jsou nedílnou
součástí originálu usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit materiál na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- s návrhem na usnesení pro schva-
lování rozpočtových opatření Ra-
dou MČ Praha 21 na období
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od konání posledního jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21 do kon-
ce roku 2009. „Zastupitelstvo MČ
Praha 21 pověřuje Radu MČ Pra-
ha 21 ke schvalování rozpočto-
vých opatření, a to zejména z dů-
vodu přijatých dotací z MHMP
v termínu od konání posledního
jednání Zastupitelstva MČ Praha
21 do konce roku 2009 v souladu
s § 94 odst. 2 zákona č. 131/2000
Sb. o hlavním městě Praze.“
Na jednání příštího zastupitelstva
v roce 2010 budou tato rozpočto-
vá opatření předložena zastupi-
telstvu na vědomí. A dále ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 79 –
změnou rozpočtu v roce 2009 –
poskytnutím neinvestičního pro-
vozního příspěvku v celkové výši
135.000,- Kč zřízeným příspěvko-
vým organizacím – MŠ a ZŠ
v Újezdě nad Lesy na vánoční
besídku (zakoupení hraček a di-
daktických pomůcek pod vánoční
stromek) v kapitole 04 – Školství,
mládež a samospráva z kapitoly
10 – Pokladní správa, z položky
nespecifikované rezervy - dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která
je nedílnou součástí usnesení

a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 80 –
změnou rozpočtu v roce 2009 – při-
jetím účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ve výši
308.358 Kč (zaokrouhleno pro roz-
poč. opatření ve výši 308.400 Kč)
na sociálně právní ochranu dětí
v kapitole 09 – Vnitřní správa – zá-
loha na IV. Q.2009 - dle předlože-
ného návrhu – tabulky, která je ne-
dílnou součástí usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 81 –
úpravou rozpočtu v roce 2009 –
úpravou mezi investičními položka-
mipři účtování inv.akce „Výstavbapo-
lyfunkčního domu v centru obce“ (č.
akce 4226) v kapitole 08 – Hospo-
dářství - dle předloženého návrhu –
tabulky, která je nedílnou součástí us-
nesení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 84 –
změnou rozpočtu v roce 2009 –
přijetím účelové neinvestiční do-
tace z MHMP ve výši 228.400,- Kč
pro MZŠ Polesná na integraci žáků
pro asistenty pedagoga na IV. Q

2009 v kapitole 04 – Školství, mlá-
dež a samospráva - dle předlože-
ného návrhu – tabulky, která je ne-
dílnou součástí usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

Informace z mimořádného
jednání Rady MČ Praha 21
ze dne 2. prosince 2009
SCHVALUJE
- program jednání Zastupitelstva MČ

Praha 21 dle předloženého návrhu,
který je nedílnou součástí tohoto us-
nesení. Rada souhlasí s doplněním
programu o body z dalších jednání
Rady MČ Praha 21 do doby koná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21.

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavření smlou-
vy o dílo na akci „Stavební úpravy
v MZŠ Polesná 1690 za účelem
rozšíření kapacity mateřské školky
Sluníčko“ s firmou BETONSTAV
TEPLICE a.s., Duchcovská 899/2,
415 01 Teplice a zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ informovat ža-
datele a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou jednáním s doda-
vatelem ve věci zmenšení rozsahu
zakázky a podpisem smlouvy
o dílo

Z ÚŘADU
Městská část Praha 21 vyhlašuje

GRANTOVÝ PROGRAM pro rok 2010
na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a činnost spolků

O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které mají sídlo, nebo působí
na Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy.

- O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které jsou registrovány v souladu
s právním řádem ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, organizace
předloží projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce.

- Projekty nemohou podávat příspěvkové ani rozpočtové organizace zřizované státem, hl.m.Prahou, ob-
cemi nebo městskými částmi obcí, obce a městské části obcí.

- Údaje o žadateli a předkládaném projektu včetně příloh musí být vyplněny na předepsaném formuláři.
Je nutné jednoznačně vyplnit všechny požadované údaje / po vyplnění musí všechny rubriky obsahovat
předepsané údaje, data nebo stručný popis, který může být následně rozveden v příloze/.

Při posuzování žádosti bude přihlédnuto zejména k následujícím skutečnostem:
1. Zda se spolek zabývá prací s mládeží, neboť je zájmem obce podporovat činnost, která se zabývá využitím

volného času mládeže.
2. Zda se spolek stará o starší občany ať už po kulturní či zdravotní stránce, neboť je zájmem obce podporo-

vat péči o starší občany naší obce.
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3. Zda se spolek zabývá činností sloužící ku prospěchu obce a jejich obyvatel.
Při posuzování budou upřednostněny podrobně (po finanční stránce) popsané projekty, u nichž bude záruka, že

městskou části vynaložené prostředky budou dobře využity.

Časový harmonogram realizace grantového programu:
Projekty se podávají průběžně v podatelně Úřadu městské části Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9, nejpozději v den uzávěrky, tj. 19.2.2010.
Žádost o grant musí být podána na předepsaném tiskopise s předepsanými přílohami, které stanoví schválené

podmínky pro udělení grantu.
Předepsané formuláře a podmínky pro udělení grantu jsou k dispozici od 7.1.2010:
1. v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260
2. v kanceláři úřadu u Jitky Králové – grantové řízení č. dveří 16, Úřad MČ Praha 21, Staroklánovická 260
3. na internetové stránce MČ Praha 21 www.praha21.cz
Bližší informace podá Jitka Králová na tel.č. 281 012 958, nebo osobně v kanceláři č.16

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŹÁDOSTI O GRANT PRO ROK 2010
1. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí na území MČ Praha 21 a jsou registrovány v sou-

ladu s právním řádem České republiky a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
2. Projekty musí být realizovány v roce 2010 v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí finančního pří-

spěvku - grantu.
3. Městská část Praha 21 si v případě udělení grantů vyhrazuje právo neposkytnout prostředky v plné výši,

realizace grantů není nárokovou položkou a jeho poskytnutí nelze vymáhat právní cestou.
4. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantového projektu lze čerpat pouze v souladu s účelem uve-

deným v žádosti o grant, tzn. zejména na provozní náklady, potřeby pro činnost neziskových subjektů, apod.
5. Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků přidě-

lených MČ Praha 21.
6. Jednotlivé požadavky budou finančně řešeny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2010.Vybraným žada-

telům budou finanční prostředky uvolňovány na základě smluv, které budou uzavřeny mezi MČ
Praha 21 a příjemcem grantu.

7. Každý projekt (žádost) musí být zpracován stručně, výstižně a musí obsahovat následující:
- název žadatele s jeho stručnou charakteristikou (zaměření činnosti, přehled nejvýznamnějších aktivit)
- sídlo (adresa), IČO
- právní forma subjektu podle zřizovací listiny nebo registračního dokladu
- číslo účtu, adresu bankovního ústavu, má-li žadatel účet u banky
- časový a věcný harmonogram realizace projektu
- cíl, obsah, zdůvodnění žádosti
- ekonomickou rozvahu ( celkovou výši nákladů, rozpis položek nákladů, požadovanou výši daru )
- žadatel o grant přiloží kopií zřizovací listiny, živnostenského listu či jiného právního dokumentu

osvědčující povolení a zaměření žadatele
- žadatel je povinen provést vyúčtování k 31.12.2010 a předat ho nejpozději do 31.1.2011 na Úřad MČ

Praha 21 do podatelny, osobně nebo poštou, platí datum doručení
- Nevyčerpané prostředky nebo řádně nevyúčtované ve stanoveném termínu musí vrátit zpět na účet

MČ Praha 21.
8. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení budou vyřazeny.
9. Příjemce grantu umožní zástupcům Městské části Praha 21 průběžně sledovat realizaci projektu, a to jak

po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce finanční. V případě nevyřešeného vyúčto-
vání jakýkoliv finančních prostředků nebudou žadateli v obdobných případech další finance poskytnuty.

10. Žádosti je možné poslat na adresu Úřad Městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9,
nebo předat do podatelny na stejné adrese do 19.2.2010 (platí den doručení).

11. O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé písemně vyrozuměni bez zdůvodnění konečného rozhodnutí.
12. O udělení grantů rozhoduje Rada městské části Praha 21.
13. O výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé o grant informováni následně po schválení Radou městské

části Praha 21 na úřední desce a na internetové stránce www.praha21.cz, kde je také k dispozici přede-
psaný formulář i s podmínkami pro podání žádosti o grant.

14. Předepsaný formulář je k dispozici od 7.1.2010 v podatelně Úřadu Městské části Praha 21, Staroklá-
novická 260, Praha 9
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: - dne 18. 01. 10 od 9,00 do 11,30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.
MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
leden Toušická 16. 1 velkoobjemový odpad

Rohožnická 16. 1 velkoobjemový odpad
Starokolínská 16. 1 velkoobjemový odpad

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

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE VČEL
Upozorňujeme chovatele včel, že mají povinnost oznámit do konce února na Odbor ži-
votního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 umístění trvalých stanovišť včelstev v sou-
ladu s ustanovením § 51 odst.8 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči,
v platném znění a § 6 vyhlášky č.327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře a vodních orga-
nismů, v platném znění. Formulář pro oznámení si můžete vyzvednout v kanceláři č. 1
na Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9.

Martina Kopecká, OŽPD, tel: 281 012 949

ROZŠÍŘENÍ HODIN PRO VEŘEJNOST NA POŠTĚ PRAHA 916
Od 1. ledna 2010 budou rozšířeny hodiny pro veřejnost na poště Praha
916, Staroújezdská 23.
Pošta bude otevřena v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin.

Martina Nejtková, redakce
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Z ÚŘADU

ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ – INFORMACE PRO PODNIKATELE
Ráda bych připomněla podnikatelům povinnost zaslat roční hlášení odpadů, které vyplývá ze zákona o od-

padech č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou povinni původci odpadů a oprávněné osoby v případě, že produ-

kují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních
odpadů za kalendářní rok zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé roční hlášení odpadů. Hlá-
šení musí obsahovat druhy a množství a způsob nakládání s odpady a informace o původcích odpadů. Ohlášení se
provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu na tiskopise, který je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001
Sb., v platném znění. Tato vyhláška v § 22 dále upravuje další podrobnosti o hlášení odpadů. V případě, že se jedná
o mobilní zařízení, provádí se ohlašování příslušnému úřadu podle místa nakládání s odpadem.

Hlášení se posílá příslušnému obecnímu úřadu obcí z rozšířenou působností podle místa provozovny.
Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 se zasílají roční hlášení, pokud se provozovna nachází
v katastrech Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje a Běchovice.

Formulář ročního hlášení odpadů lze elektronicky stáhnout z Informačního serveru pražské radnice
(www.praha-mesto.cz) dále jak si zařídit, životní prostředí, odpady, zasílání ročního hlášení o produkci a naklá-
dání s odpady). Nedílnou součástí formuláře jsou informace o způsobu vyplnění.V tištěné podobě lze formulář vy-
zvednout v kanceláři č. 1 Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9.

Dále vás upozorňuji, že každý původce odpadů (§ ust. 39 odst. 1 zákona o odpadech) má povinnost vést průbě-
žnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu
a za každý druh odpadu samostatně. Podrobnosti stanoví vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění.

Martina Nejtková, OŽPD
tel: 281 012 943

PŘEDPLATNÉ ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE PRO ROK 2010
Od 1. prosince 2009 si můžete v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Starokláno-
vická 260, 190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy předplatit Újezdský zpravodaj na rok 2010.
Úřední hodiny podatelny: Po a St 8:00-12:00 13:00-17:30

Út a Čt 8:00-11:30 13:00-15:00
Pá 8:00-12:00

Po zaplacení předplatného zpravodaje dostanete každý měsíc do domovní schránky a to do tří dnů
od jeho vydání. Roční předplatné se bude vybírat do 20. ledna 2010. (Cena za 1 výtisk 3,- Kč)
V případě dotazů volejte na tel: 281 012 943 – redakce.

Martina Nejtková, redakce

Dne 3. ledna 2010 oslavil 75 let
pan Miroslav Nohejl
celá rodina Ti přeje moře nových výpěstků na zahrádce,
nekončící radost z vnuček a pravnuček,
úspěchy při četných aktivitách,
které Tě provázejí každodenním životem.
V neposlední řadě naše neskromné přání:
HODNĚ ZDRAVÍČKA.

manželka Zdenka a dcera Zdenka s manželem,
vnučky Hanča a Lucka s manželem

a pravnučky Hanička a Kačenka
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji sboru pro občanské záležitosti a občansko správnímu odboru za blahopřání k mým
narozeninám. Velmi mne potěšilo.Též děkuji Marušce Kolembářové.

Hezký život všem přeje Milena Petrasová, rozená Podhorská

Ráda bych poděkovala zástupcům Úřadu Městské části Praha 21 v Újezdě nad Lesy za blahopřání
a dárek k mému životnímu jubileu. Růžena Denemarková, Praha 9-Újezd nad Lesy

Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a v novém roce jim přejeme hodně štěstí a hlavně
hodně zdraví. Květinářství Jasmín

Děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru a do nového roku 2010 jim a jejich čtyřnohým
miláčkům přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti. Váš tým Vetordinace.com

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Kdybyste měla, paní starostko, vy-
jmenovat nejdůležitější investiční
akce letošního roku, co by k nim
patřilo?

Tak především je třeba uvést ně-
které komunikace do trvalého stavu
včetně chodníků.Týká se to například
ulic Hodkovská a Velimská, které
jsou po budování kanalizačního při-
vaděče ve velmi nedobrém stavu.Tato
akce je již ve stadiu ukončeného vý-
běrového řízení a je vybrán zhotovi-
tel. Akci zahájíme, jakmile dovolí kli-
matické podmínky. Předpokládám,
že to bude v únoru. Projekt je inves-
tiční akcí hlavního města Prahy
na území naší městské části.

Další akcí financovanou ze stej-
ných zdrojů je - pro nás velmi priorit-
ní - kanalizace na hlavní komunika-
ci Starokolínská a Novosibřinská.
V současné chvíli probíhá výběrové
řízení na zhotovitele, což je po mno-
ha letech našeho společného úsilí vel-
mi dobrá zpráva. Chtěla jsem sice,

aby bylo výběrové řízení ukončené do
konce roku, ale bohužel se nepovedlo
kvůli procesu tvorby státního a praž-
ského rozpočtu. Jednotlivé investiční
akce se totiž zahrnovaly do rozpoč-
tu až na konci roku 2009. Nicméně
projekt se rozjel a nyní čekáme na vý-
běr firmy. Pak bude následovat pří-
pravná fáze – je nutné stanovit ob-
jízdné tratě.V této souvislosti bude za-
potřebí, aby všichni obyvatelé bydlí-
cí při hlavní komunikaci učinili včas
kroky k získání stavebního povolení
pro přípojky na svých pozemcích
(stejný postup jako při výstavbě vo-
vodovodního řádu), tedy o povolení
zažádali a zpracovali projektovou
dokumentaci na tuto stavbu.
Tato akce bude hodně náročná. Na
co by se měli obyvatelé Újezda při-
pravit?

Ano, jedná se o velmi náročnou
akci z hlediska koordinace dopravy na
hlavní komunikaci. Proto bych chtě-
la požádat všechny občany naší

městské části o součinnost a trpěli-
vost. Bude se postupovat po etapách,
stejně jako tomu bylo u vodovodních
přípojek.Vždy, když bude jeden uce-
lený úsek hotov, proběhne individu-
ální kolaudace, tak aby byl řad na-
pojován plynule a lidé nemuseli čekat
na dokončení celé akce.
Kdy bude akce zahájena?

Předpokládám, že v průběhu
prvního pololetí. Myslím, že už to vy-
držíme, protože nejhorší – projekt pro-
sadit a sehnat na ní finanční pro-
středky – je za námi.

Stavba bude plně hrazena hlav-
ním městem Prahou, které je sou-
časně i investorem.

Chtěla bych zároveň upozornit
občany, kteří bydlí mimo hlavní ko-
munikaci, že se právě v těchto dnech
snažím zařadit ty lokality, které nemají

KONEČNĚ SE DOČKÁME KANALIZACE

Oslavy začátku roku 2010 jsou za námi. Načali jsme druhou desítku
jedenadvacátého století. Co čeká Újezd nad Lesy v roce 2010?
Starostka Andrea Vlásenková v rozhovoru uvádí, že „v hlavní roli“
budou komunikace a jejich opravy.
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si v tomto povánočním čase dovoluje oslovit naše členy a příznivce. Rádi by-
chom stručně informovali o náplni naší práce v roce 2009.Byl a dosud je to rok plný
naděje, obav, očekávání i zklamání. Máme velkou radost z toho, že jsme jej ustáli
v relativní pohodě snad díky úsměvům, společných radostí z každé maličkosti
a každé dobře vykonané práce. Naše velká rodina díky cvičení, vycházkám, výle-
tům, rekondicím, ozdravným pobytům a přemíře kulturních akcí se dokázala spo-
lečně nejen bavit, ale zejména utužovat své zdraví. Věřte, že mnohdy nepohoda,
televize či jiné důvody nás vybízí k absenci na našich akcích, ale stále narůstající
členská základna svědčí o něčem jiném. A to je naše radost – víme, že jdeme
správným směrem. Lépe řečeno – doufáme v to.

Děkujeme všem, kdo nám fandí a podporuje nás.Naší snahou je nebýt na obtíž nikomu, ani rodinám – rádi bychom
byli co nejdéle soběstační. Dovolte malý postřeh – před naším cvičením ve školní tělocvičně cvičí rodiče s dětmi. Když
se střídáme, děti se ptají rodičů „ to babičky taky ještě cvičí ?“ Samozřejmě díky našim báječným cvičitelkám si narov-
náváme tělíčko, učíme se opatrně vstávat, lehat a také odhadnout, co můžeme, abychom si neublížili.Trénujeme rov-
nováhu a když to jinak nejde, cvičíme i na židli. Ale to je jen část naší práce. Úspěch se docílí spojením tělesné aktivity
s aktivitou psychickou pomocí kulturních zážitků a uměním se podělit o radosti i strasti života.Proto jsou naše programy
tak různorodé. Směřují však k jednomu cíli – snaze o maximální pohodu.To v dnešní době potřebujeme nejvíce.

V závěru dovolte, abychom poděkovali MÚ 21, všem našim sponzorům a zejména členům naší základní organizace.
Bez nich bychom nic nevytvořili. Já osobně děkuji všem členkám výboru a našim spojkám s členskou základnou za je-
jich obětavou práci.Všechny, ač jsou nemocné /nebo právě proto/ se snaží v Újezdě vybudovat pohodovou organizaci,
kterou má každý rád.

Přeji vám pevné zdraví a správné vykročení do roku 2010.
Prosinec 2009 Zdeňka Ladová

předsedkyně SPCCh

OMLUVA
Tímto se omlouváme paní Zdeňce Ladové, že jsme neuveřejnili její příspěvek v prosincovém čísle
Újezdského zpravodaje.

redakce ÚZ
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ještě kanalizační řád a jsou v blízkosti
hlavní, do této akce také. Reagujeme
tím na petice obyvatel.

Ještě chci dodat, že v průběhu
roku 2010 budeme maximálně vy-
užívat rozpočet Městské části
na opravu komunikací a chtěli by-
chom na základě investiční účelové
dotace z hlavního města Prahy fi-
nančně zajistit akce, na které jsme
peníze žádali. Nemohu nyní sdělo-
vat, které projekty to budou. Jak už
za roky mého působení na úřadě
víte, oznamuji zahájení investičních
akcí až po té, co získáme finanční
prostředky, abych se vyhnula planým
slibům.
Je to zatím jen pár týdnů, kdy je po-
lyfunkční dům v provozu. Ale přes-
to, jak se mu zatím vede?

Ohlas na polyfunkční dům jsou
kladné, muzeum i restaurace a ka-

várna jsou v provozu a návštěvníci se
je učí navštěvovat. Co je podstatné,
připravuje se kulturní v podobě ta-
nečních pro dospělé a děti a další pro-
gramy, o kterých budete vždy s před-
stihem informováni.
Přestěhuje se do něj pošta, jak bylo
naplánováno?

Samozřejmě otázka pošty je
stále živým příběhem. Nechci před-
jímat, ale po návštěvě zástupců po-
šty na radnici v prosinci jsme se po-
sunuli opět kupředu. Nyní je to spí-
še politická vůle ze strany vedení po-
šty, aby akceptovali postoj nás újezd-
ských, kteří jsme podpisem petice
vyjádřili, že nehodláme ustoupit
a trváme na tom, aby se pošta pře-
stěhovala. Nevzdávám tento boj
a nehodlám ustoupit z našeho na-
prosto logického požadavku, aby
byla pošta v polyfunkčním domě.

Je to únavné, já vím, ale už se mno-
hokrát vyplatila urputnost.
Dočkají se obyvatelé Újezda letos
zase oslav posvícení?

Posvícení samozřejmě v letošním
roce bude, už třetí ročník. Proběhne
i naše vítání jara se zabíjačkou a kul-
turním programem. A jelikož v loň-
ském roce se hodně povedly „čaro-
dějnice“, které organizovali fotbalisté,
můžeme - pokud budou chtít - letos
tuto akci opakovat a opět se na ní bu-
deme rádi výrazně podílet záštitou
a hlavně finančními prostředky.

Troufnu si říci, že každý projekt,
organizovaný zájmovými či spole-
čenskými spolky v uplynulých le-
tech, úřad po žádosti pořadatelů ne-
odmítl. Proto každým rokem probíhají
tradiční, ale i nové akce a tento trend
hodláme udržet a zlepšovat i nadále.

Klára Mandausová
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ROZHOVORY S LIDMI

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

dovolte, abych Vám
v prvním čísle Újezdského
zpravodaje 2010 představi-
la „starého Újezďáka“, který
má velké zásluhy o kulturní
vývoj naší obce.

PhDr. Miloš Schmidt osla-
vil v prosinci 85. narozeniny.
Narodil se 17.12.1924 v Kra-
lupech nad Vltavou, ale již
od svých dvou let žije
v Újezdě, kde si rodiče Josef

a Karolina Schmidtovi postavili pěkný dům.
Pochází z rodiny velmi vzdělané. Otec, inženýr hor-

ní a hutní, zakladatel patentního úřadu v Praze, byl
za 2. světové války nasazen do ČKD a teprve po roce
1945 se opět mohl věnovat svému oboru až ve funkci
ministerského rady.

V roce 1931 byla postavena škola v Sibřině, kam
příslušela i část újezdských dětí. Roku 1936 přešel
Miloš do gymnázia v Českém Brodě. Za války byl jeho
ročník nasazen do německého válečného průmyslu,
takže maturitu získal z rozhodnutí ministerstva až
po skončení války.

Na Filosofické fakultě Karlovy univerzity vystu-
doval dějepis, na Přírodovědecké zeměpis. Po ab-
solvování nastoupil na vojnu do Milovic, po založe-
ní pomocných technických praporů (PTP) v dubnu
1950, odeslán do Mimoně. Tam zůstal do listopadu
1951, kdy byl propuštěn do civilu, ale musel praco-
vat manuálně.

Koncem roku 1952 získal možnost jít učit do po-
hraničí na základní školu. V roce 1954 byl uvolněn
pro osmiletou ZŠ v Klánovicích. Od té doby se po-
stupně rozvíjela jeho pedagogická činnost jako pro-
fesora – přes vedení Okresního pedagogického
střediska až k místu ředitele na gymnáziu v Čakovi-
cích a Proseku. Jako bezpartijní míval časté problé-

my, proto odešel roku 1979 do Ústředního pedago-
gického ústavu, kde pracoval až do důchodu.

Ale svou kantořinu zapomenout nemohl. Proto na-
stoupil poblíž svého bydliště na učiliště v Klánovicích,
kde se stal v roce 1990 zástupcem ředitele.
Zároveň se věnoval dalším kulturním činnostem např.
jako průvodce různých cestovních kanceláří po celé
Evropě přes Asii až po Austrálii.

Od studentských let se věnoval studiu národního
obrození Slovanů, převážně Lužických Srbů, o čemž
svědčí mnoho článků v odborných časopisech a ně-
kolik vydaných knih.

V posledních letech zaměřil svou kulturní činnost
na obec, ve které žije. Práce v komisi
KVV (kultury, výchovy a vzdělávání) ho
přivedla k založení Újezdského muzea
(2004), které se za pět let působení za-
psalo do povědomí nejširší veřejnosti.
Zaručený rozvoj muzea přineslo jeho
přestěhování do přízemí krásné nové
budovy.

Vysokého věku se dožívá
Dr. Schmidt v naprosté duševní svěžesti
a tělesné obtíže dovede až neuvěřitel-
ně překonávat.

Přejeme mu ve zdraví a elánu ještě
mnoho dalších let a děkujeme mu za prá-
ci, kterou stále pro druhé vykonává.

Za komisi KVV ÚMČ Praha 21
PhDr. Jaroslava Jirásková
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Historik, pedagog a vystudovaný geograf Miloš
Schmidt, který působí v Újezdském muzeu, oslavil
loni v prosinci v plné síle pětaosmdesáté naroze-
niny. Kromě toho, že publikuje a aktivně se účastní
dění v obci, je i vášnivým cestovatelem.

Když jsem se ho zeptala, kde všude byl v Evropě,
odpověděl se smíchem:

„Zeptejte se spíš, kde jsem nebyl.“ A vyjmenoval:
„Portugalsko, Belgie a Irsko, ty osobně neznám.“
Podíval se i za oceán, do Austrálie i Asie a navští-
vil země, do kterých se běžně nejezdí.

Jaká byla vaše nejzajímavější cesta?
Zajímavé jsou všechny, ale kdybych měl vybrat pří-

klad, pak cestu do Číny a Severní Koreje s pražskými
železničáři na podzim roku 1989. Severní Korea je
jedna z nejkrásnějších zemí. Tedy myslím přírodu.
Jinak je to země přepychu vládnoucích a hrozné bídy
ostatních lidí. Hodně nás tam hlídali. Bylo nás v zájezdu
sedmadvacet. Dohlíželi na nás dva oficiální zástupci
země. Jeden uměl česky, druhý tvrdil, že neumí. Ale my
jsme pochopili, že i on rozumí.

Tam jsme letěli letadlem. Zpátky jeli osm dní a nocí
vlakem. Celý zájezd stál dvanáct tisíc korun a bydleli
jsem v prvotřídních hotelech. Už tehdy se v Číně hodně
budovalo. Viděli jsme úžasným tempem vznikající
města, komunikace, prostě rozvoj.

Nádherná je Sibiř a Bajkal. Jezero je strašně stu-
dené. Vůbec nechápu, jak ho může někdo přeplavat.
Já tam strčil jen nohu, voda má asi tři stupně.

Kde se vám na cestách nejvíc líbilo?
Všude se mi líbilo nejvíc. Osmdesát let, co jezdím

vláčkem, si vždycky sednu k oknu, abych se mohl
koukat.Všude je to krásné. Loni jsem byl Špicberkách,
to je nádhera. Plavil jsem se po Nilu, navštívil jsem
Austrálii. Všude to bylo pěkné …

Nebojíte se lítat letadlem?
Ne, miluju lítat letadlem.

Chystáte se teď někam?
Líbilo by se mi Grónsko. Ale to stojí hodně peněz.

Vždycky si nastřádám na pohřeb, a když za dva roky
neumřu, koupím si zájezd. Takhle to dělám už dlouho.

Po kom jste zdědil lásku k cestování?
Můj strýček a tatínek byli cestovatelé.Tak to mám asi

v genech. Sebrali se například, za Rakouska Uherska
to bylo, a zajeli si do Černé hory. Tam potkali v parku
pána, kterých se jich ptal, jestli jsou Češi a že je k sobě
zve na příští den. Dostali od něj vizitku. A víte kdo to
byl? Černohorský král Petr. Strýček pak coby student
medicíny bojoval ve válce Bulharska proti Turkům.
Bulharský vyslanec mu pak dlouho vozil ze své země
osobně víno.

Studoval jsem zeměpis. Chtěl jsem dělat politiku a tak
jsem si říkal, že musím znát svět. Zkrátka je to ve mně.

Co jste si z cestování
kromě zážitků a fotek
přivezl?

Protože jsem jezdil
hodně a zároveň jsem vy-
studovaný historik, nemám
rád, když někdo začne
vykládat, že jsme národ
zbabělců. To jiný národ,
se kterým jsem se měl
možnost potkat, nedělá.
Naopak jsou na sebe
a svou historii hrdí. U nás
je to pozůstatek Bílé hory.
Ale podívejme se do minulosti objektivně, například
stateční legionáři. Ne, vůbec nejsme zbabělci.

Co si myslíte o Evropské unii?
Je dobrá, ale neměla by být proti Rusku. Popravdě

Evropa je dnes podle mého v situaci jako kdysi Řecko
a Řím na konci svých nejlepších dnů. Evropská unie je
taková poslední záchrana. Velkou moc v ní totiž získají
jiné kultury a náboženství. Nejdřív islám, pak Čína.

Nechtěl jste někdy v cizí zemi zůstat? Za minulého
režimu jste to neměl jako nekomunista zrovna
lehké.

To máte pravdu, vystřídal jsem například sedmnáct
různých zaměstnání. V šedesátém roce mě citovali
v odborných kruzích USA, nabídli mi, že bych tam mohl
přednášet a zůstat. Jenže já jsem nikdy nechtěl emi-
grovat. Tady jsem se narodil a tuhle zemi mám rád,
proč bych měl odcházet. Říkal jsem si, že si počkám,
až odejdou oni.

Hrozně lidí teď pořád na něco nadává. Je to skoro
národní sport. Jak to, že vy, člověk, který si mimo
jiné odsloužil vojnu u PTP a sesadili ho z místa ře-
ditele gymnázia, se pořád usmíváte a jste optimis-
tický?

To je pravda, lidé si stěžují a nemají proč. Mám na to
heslo, půjčené od Odyssea. Když se vracel z Troje
a deset let se plavil a pořád se nemohl dostat k man-
želce, námořníci mu říkali, aby se na to už vykašlal.
Že to nemá cenu. A on? Byl optimistický: Když už jste
přežili horší situace, dá Bůh, že přežijete i tu nynější.
A tím se řídím. Vždyť život je tak hezký, tak proč si ho
kazit pitomostmi.

Víte, co se jen snažím vylepšit? Rád bych, aby se lidé
tady v Újezdě víc vzájemně spojili. Aby se scházeli sta-
rousedlíci s těmi, co bydlí na sídlišti a v satelitech. Udě-
lali jsme třeba v Muzeu krásnou vernisáž. Děti nacvičily
program, zpívaly, bylo tam hodně lidí. A když si děti pak
odešly hrát do vedlejší místnosti, dospělí zůstali na další
program. A to se mi moc líbilo. Jinak se mi v Újezdě žije
moc dobře. Vždyť jsem tady už třiaosmdesát let.

Klára Mandausová

NEJSME NÁROD ZBABĚLCŮ, ŘÍKÁ HISTORIK MILOŠ SCHMIDT

ROZHOVORY S LIDMI
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ZVEME VÁS

Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy uvádí:

JOSEFA DVOŘÁKA
v divadelní komedii

S PYDLOU V ZÁDECH

Dále účinkují herci Divadelní společnosti
Josefa Dvořáka

Dne 21. 1. 2010 – od 19:00 hod
Společenský sál ZŠ Masarykova,

boční v chod z ul. Čentická.

Vstupné 300,-Kč

Předprodej, od 14. 12. 2009
podatelna úřadu

a Knihkupectví Nad Lesy.

Informace – zdenek.vorisek@praha21.cz – 777 811 331
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ZVEME VÁS

MĚSTSKÁ POLICIE hl. m. Prahy připravila pro občany Újezda nad Lesy

CYKLUS PREVENTIVNÍCH PŘEDNÁŠEK O BEZPEČNOSTI.
Přednášky se budou konat v zasedací místnosti Úřadu Městské části Praha 21- Újezd
nad Lesy. Lektory těchto přednášek jsou zkušení pracovníci městské policie, kteří
pohovoří k daným tématům a poradí Vám s řešením Vašich problémů s bezpečností.
Délka přednášky je cca 60 minut.
17. 2. 2010 od 17.00 hodin - Ochrana zabezpečení bytů, bytových domů

a rekreačních objektů
3. 3. 2010 od 17.00 hodin - Zabezpečení a ochrana automobilů

17. 3. 2010 od 17.00 hodin - Potenciální oběti a jejich možná obrana
Těšíme se na Vaši návštěvu!

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ V ÚJEZDĚ
Od ledna 2010 budou ve společenském sále nově postaveného Polyfunkčního domu

v Újezdě nad Lesy probíhat taneční pro dospělé. Tyto kurzy pro Vás bude pořádat
taneční studio Style, které má 13 let zkušeností s organizací tanečních kurzů na různých
místech v Praze.

Do Újezda nad Lesy tak přichází výborná možnost si zatančit, naučit se něco nového,
zopakovat si zapomenuté taneční kroky, protáhnout se, ale hlavně se výborně pobavit.
Taneční pro dospělé budou určeny dospělým párům, a to

v pondělí od 11. 1. 2010 od 18:30-20:00 kurz pro začátečníky
od 20:15-21:45 kurz pro mírně pokročilé

v úterý od 12. 1. 2010 od 19:30-21:00 kurz pro začátečníky
Cena: 2900,-Kč za pár, učitelé, studenti a důchodci sleva 10 %

Od září 2010, dle zájmu, spolumajitelka studia Helena Wojdylová plánuje i taneční
pro mládež.
Všichni lektoři studia Style jsou bývalí či současní tanečníci soutěžního společenského
tance, kteří mají bohaté zkušenosti s tancem i výukou.

Více informací ohledně tanečních v Újezdě nad Lesy získáte na tel. 603 493 667 (paní
Helena Wojdylová, spolumajitelka studia) nebo na webové adrese www.tanecni-ujezd.cz,
e-mailu: tanecni-ujezd@seznam.cz, ostatní taneční, které studio pořádá na
www.tanecnistyle.cz.

Více informací ke kurzům.
Kurzy jsou určeny párům, ne jednotlivcům. Dámám doporučujeme, aby si oblékly to, co
jim je příjemné. Můžou to být klasické kalhoty, blůzička či top, zároveň však sukně, šaty.
Důležité je, aby sukně nebyla úzká, aby se v ní dalo tančit. Obuv doporučujeme na podpatku,
avšak určitě s ohebnou podrážkou. U pánů nevyžadujeme sako, plně postačí kalhoty
s košilí s dlouhým rukávem a kravatou.Kravatu doporučujeme proto, že ji využíváme při výuce.
Obuv opět musí být pohodlná, společenská, s ohebnou podrážkou.

Helena Wojdylová, studio Style
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Program RC Koloběžka na leden 2010
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“

NOVINKA – Klubík KOLEČKO od února (úterý 9.00–12.00 hodin) příprava na mateřskou školku, pro děti
od 2 let bez rodičů. Cena: 400 Kč. Permanentka na 5 vstupů: 1800 Kč k vybrání do 2 měsíců). Počet dětí je omezen.
Klub pro rodiče s dětmi (středa 10–12 hodin) Pravidelné středeční setkávání se s dětmi a rodiči. Hrajeme si,
zpíváme si, kreslíme si a je nám spolu dobře. Zveme Vás, přijďte si také pohrát a popovídat.
Hudební škola YAMAHA (čtvrtek) - nové pololetí začíná v únoru
*9.00 ROBÁTKA / 4–18 m. *10.00 KRŮČKY / 18 m.–3 r. *11.00 KRŮČKY / 3–4 r.
Výtvarné dílny pro nejmenší (pátek) - nové kurzy začínají 5. února (poslední hodina 4. června)
MALOVÁNKY - ml. děti s rodiči (do 3,5 let) od 10–11 hodin. Cena 2250 Kč (15 lekcí + 1 zdarma)
BABY SIGNS – semináře znakové řeči pro rodiče SO 16. 1. (10.00–12.00 hod.) a PO 22. 2. (9.30–11.30 hod.)
Kurz vede lektorka Míša Ehrenbergerová.
V rámci zajímavých besed se zajímavými lidmi PŘIPRAVUJEME kurz ZDrSEM STANDARD,
42hodinový kurz, ve kterém se naučíte poskytovat první pomoc.Jeho úspěšní absolventi získávají akreditaci Ministerstva
školství ČR „Zdravotník zotavovacích akcí pro mládež a dorost“ (dříve Zdravotník ČSČK). Termín: březen 2010
Cena kurzu je 4 000 Kč. (Přihlášky a zálohu 3 000 Kč vybíráme do 31.1. 2010)
V rámci zajímavých besed se zajímavými lidmi PŘIPRAVUJEME
semináře Mgr. Berty Burkoňové (spec. pedagog)
KRESLENÍ NÁS BAVÍ – PO 11. 1. (10.00–12.00) Chcete vědět víc o vývoji dětské kresby? Nejste si jisti, zda kresba
Vašeho dítěte odpovídá věku? Nevíte, jak motivovat ke kreslení? Nebaví Vás jen tak si čmárat? Chybí Vám nápady?
Chcete vyzkoušet něco nového? Cena semináře: 180 Kč.
MYSLÍM, TEDY JSEM – PO 25. 1. (10.00–12.00) Chcete vědět víc o myšlení a řeči? Zajímá Vás, jak spolu řeč
a myšlení souvisí. Nejste si jisti, zda komunikační dovednosti Vašeho dítěte odpovídají věku. Nevíte, jak podpo-
řit rozvoj řeči a myšlení. Chybí Vám nápady a chcete vyzkoušet něco nového? Cena semináře: 180 Kč.
Veškeré dotazy a informace Vám zodpovíme na tel. č. 733 182 520 či e-mail: kolobezka@neposeda.org,
kolobezka.dasa@email.cz nebo je najdete na www.neposeda.org/kolobezka

Rodičovské centrum Koloběžka zřizuje o. s. Neposeda.

ZVEME VÁS

ZAHAJUJEME DALŠÍ 3.MĚSÍČNÍ REKONDIČNĚ REHABILITAČNÍ
PROGRAM PRO OBČANY PO POŠKOZENÍ MOZKU A JEJICH RODINY
Od ledna 2010 zahajujeme další Rekondičně rehabilitační program pro osoby po poškození
mozku a jejich rodinné příslušníky.Tímto programem se snažíme podporovat občany po po-
škození mozku v obnovení, rozvinutí a zlepšení funkcí, které byly poraněním narušeny.
V rámci programu nabízíme:
• Trénink kognitivních funkcí
• Tématicko-podpůrnou skupinu
• Léčebnou tělesnou výchovu
• Trénování paměti a pozornosti prostřednictvím počítačového programu Neurop
• Rekondiční plavání
• Svépomocné skupiny pro osoby po poškození mozku
• Setkávání pro rodinné příslušníky osob po poškození mozku.

Zařazení do programu předchází setkání s koordinátorkou programu a krátká diagnos-
tika kognitivních a exekutivních funkcí.
V případě dotazů či zájmu o účast v programu prosím kontaktujte Terezu Žílovou na
tel. č. 773 540 589 nebo emailu cerebrum@cerebrum2007.cz. Více informací se dozvíte
na www.cerebrum2007.cz
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POLICIE INFORMUJE

BEZPEČNOST

PRAHA 14 BUDE DÍKY DALŠÍM STRÁŽNÍKŮM BEZPEČNĚJŠÍ
Ulice městské části budou v příštím roce lépe stře-

žené. Řady 76 strážníků posílí v novém roce zřejmě
čtyři další lidé. A podle obvodní ředitelky Městské poli-
cie v Praze 14 Dany Hetzlové to je určitě potřeba. Síd-
lištní zástavba v městské části s sebou přináší
mnohem více anonymity a problémů, které se k tomu
váží. „Nevšímavost a lhostejnost k okolí jsou ty nejzá-
važnější z nich. Lidé v podstatě neznají své sousedy.
Anonymity také často využívají mladí lidé, snadno do ní
zapadnou jejich prohřešky,“ vypočítala Hetzlová.
Zloděje podle ní zase přitahuje velký počet parkujících
automobilů. „Je pravděpodobné, že problémy budou
časem ještě přibývat,“ podotkla s tím, že Češi jsou
národ vynalézavý a tím, co vymyslí, dokáží strážníky
často pěkně překvapit.

Novoroční předsevzetí si tak dávají i na obvodním ře-
ditelství. Podle Hetzlové půjde o rozšíření již nyní dobré
spolupráce s úřadem městské části a o to směřovat akti-
vity ve větší míře do oblasti veřejného pořádku. „Plánu-
jeme spolupráci se školami a subjekty zabývajícími se
mládeží i seniory. Chceme zlepšovat kvalitu života na síd-
lištích i mimo ně.Dbát například na ochranu dětských hřišť
před vandaly a vandalstvím obecně či veřejnou zeleň nebo
dohlédnout na nezodpovědné pejskaře,“ konstatovala.

Bezpečnost a klid Pražanů a návštěvníků metropole
je pro Městskou policii hlavního města Prahy prioritou.
„V novém roce chceme dát, samozřejmě kromě zajišťo-

vání pořádku, důraz i na preventivní aktivity směřované
na děti, mládež a seniory. Oni jsou ve společnosti ti nej-
zranitelnější a nám jde o to, aby se nestávali oběťmi rů-
zných podvodníků nebo deviantů,“ upozornil náměstek
pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence
bezpečnost v hlavním městě spadá, a dodal: „Naši po-
zornost si ale zaslouží i náprava mladistvých, kteří zatím
jen, dá se říci, zakopli a my chceme, aby se z toho klopýt-
nutí nestal pád.“ Příkladem může být podle něj spolupráce
Městské policie hlavního města Prahy s Probační a medi-
ační službou ČR. Program zapojení mladistvých, kteří se
určitým způsobem prohřešili proti zákonu, do společensky
prospěšných projektů funguje nově od letošního roku.

Strážníci vzbudili celostátně hledaného
Celostátně hledaného muže se podařilo strážníkům
dopadnout 7. listopadu před druhou hodinou ráno
v Bobkově ulici. „Muž pospával v osobním vozidle.
Co je zač, se ukázalo ve chvíli, kdy předložil doklady.
Přímo na místo si pro něj přijeli policisté,“ informovala
obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14 Dana
Hetzlová. Ten samý den se strážníci zadrželi také ne-
zodpovědného řidiče, který neváhal sednout za volant
automobilu poté, co pil alkohol. Nedal se přehlédnout,
protože ulici přímo „šněroval“, dechová zkouška u něj
prokázala 1, 56 promile alkoholu.

Tereza Čapková

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU
LIBEŇ – BĚCHOVICE JE PŘED DOKONČENÍM

V roce 2006 byla zahájena rekonstrukce předposledního úseku I. železničního tranzitního koridoru Děčín –
Břeclav mezi Běchovicemi a Libní. Účelem stavby byla celková modernizace stávající trati a doplnění další, třetí,
traťové koleje. Doplnění třetí koleje umožní od roku 2011 zavedení patnáctiminutového intervalu příměstské
vlakové dopravy. Nový železniční svršek s tzv. pružným upevněním snižuje úroveň hluku projíždějících vlaků.
Rekonstrukce přinese občanům zvýšení úrovně služeb při cestování vlakem a zlepší celkové soužití obce s že-
leznicí. Občané si určitě všimli nových zastávek, protihlukových stěn či opravených podchodů.

Dne 16. 11. 2009 byla ukončena poslední velká výluka a zmizí provizorní nástupiště, která omezují ná-
stup a výstup pouze předními dveřmi vlakových souprav. Od nového jízdního řádu, který bude platit
od poloviny prosince 2009, začnou vlaky využívat plnou traťovou rychlost, která ve zmíněném úseku činí
130 km/h, v případě souprav Pendolino 160 km/h.Všechny tři koleje umožňují obousměrný provoz, který
také bude podle momentální dopravní situace využívány. Znamená to, že bude běžně docházet k situaci,
kdy se po každé krajní koleji bude řítit rychlostí 160 km/h Pendolino a po prostřední pojede rychlík
„pouze“ 130 km/h. Za těchto podmínek je přecházení kolejí mimo podchody smrtelně nebezpečná zále-
žitost! Už neplatí, že po jedné koleji se jezdí do Prahy a po druhé obráceně! Už neplatí, že vlak je zdálky
slyšet! Prosím všechny občany, aby toto vzali na zřetel, a aby zejména rodiče řádně poučili své děti.

Dovolte mi, abych Vám, občanům obcí dotčených výstavbou, poděkoval za trpělivost, se kterou jste snášeli
všechna omezení dopravy, zvýšený hluk a prašnost a další podobné dopady stavební činnosti. Snažili jsme se
je omezit na co nejmenší míru, nicméně vyloučit je nelze a Vaše pochopení umožnilo plynulý průběh stavby
a její dokončení v plánovaném termínu. Ještě jednou děkuji.

Vojtěch Klofec, hlavní inženýr stavby
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VZPOMÍNKY NA ÚJEZD

V současné době je problema-
tické pátrání po předcích jednotli-
vých rodů, poněvadž mnozí
zastupitelé obcí a farností ve své
horlivosti zajistili skartaci archiválií
v přesvědčení, že se zalíbí předsta-
vitelům protektorátní mocnosti
a později pak budovatelům sociali-
zace státu.

Přesto však pátrání doznalo ur-
čitého úspěchu. A od 19. století se
podařilo vystopovat rod Líznerů,
který zakotvil v Újezdě nad Lesy.

V roce 1820 se narodil manželům
Líznerovým syn František Serafín.
Otec byl Václav, sedlák ze Sobína,
syn Jana Líznera, výměnkáře
ze Sobína a matky Ludmily, roz.
Lhotákové z Březí. Matka se jme-
novala Alžběta a byla dcerou Jana
Procházky, sedláka z Hradešína
a matky Barbory, rozené Šťastné
ze Škvorce.

František si vzal za manželku
Annu, roz. Procházkovou z Hrade-
šína. Byla dcerou Josefa Pro-
cházky, mistra kolářského z Habru
a matky Barbory Platilové z Nespek.
V roce 1866 bydlel v Kolodějích

v č.p. 23 a pracoval jako zedník.
V tomto roce se jim narodil syn
Karel, který se rovněž vyučil zed-
nickému řemeslu a bydlel s rodiči
v domku v Kolodějích. Po čase se
seznámil s Marií, roz. Novotnou,
v roce 1873 ve Škvorci, která byla
dcerou Jana Novotného a Anny roz.
Vágnerové t.č.bytem v Újezdě č.p.15.

Mladý Karel Lízner se přiženil
do Újezda (nyní Újezd nad Lesy),
kde pracoval jako zedník a hospo-
dařil na několika hektarech katastru
Újezda a byl určitou dobu i členem
obecní rady. Z tohoto manželství se
narodila řada dětí a to syn Jaroslav,
který se přiženil do Úval.

Syn Bohumil se oženil s Antonií,
dcerou Václava a Marie Alexandro-
vých z Blatova. Postavil v Újezdě
rodinný domek č.p. 112.

Syn Miloslav se oženil s Marií,
roz. Plechatou z Koloděj a převzal
a přebudoval stavení po rodičích.

Syn Alois zůstal svobodný a byl za-
střelen na pochodu smrti při likvidaci
koncentračního tábora Stuhm-Vespr.

Syn František žil s rodinou
ve Staré Sibině.

Dcera Růžena se provdala
za pana Mika a se dvěma syny žili
v Újezdě nad Lesy, kde po požáru
domku postavili nový vilový domek.

Dcera Zdeňka zemřela poměrně
mladá a další dcera Anna se pro-
vdala do Úval.

Manželé Bohumil a Antonie měli
dva syny. Jaroslava, který měl man-
želku Emílii, roz. Kuncmanovou,
Danu a Vítězslava, který s manžel-
kou Blankou, roz. Černou vychoval
dceru Blanku.

Manželé Miloslav a Marie měli
syna Ladislava, který se oženil
s Drahomírou, roz. Kynštovou. Toto
manželství jim dalo rovněž dceru
Drahomíru.

Vítězslav Lízner a Ladislav Lí-
zner žijí v rodinných domcích
v Újezdě nad Lesy a oba jsou nebo
byli veřejně činnými občany. Oba
jsou posledními újezdskými po-
tomky po meči Líznerů.

Z přehledu vývinu vyplývá, že
újezdská větev zmíněného rodu
odumírá, poněvadž všem třem po-
tomkům se narodily dcery a ty
budou psát dějiny pod jinými jmény.

Zpracovali
Jaroslav a Vítězslav Líznerovi

ROD LÍZNERŮ Z ÚJEZDA NAD LESY
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Újezdské muzeum vstoupilo do nového roku pokra-
čováním výstavy tří újezdských malířů: Jiřího Sluky,
Jaroslava Svobody a Milana Zemana, kteří vystavují
své obrazy s podtitulem: Újezdští Old Skauti malují
pro radost.

Radostný dojem z vernisáže, která se uskutečnila
v sobotu 21. 11. poznamenala skutečnost, že Jiří Sluka
zemřel v době přípravy výstavy a Jaroslav Svoboda byl
převezen do nemocnice.Přesto doslova mimořádným zá-
žitkem bylo vystoupení žáků 1. stupně Masarykovy zá-
kladní školy. Ti totiž vystoupili s pásmem sestaveným
a nacvičeným družinářkou Mgr. Zdenou Havlíkovou
a učitelkou Mgr. Janou Synkovou s takovou úrovní a ta-
kovým úspěchem, že to nadchlo více než stovku přítom-
ných návštěvníků. Znovu se potvrdilo, že když spojí své
úsilí učitelé a rodiče, dosáhnou děti takových výkonů, jaké
by od nich nikdo neočekával.

Dalším milým a pozitivním jevem byla skutečnost, že
když děti odešly po svém programu do vedlejší místnosti
okusit malé občerstvení, zůstali přítomní rodiče a praro-
diče, aby si vyslechli další program.

Jako milá novinka se ukázalo i to, že maminky nemu-
sely spěchat domů, protože rodiče využili služeb zdejšího
restauračního podniku a vzali své děti na oběd či alespoň
posezení v kavárně.

Dalším radostným důkazem pro tvůrce stálé expozice
je pokračování návštěv třídních kolektivů v rámci vyučo-
vacích plánů, spojených s besedou s předsedou muzejní
rady.Ač slýcháme různé negativní poznatky o dětech škol-
ního věku, ukázaly dvě třídy pod vedením pí učitelky
Mgr. Jany Synkové a družinářky Mgr.Zdeny Havlíkové ta-
kový zájem o historické události v Újezdě nad Lesy, že
nám nestačila vyměřená vyučovací hodina. V následné
besedě nebylo snad jediné otázky, která by byla vzhledem
k věku dětí naivní či dokonce hloupá.

Pro skutečně velký pozitivní ohlas prodlužujeme
výstavu až do 23.ledna 2010.

Pro rok 2010 připravila muzejní rada rozšíření námětů
příležitostných výstav. K dosavadním výstavám pořáda-
ným k základním státním svátkům – 28. října a 8. května,
významným výročím – letos 60. let od vzniku polotresta-
neckých útvarů PTP a výsledků bienále – letos již 3. roč-
ník výtvarné soutěže mládeže, chceme pořádat výstavy
o dosavadním životě a díle významných osobností. Tedy
lidí, kteří se buď v Újezdě narodili nebo zde prožili určitou
část svého života nebo se sem přistěhovali.A jejich činnost
a výsledky práce přesahují nejen Újezd n. L., nýbrž
i Prahu a velmi často i celou naší republiku.Pro letošní rok
jsme vybrali manžele Pokovy, paní Danu Batulkovou

a manžele Hoškovy – tedy zástupce umění baletního
a hudebního, hereckého a výtvarného.

První taková výstava bude zahájena v sobotu dne
30.ledna 2010 v 10 hodin v prostorách muzea.
Bude mít podtitul Hudba – balet – Arabeska. Ukážeme
fotografie z činnosti paní Daniely Pokové jako baletní uměl-
kyně ve Státní opeře i jí koncipovaných baletních kreacích
světových oper i založení a vedení baletní školy Arabeska.
Pana Poka jako 1. hornistu symfonického orchestru a diri-
genta orchestru doprovázejícího uvedené baletní kreace.

Po vernisáži, na které zahraje pan Pok několik ukázek
ze svého repertoáru, přejdou návštěvníci do sálu poly-
funkční budovy a frekventantky baletní školy Arabeska
předvedou ukázky z výsledků jejich dosavadního balet-
ního studia.

Výstava potrvá do začátku března.Vstup na verni-
sáž a baletní představení je, stejně jako na všechny
akce pořádané muzeem, volný.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

MALÍŘŮM Z ÚJEZDA NAD LESY
Mám chromovanou vrtulku a anténku z oceli
a na zadečku světýlko, jsem oranžový celý,
poletím daleko, až na Zemi,
kde život prý je báječný, to lidi věřte mi.
Poletím daleko, až na Zemi,
kde život prý je báječný, to lidi věřte mi.

Tam v centru města Újezda tam moderní dům stojí,
je nový, pěkně prosklený a všichni už to ví.
Když autem přijedeš, parkuj v podzemí
a výtahem pak vyjeď si do hezké kavárny.
Když autem přijedeš, parkuj v podzemí
a výtahem pak vyjeď si do hezké kavárny.

V tom domě kromě kavárny tam bude také pošta
a v prvním patře v restauraci čeká chutná bašta.
Velký sál v budově je připraven
na diskotéky, zábavy, je to jako sen.
Velký sál v budově je připraven
na diskotéky, zábavy, je to jako sen.

Sešli jsme se v muzeu, dnes vernisáž se koná,
koupíme si obrázky, budeme je mít doma.
Květiny, portréty, krajiny, lesy
z krásné výstavy tří malířů z Újezda nad Lesy.
Květiny, portréty, krajiny, lesy
z krásné výstavy tří malířů z Újezda nad Lesy.

píseň složila paní učitelka Mgr. Zdena Havlíková

KULTURA

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

PODĚKOVÁNÍ: Oldskauti děkují všem, kteří se přičinili o zdar jejich výstavy obrazů.Velmi nás překvapilo
vystoupení školních dětí s písní, která si získala srdce všech přítomných. Bylo to zcela odlišné od jiných škol-
ních pořadů. Je třeba ocenit zásluhu učitelek, které si dávají velikou práci s nacvičením těchto kulturních vložek.

Vřelé díky za vše.
Oldskauti M. Zeman a J. Lízner
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Kulturní centrum Beseda program na leden 2010
Středa 6.1.2010, 18.00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – MÚZA OČIMA MÚZ
Na počátku byl nápad – múza očima múz. Zadání prosté – oslovené fotografky svým viděním měly zobrazit harfenistku a básnířku Zbyňku
Šolcovou. Stylistika, způsob zpracování – vše na invenci každé autorky. Projekt je souborem fotografií od žen, které fotografování mají
za způsob tvůrčí seberealizace. Jsou mezi nimi zkušené a uznávané fotografky, ale i ty, které si svoji cestu teprve hledají. Autorem projektu
je fotograf Josef Louda. Srdečně vás zveme.

Čtvrtek 7.1.2010, 19.30 KINO – CTIHODNÝ OBČAN
USA, 2009, 108 min, Thriller, od 12 let, titulky, režie: F. Gary Gray, hrají: Gerald Butler, Jamie Foxx, Michael Gambon
Thriller o muži, který se bez slitování rozhodne pomstít všem, kdo nechali z vězení propustit vraha jeho rodiny. Jde však o pomstu či poučení
o nespravedlivém soudním systému? "Pokud hledáte snímek, u kterého můžete vypnout mozek, aniž by urážel vaši inteligenci, je Ctihodný
občan dokonalou volbou," IGN Movies.

Čtvrtek 14.1.2010, 10.45 DĚTSKÉ DIVADLO – O RUKAVIČCE
"... lepšího nic není, modrá zima, bílý sníh, zima je mé potěšení, děti v teplých čepicích - leden, leden, leden!..." Jak v zimě zvířátka našla
ve ztracené rukavičce domeček. Hraje divadlo Úsměv. Vstupné: 45,-Kč dítě, 50,-Kč dospělý

Čtvrtek 14.1.2010, 19.30 KINO – ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
ČR, 2009, 119 min, mrazivá komedie, od 12 let, režie: Irena Pavlásková. Hrají: Vilma Cibulková, Tereza Voříšková, Dana Marková, Miroslav
Etzler, Ondřej Vetchý. Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit. Autenticky vyprávěný příběh
z nedávné minulosti zaujme svou pravdivostí a jemným vnitřním dramatem, zároveň rozveselí i dojme.

Úterý 19.1.2010, 19.30 KINO – ZAKLETÝ V ČASE
USA, 2009, romantický, 106 min, od 12 let,titulky. Režie: Robert Schwentke. Hrají: Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron
Livingston, Stephen Tobolowsky. Film natočen podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice času. Clare je zamilovaná do Henryho celý
svůj život, ačkoli ví, že budou odloučeni, jen neví kdy: Henry je cestovatel časem –celý život se přesouvá v čase do budoucnosti a minulosti
bez jakékoli kontroly. „Pokud vám už leze vlhko-mlho-chladno krkem a potřebujete prohřát kromě nohou i jiné části těla, zpříjemněte si
večer tímto filmem.“ Fan Joviš

Čtvrtek 21.1. 2010, 19.30 KINO – NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Izrael, Německo, Francie, 2009,komedie, 90 min, titulky, přístupný. Režie: Erez Tadmor, Sharon Mamon. Hrají: Itzik COHEN, Irit KAPLAN, Dvir
BENEDEK, Levana FINKELSTEIN, Alon DAHAN, Shmulik COHEN. Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát
na zápasení? Poznání, k němuž dojde čtveřice nešťastných tlouštíků. Pod vedením zdatného učitele sumo ze sebe vydají to nejlepší a zvítězí
sami nad sebou i nad tloušťkou. U téhle komedie se nebudete ani na chvilku nudit...

Neděle 24.1.2010, 16.00 KINO – ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
USA, 2009, animovaný, rodinný, 90 minut, dabing, režie: Chris Miller, Phil Lor. Příběh o zvláštním a pozoruhodném městě
Chewandswallow,kde se počasí mění třikrát denně – v době snídaně, oběda a večeře. Rozmary počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou
jídla a nápojů. Když prší - z nebe padá ovocná šťáva, když sněží – k zemi se snáší bramborová kaše nebo špagety.Vstupné: 65,- Kč

Úterý 26.1.2010, 19.30 KINO – 3 SEZÓNY V PEKLE
ČR, 2009, 110 min, milostné drama, od 12 let, režie: Tomáš Mašín. Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Martin Huba, Jan Kraus, Tomas
Tyndyk, Luboš Kostelný, Táňa Pauhofová, Matěj Ruppert. Příběh inspirován osudy jedné z nejznámějších postav československé literární
scény Egona Bondyho, který se odehrává v čase, kdy kouzlo kafkovsky magické Prahy postupně začala nahrazovat dusna atmosféra
nastupujícího totalitního režimu. „Film o střetu bytostného individualisty se systémem.“ říká Tomáš Mašín.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Čtvrtek 28.1. 2010, 19.30 KINO – BÁBA | DRUHÉ DĚJSTVÍ
ČR, 2008, dokumenty,64 min, titulky, od12 let. Režie: Zuzana Špidlová | Olmo Omerzu. Hrají: Marika Šoposká, Eva Pokorná, Miluše
Šplechtová | Petr Marek, Ivana Uhlířová, Nataša Burger. „Zajímal nás zejména kontrast stáří a mládí, stejně jako téma sobectví a viny.
Dvě z hlavních rolí ztvárnili neherci, pro představitelku hlavní role umírající babičky šlo o vůbec první zkušenost s filmem“, říká ke svému
filmu Bába Z. Špidlová. MFF Cannes - Premier Prix Cinefondation , FAMUFEST – nejlepší film, nejlepší režie, MFF St. Petersburg – nejlepší režie
Druhé dějství-příběh manželského páru, který pomalu, zato s jistotou ztrácí své ideály. Fresh Film Fest – zvláštní cena poroty, FAMUFEST –
cena časopisu Cinepur, MFF Estoril – nejlepší krátký film

Neděle 31.1.2010, 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 250,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Neděle 31.1.2010, 16.00 KINO – ASTROBOY
USA, 2009, animovaný,sci-fi, 90 minut, dabing, režie: David Bowers. Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk – Astro Boy. Byl stvořen
pro napínavá dobrodružství, které může prožít jenom on. Jeho táta mu dal do vínku uper sílu, rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat
nad oblaky. Vstupné: 65,- Kč

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

Rezervace a ceny vstupenek:
Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce a studenty
(pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz). Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz,
či v KCB během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076.

Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.
Změna programu vyhrazena.

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

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

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

Onlio, a.s. – nové jméno pro český web Online partner Klánovického fóra www.onlio.com

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování
dárcům
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Píše se rok 1934. Do nově otevřené újezdské
školy vstupují prvňáčci a mezi nimi malá Olinka
Tamchynová. Na fotografii ze školní kroniky ji vidíme
hned v první lavici. Sedí způsobně, s rukama
za zády, plná očekávání. Začíná se psát jedna z ka-
pitol historie újezdské školy, která se uzavřela právě
nyní, na sklonku roku 2009.

Z holčičky vyrostla veselá mladá žena, sportov-
kyně, atletická přebornice.V roce 1962 se Olga, teď
už Grešlová stává členkou pedagogického sboru
újezdské školy a od té chvíle Olina patří ke škole tak
jako málokdo jiný.

Za ta léta se vybavuje sled nesouvislých obrázků.
Ze školních olympiád: sportovkyně tělem duší, umí

vyhecovat své žáky k vydání všech sil. Olina u běžecké
dráhy, obličej zrudlý zaujetím, hlasivky napjaté: „Makej,
dělej, hejbni tím zadkem!!!!!“ A mládenci plivou krev
a v cíli s Olinou skáčou a objímají se.

Ze školní chodby: pekelný řev, kluci v pozoru, Olina
za cosi péruje svoji třídu, pes by od nich kůrku nevzal.
„Budete makat, mizerové, ne že ne, já vám dám, každý
musí makat, já taky budu dneska skládat uhlí do sklepa
a žádnej mi nepomůže,“ ulevuje si na závěr. Druhý den
ve sborovně: „Představte si, oni mně ti parchanti přišli
domů to uhlí složit.“ Ti parchanti, a to je zjevné, ji totiž
milují.

Spartakiáda? S Olinou až na Strahov. Nacvičit před-
tančení na ples? Samozřejmě, Olina pomůže spíchnout
i kostýmy.

Konec 80. let. Olina je v důchodu. V důchodu? Olina? Potřebujeme záskok. Jistě. Potřebujeme družinářku.
Jasně. Taneční kroužky. Choreografie, nácvik, kostýmy. Holky nadšené, Olina s nimi jezdí na vystoupení. Školní
akademie na začátku 90. let. Závěrečné křepčení všech účinkujících, tělocvična duní. Uprostřed mezi všemi

mrská Olina kankán.
Společná dovolená v chorvatském Bibinje. Nacházíme opuštěné, ještě slepé

kotě. Přece ho nenecháme osudu, ujímá se Olina krmení a všemožné péče.
Pašuje ho v autobuse před zraky rakouských celníků domů a dalších deset let te-
rorizuje kočka Bibina četné ostatní Olinino domácí zvířectvo. I kvůli němu Olina
pořád ještě chodí do práce. Potřebujeme člověka do školního klubu. Olina to
zvládne. Než ráno přijdou děti, pouklízí
nějaké papíry kolem hlavního vchodu
a pak vidíte, že si s dětmi povídá. Olinko,
potřebujeme dopravit pár dětí na soutěž
na Černý Most nebo do Satalic, mohla
bys? Olina už je shrbená, táhne jí na osm-
desát, ale jasně, může.

Oslavili jsme s Olinkou jako zaměstnan-
kyní/!/ školy její osmdesátku. Loňský školní
rok byl poslední a při loučení s deváťáky
jsme se definitivně rozloučili i s Olinkou.
Předali jsme jí symbolický klíč od školní bu-
dovy, se kterou spojila svůj život, a otrlí deváťáci jí k tomu freneticky tleskali.

Nikdo z nás netušil, že osud Olině brzy nachystá tu poslední cestu.

OLGA GREŠLOVÁ (15.3.1928 – 30.11.2009)

ZE ŠKOLY

OLINKO GREŠLOVÁ, ÚJEZDSKÁ ŠKOLA NA TEBE NEZAPOMENE.

V 1.tř.v nové škole r. 1934

S kolegyněmi a kolegou v roce 1984

Rok 1984
vždy nakročeno vpřed

Rozloučení se školou v r. 2008
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INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY

Poslední čtvrtina roku je pro každého z nás dobou ne-
konečného čekání na nejkrásnější a nejpůvabnější svátky
– vánoce. Naše velké kamarádky pro nás nachystaly,
kromě „běžné“ práce ve školičce i pár překvapení, aby-
chom se trochu pobavili, něco nového dozvěděli, naučili,
vyzkoušeli si svoji šikovnost a také odvahu.

Podzimní výlet na kouzelný pohádkový zámek Ber-
chtold nás prověřil ve fyzické kondici (házení na cíl, ská-
kání panáka, běh na určenou vzdálenost), prověřil
vědomosti o přírodě (hledání a určování názvů ukrytých
zvířat), snažili jsme se určit jména hradů a zámků (zmen-
šené repliky v zámecké zahradě), poznali jsme rozto-
divné skřítky, zakusili na vlastní kůži, jak je těžké být
sochou na podstavci v parku a většina z nás poprvé na-

vštívila opravdové peklo a seznámila se jejich obyvateli.
Všichni jsme odjížděli spokojeni.(foto 1)

Na začátku prosince se mateřinka proměnila v umělec-
kou dílnu, ve které si rodiče s námi vyzkoušeli svou manu-
ální zručnost při tvoření z hlíny. Odpoledne s keramikou
bylo velice vydařené a všechny výrobky moc pěkné.(foto 2)

Jedno dopoledne jsme prožili s paní kpt. Maršíkovou,
která se zabývá pátráním po pohřešovaných a ztracených
dětech. Pověděla nám, jak se správně zachovat a co dělat,
když se ztratíme mamce a taťkovi třeba při nakupování nebo
na výletě. Beseda byla pro nás zajímavá a velmi poučná.
Omalovánky na toto téma, které jsme všichni dostali jako
dárek, nám správné jednání budou dlouho připomínat.

V prosinci nás ve školce navštívil Mikuláš, Anděl i jejich
pekelný kamarád. Zřejmě jsme hodní a správní kamarádi,
protože ve třídách zůstali všichni kluci a holky i se slad-
kou nadílkou. (foto 3)

Při výrobě malých dárečků a procvičování písniček
a básniček čas letěl jako voda.Rodičům, prarodičům a sou-
rozencům jsme se tím vším pochlubili na vánočním kon-
certu, který jsme uspořádali v divadelním sále základní
školy. Slavnostní ráz podtrhlo komorní trio Musica festiva di
Praga, které nás nejen doprovodilo při písních a společně
s rodiči zpívaných koledách, ale svým výběrem a procítě-
ným přednesem navodilo opravdu vánoční náladu.

Na závěr moc děkujeme našim rodičům a Místnímu
úřadu Praha 21 za opravdu bohatou nadílku pod školko-

vým stromečkem. Bez jejich podpory by vánoce byly o mnoho smutnější.
Dovolte nám, abychom vám všem popřáli mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2010. Nashledanou

na stránkách Zpravodaje se těší
kamarádi z 1. mateřské školy

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Dnes nechci psát o tom, co jsme dělali v Sedmikrásce v prosinci… No ano, byl u nás Mikuláš s andělem

strašlivě zlým čertem. Toho naštěstí bolela kolena, tak nás nedohonil a nikoho neodnesl. Ano, měli jsme
ve školce besídku, zahráli jsme rodičům opravdové divadlo o putování do Betléma, děti zapískaly na flétničky,
zatancovaly i zazpívaly koledy. A pak jsme mlsali donesené cukroví (vždycky na besídce si říkám, že musím
zkusit upéct alespoň deset druhů těch dobrot, co maminky napekly, takže snad příště..). Ano, no to víte, že k nám
do Sedmikrásky dorazil Ježíšek! Přinesl dětem krásné dárky a nám dospělým daroval ty rozzářené dětské ús-
měvy pod stromečkem.



A potom.., potom už nám do oken nakoukl nový rok.Ťukal na sklo prstíčkem a chtěl pustit dál. My jsme ho pus-
tili, ale musel slíbit, že bude krásný, že všem přinese zdraví, štěstí a spokojenost. Tak se ho nebojte, hoďte sta-
rosti a obavy za hlavu a zkuste si ho hezky užít.

Přeji vám, aby splnil slib, aby opravdu donesl zdraví a lásku pro všechny, aby se vám vydařil.
A o čem jsem vlastně chtěla psát? Kamarádi se mě ptali, proč pokaždé ve Zpravodaji někomu děkuji. A já

jsem hrozně ráda, že jsou lidé, kterým můžu poděkovat. Bylo by nám všem moc smutno, kdyby nikdo neudělal
nic, zač by si zasloužil poděkování… O tom to dnes mělo být. O děkování našemu místnímu úřadu za celoroční
spolupráci, děkování našim rodičům, kteří vždy ochotně a nezištně školce pomáhají, děkování za penízky na dá-
rečky pro děti a o děkování za každé milé slovo, které jsme dostali a mohli oplatit.

Děkujeme a přejeme nádherný rok 2010
M.Kubová, MŠ Sedmikráska
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5/ Člen rodiny, kterého jsem zpovídal, byl můj táta.
Vyprávěl mi o tom, jak se žilo před rokem 1989.

Z jeho vyprávění bylo znát, že život za komunistického
režimu nebyl žádnou procházkou růžovým sadem.

Snažil se vést normální život, jako každý jiný.
Pracoval jako strojvedoucí a jezdil s osobními nebo ná-
kladními vlaky. Vydělával peníze, aby uživil rodinu, ale
život mu komplikoval, jako skoro každému v zemi, ko-
munistický režim. Například, když jel s nákladním vla-
kem úsek Praha – Kolín, který je dlouhý přibližně
60 km, jel ho díky „dokonale“ naplánovanému hospo-
dářství tři dny. Někam se totiž vloudila „menší“ chy-
bička, kvůli které se na kolejích neplánovaně střetlo pár
vlaků.

Dále mi říkal, že v obchodech často nebylo k do-
stání jídlo, oblečení, jeden čas dokonce ani toaletní
papír a spousta dalších, k životu nezbytných věcí.
A když už obchody něco měly, stály se většinou šílené
fronty. Byly ještě zvláštní obchody, kterým se říkalo
Tuzex. V nich se prodávalo zboží dovezené z cizích
zemí, takže měli často i žádané věci jako byly napří-
klad džíny, nábytek nebo exotické ovoce. Jediný háček
těchto obchodů spočíval v tom, že se v nich neplatilo
obyčejnými penězi, nýbrž bony. Ty se daly získat tak,

že vám někdo poslal ze zahraničí peníze, místo kte-
rých vám potom dali bony, nebo na ulici od překupníků.

Když táta chtěl koupit pevnou linku nebo auto, ne-
mohl se sebrat a prostě to jít koupit do obchodu. Musel
si podat žádost a čekat několik let, kvůli tomu se tehdy
hodně používaly telefonní budky, na které se taky často
stály fronty. Když chtěl jet táta s rodinou někam do za-
hraničí na prázdniny, tak moc zemí na výběr neměl.
Hranice byly obehnány ostnatým drátem, když se je
někdo pokusil překročit bez dovolení, tak ho postřelili.
Když jste jeli třeba do Jugoslávie, Německa a Bulhar-
ska, nikam jinam vás stejně nepustili, tak vás při pře-
chodu hranic potupně kontrolovali, přičemž si
zapisovali všechny věci, které máte s sebou, protože
po vás chtěli, abyste se s nimi i vrátili, kdybyste tam ná-
hodou ztratili třeba hodinky, už byste mohli mít potíže.
Snad jediný klad, který období komunismu přineslo, byl
ten, že lidé kvůli všem možným zákazům měli volný
čas. Zato záporů bylo mnoho. V ústavě bylo napsáno,
že bolševici jsou jediná vedoucí síla státu. Díky tomu
neměli v politice konkurenci, tudíž se jich bez revoluce
nebylo možné zbavit.

Vůbec se v té době nebraly ohledy na životní pro-
středí, ve velkých městech se kvůli tomu nedalo skoro

DĚTI PÍŠOU O DOBĚ PŘED ROKEM 1989 /POKRAČOVÁNÍ/
Masarykova ZŠ informuje:

VYPRÁVĚJ
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dýchat, lesy na severu země byly taky zasaženy,
do řek jen tak vypouštěly odpad různé továrny nebo
čističky papíru.

Byla povinná práce, v občanském průkazu byla ko-
lonka, kde jste měli místo na razítko od šéfa jako
důkaz, že pracujete. Když vás zrovna z práce vyhodili
a zkontroloval vás policista, ihned jste šli do vězení
za příživnictví. To se také mohlo stát spoustě lidem,
protože vás z práce vyhodili jen kvůli tomu, že jste se
jim nelíbili. Byla také hrozná cenzura všeho, spoustě
umělcům a hercům zakázali pracovat.

Podle mě to byla doba, kterou by nikdo nechtěl
znova prožít. Nechápu tedy, jak je vůbec možné, že
v Česku komunisty ještě někdo volí.

Jakub Lundák 9.B

6/ Narodil jsem se v roce 1996, takže si dobu to-
tality nepamatuju. Ta totiž skončila Sametovou

revolucí v listopadu 1989. Ale moji rodiče si tu dobu pa-
matují moc dobře a vyprávěli mi i děda a babičky.

Babička s dědou z Chomutova byli po válce
strašně chudí, ale děda dostal práci, hodně dřel,
a tak si mohli pořídit byt, auto a jezdit na dovolenou.
Ale taky nemohli veřejně říkat, co si myslí. Když proti
komunistům vystupovala dr. Horáková, popravili ji
za to. Když chtěl někdo přejít hranice na západ, ris-
koval, že ho zastřelí. Každý měl jistou práci, ale plno
lidí si toho nevážilo, vůbec se nesnažili, mnoho vý-
robků bylo nekvalitních.

Tatínkovi babičky Věrušky vzali komunisté stavební
firmu. Babička pak musela odejít z Poděbrad, aby jí do-
volili jít na gymnázium. Že vystudovala vysokou školu,
byl zázrak. Rodiče za totality studovali medicínu. Dělali
zkoušky i z politických věd, o kterých každý věděl, že
jsou nesmysl. Politiků si nikdo nevážil, ale veřejně se
jim nikdo neposmíval. Vystupovali proti nim disidenti,
kteří často skončili ve vězení. Na ovoce, elektroniku,
ale i knihy se stály fronty. Na auta byly pořadníky.
Dnes může každý říkat své názory. Můžeme svobodně
cestovat, po EU dokonce bez pasu.V obchodech je do-
statek zboží. Za náročné operace se nic neplatí. Práce
není samozřejmost, ale kdo se snaží, může hodně do-
sáhnout. Těžké to mají lidé, kteří se snaží, ale nemo-
hou najít práci, důchodci s nízkými důchody a mladé
rodiny s malými příjmy.

Zdeněk Zahradník 6.A

7/ V polovině října jsme se sešli celá rodina
na oslavě sedmdesátých narozenin dědy Hu-

berta Poláčka. Začal jsem se vyptávat, co naše rodina
prožila za doby komunismu.Využil jsem toho, že můžu
slyšet názor nejenom našeho dědy, ale celé naší ro-
diny. Začala zajímavá debata, která opepřila dědovu
oslavu. Do povídání se zapojila celá rodina. Na zajímavý
příběh jsme našli dvě vhodné osoby, dědu Luďka Ja-
noucha - tatínka mojí maminky – a pradědu Josefa Bo-
háčka – dědečka mého táty. Oba předkové byli truhláři.

Pradědeček Josef se narodil v roce 1899 v Ra-
kousku – Uhersku a vyučil se truhlářem ve Vídni.
Protože byl šikovný, brzy si vydělal výrobou nábytku
na dílnu se zaměstnanci v Nymburce. Jeho dílna byla
známá a pradědeček ušetřil peníze a koupil si další
truhlárnu v Krásné Lípě. Přesně si nikdo nepamatuje,
ve kterém roce mu komunisté znárodnili jeho truhlárny,
ale určitě mu byla zabavena ještě velká dílna v Praze.
Děda Luděk pochází ze Semil.Také se vyučil truhlářem,
ale v rodné truhlárně. Prapradědeček František Janouch
předal řemeslo pradědečkovi Ludvíku Janouchovi a ten
vyučil svého syna a mého dědu Luďka Janoucha.
Děda Luděk po vyučení dokonce studoval v Trutnově
ekonomickou školu, aby mohl vést rodinnou firmu co
nejlépe.

Jenomže celá jejich dílna byla zabavena komu-
nisty, kterým vadilo soukromé podnikání. Celé truhlář-
ství i se skladem zbytečně chátralo, protože se
o zabavený majetek nikdo nestaral a dnes tam stojí be-
tonový hnus – jak tvrdí táta. Betonový hnus je náš
název pro autobazar. Dědeček stačil zachránit hodně
truhlářského nářadí, dřevěné dýhy a starý ponk. A tohle
všechno teď používám i já v naší garáži. Jako bývalý
soukromník musel děda Janouch sloužit na vojně tři
roky u Černých baronů. Tak se nazývaly pomocné
technické prapory /PTP/, ve kterých museli vojáci těžce
pracovat.

Celá rodina se shodla, že ztráta majetku nevzala
pradědovi Josefovi a dědovi Luďkovi chuť do života.
Nikdy nenaříkali. Šikovnost a pracovitost jim žádný
režim nemohl vzít.

Jan Poláček 6.A

8/ Čerpala jsem převážně z vyprávění od mé ba-
bičky a dědy z mamčiny strany, protože se děda

narodil v roce 1933 a babička v roce 1937 a tudíž si
z naší rodiny nejvíc pamatují. Jejich vypravování do-
plnila také mamka s taťkou, kteří mně vyprávěli, jak
tuto dobu viděli zase oni.

V únoru 1948 byl převrat, k moci se dostali komu-
nisté. Sedlákům a živnostníkům sebrali majetek i je vy-
stěhovali z domů. Tento režim trval do roku 1989.
Po dobu těchto 40 let musel být každý zaměstnán.

I když nebyla bída, zboží bylo málo. Stály se fronty
na ovoce, různé druhy masa a oblečení nebylo jako
dnes. Jelikož byly uzavřeny hranice, nebyli tady cizinci.
Nebylo tolik zlodějů a bezdomovců.V každém obchodě
byla cena stejná.

Po roce 1989, přesně 17.11.1989 byli svrženi ko-
munisté a nastala demokracie. Otevřely se hranice,
můžeme cestovat, kam chceme a hlavně na co máme
finanční prostředky. Po dvaceti letech začínají být lidé
chudí a bohatí. Politické strany se neustále dohadují
a je to o ničem. Roste nezaměstnanost, přibývá zlodějů
a bezdomovců. Na druhou stranu se krásně opravují
domy a jejich okolí. Ve školách se dbá na výuku cizích
jazyků a ne jenom na ruštinu. Třídní rozdíly nebyly tak
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velké, lidé k sobě měli blíže. Protože lidé nemohli ces-
tovat do zahraničí, jezdili po své vlasti, tudíž ji lépe znali.

Myslím si, že podle mého názoru každá doba měla
něco hezkého a něco ošklivého. Podle babiččina vy-
právění usuzuji, že dost starších lidí je dnešní dobou
znechuceno a že 20 let po revoluci čekali, že hlavně
starším lidem se bude žít lépe.

Dominika Bártová 6.A

9/ Původně jsem chtěl převyprávět povídání praro-
dičů, ale babička z máminy strany je po těžké

operaci a tátovi rodiče mi moc nepomohli. Přestože pro-
žili v socialismu téměř celý život a ani jeden z nich nebyl
komunista, měli život klidný a poměrně pohodový. Děda
byl náměstkem velkého pražského podniku a babička
pracovala v Československé televizi. Na socialismus
často hudrují, ale já z toho moc moudrý nejsem. Babička
pochází z rodiny obchodníků, kteří vlastnili obchod s po-
travinami, s dědou žili dlouhá léta na Smíchově, ve vel-
kém bytě, oba měli dobré pracovní postavení a na
tehdejší dobu měli i dost vysoké příjmy. Povídali mi, jak
si postavili chatu, jaká měli auta a jak jezdili s obytným
přívěsem po cizině. Měli přátele např. v Dánsku, jezdili
do bývalé Jugoslávie, Německa, Maďarska a navštívili
i Itálii. Podle toho, co slyšívám v rozhlase či televizi, bych
čekal spíše podřadnou práci, bydlení v paneláku a prob-
lémy s úřady. Ale nic z toho se nekonalo. Babička říká,
že to jako „nekomunisti“ neměli jednoduché, ale mys-
lím, že spousta lidí na tom byla a je i hůř. Proto jsem se
rozhodl popovídat si o tom s mámou.

Máma nemá ráda řeči o politice ani o tom, že
všechno bylo dříve špatné. Říká, že každá doba s sebou
nese dobré i zlé. V době socialismu žila se svými rodiči
– mámou, bývalou učitelkou, a tátou, vojákem z povo-
lání. Vyprávěla nám, jak žili v malé vesnici na severu
Moravy, kde lišky dávají dobrou noc. Většinu času trá-
vila se svými kamarády a s rodiči. Když byla malá, bý-
vala často nemocná. Babička se stala ženou
v domácnosti, nechodila do práce a mohla zůstat něko-
lik let doma a pečovat o ni. Na rozdíl od dnešní doby
byly léky zdarma a mámy v domácnosti nebyly pro ro-
dinu tak velkým finančním problémem jako dnes. Ba-
bička jí v době nemoci četla pohádky, vařila jí čaje,
povídala si s ní. Když jsem nemocný já, je se mnou
máma jen prvních pár dnů, než přejdou horečky. Pak
mám nataženého budíka na prášky, počítač, video
a jídlo v mikrovlnce. I když nerada, musí do práce, jed-
nak proto, že potřebujeme peníze, a za druhé proto, že
v dnešní době nemůže o práci přijít.

Dříve měli lidé méně spotřebních věcí, na všechno
se prý stály fronty a lepšího zboží byl nedostatek. Tele-
vize, pračky, rádia a auta byly hodně drahé a bylo po-
třeba na ně dlouho šetřit, a proto si toho i více vážili.
Máma měla například se svou sestrou dohromady jen
jeden kazeťák, televize v dětském pokoji prý byla jen
fantazií.V televizi byly pohádky jen v neděli ráno a o Vá-
nocích. U filmu pro pamětníky, který se vysílal každou

neděli, se sešla celá rodina. Máma občas vzpomíná, jak
s kamarády jezdili na kole na přehradu, nebo do lesa.
Také na spoustu přečtených knih, na nedělní odpo-
ledne, která trávila rodina pohromadě u pohádky v roz-
hlase a u vonící bábovky, i na nákupy v okresním městě,
kam mohla s rodiči jet, jen když byla hodná.Tyhle vzpo-
mínky mi máma vypráví, zvláště když sedím u počítače,
nebo když nevím, co si mám pustit za film.

Když jsem si popovídal s mámou, začal jsem pře-
mýšlet o tom, jestli k životu opravdu potřebujeme
všechny ty pro nás dnes „nezbytné“ věci. Jestli jsme
opravdu šťastnější u počítače s internetem, plnou skříň-
kou DVD, nebo jestli bychom měli větší radost, kdyby se
rodiče nemuseli tak honit, aby zaplatili bydlení, auto
a spoustu dalších věcí a byli více s námi. Myslím, že ať
už byla tehdy doba jakkoli obtížná, něco nám tu z ní
přece jen chybí.

Jan Kůstka 9.B

10/ Budu vyprávět smutný příběh mého pradě-
dečka za komunismu, který mi vyprávěla ba-

bička z Kladna.
Můj pradědeček žil nedaleko Kladna ve vesnici Ko-

váry. Měl zemědělské hospodářství. Komunisté mu za-
brali pole a dali je do JZD. Jemu přidělili neúrodné
a vzdálené pole.Určili mu vysoké státní dodávky.
Nesměl mít žádné zaměstnance, kteří by mu pomáhali
na poli. Dodávky byly tak vysoké, že je nedokázal plnit.
Všechno, co vypěstovali, museli odevzdat za velmi
nízkou cenu. Měli dvě velmi malé děti a neměli co jíst.
Nakonec pradědečka obžalovali za neplnění dodávek.
Dostal šest let vězení, byl mu zabaven majetek a dostal
doživotní zákaz pobytu v celém okrese. Nikdy se nesměl
vrátit domů. Jeho klavír vystavili v kulturním domě a bylo
tam napsáno, že takhle si žil kulak. Pradědeček ve vě-
zení pracoval v uranových dolech.V tu dobu se tam pra-
covalo bez ochranných pomůcek, které by chránily před
nebezpečným radioaktivním zářením. Pradědeček si
celý trest odpykal a brzy zemřel na rakovinu.

Toto byl pravdivý a smutný příběh mého pradě-
dečka, a já jsem rád, že žiju v jiné době a snad nic po-
dobného nezažiju.

Petr Šádek 6.A

11/ Ráda poslouchám vyprávění o starých ča-
sech, zvlášť když vzpomínají babička s dědou.

Babička se narodila v roce 1941 a její rodiče přišli
za vlády komunistů o veškerý majetek a tatínka jí v té
době zavřeli. StB pradědečka, často přímo z práce, od-
vážela k výslechu a nikdo oněm třeba několik dní nevě-
děl. Babička byla malá holka a vzpomíná, jaký měla
o něj strach. V duchu si slibovala, že už bude hodná
a bude pilně cvičit na klavír, jen aby se tatínek vrátil. Pro-
vinil se tím, že byl továrník, a kdo v té době nebyl dělní-
kem a členem KSČ, byl největším nepřítelem státu.
O tom, jestli dítě bude studovat, rozhodoval třídní původ
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/každá nedělnická rodina byla podezřelá/ a tzv. uliční
výbor, kde většinou zasedaly domovnice.Ty nejlépe vě-
děly, kdo co říká, jak se chová a co čte, a podle toho po-
suzovaly jeho děti. Můj dědeček vystudoval konzervatoř,
ale jeho bratr přes dobré výsledky ve škole musel jít
do učení. Ten doporučení uličního výboru nedostal.

V roce 1968 svitla lidem naděje na spravedlivější
časy. Začal tak zvaný socialismus s lidskou tváří. Měl na-
pravit minulé chyby a nasměrovat stát k demokratickým
změnám. Uvolnily se hranice, v novinách se začalo svo-
bodně psát.Všude vládlo nadšení z vidiny svobodného
života. 21. srpna však vtrhla n naše území vojska Var-
šavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu. Byl
konec Pražského jara a svobody! Kdo nesouhlasil
s okupací, byl vyhozen z práce a v lepším případě i lidé
s nejvyšším vzděláním dostali místo jen v kotelně nebo
jako umývači oken. Některým lidem se podařilo včas
utéci do západních zemí ….

Dva tisíce slov, které napsal Ludvík Vaculík, přesně
vystihovalo názory většiny lidí včetně mé babičky a dědy.
Charta 77 se každému do ruky nedostala, oficiálně
vyšla jen zdrcující kritika, ale nikoli obsah. Děda s ba-
bičkou si ji mohli přečíst až po roce 1989.Věděli však, že
se tato Charta opírá o Listinu lidských práv, kterou v té
době podepsala naprosto drze i naše tehdejší vláda ko-
munistická.

Děda, který je radikálnější, řekl, že na době před
rokem 1989 bylo dobré jen to, že byli s babičkou mladí.
I když přece jen něco bylo v té době lepší, hlavně pro
důchodce. Byly nízké nájmy bytů, avšak proto, že stát
se jako majitel o opravy nestaral a nechal domy zchátrat.
Děda tvrdí, že i když má sociální cítění, až do smrti bude
nenávidět slovo komunismus a socialismus. Na době
po roce 1989 dědovi a babičce vadí přílišný diktát peněz
a některé zákony, které vyhovují spíše podvodníkům
než slušným lidem, ale jsou šťastní, že se svobody do-
žili. Teď prý záleží na naší generaci, jak si se svobodou
poradíme.

Dominika Poková 8.A

12/ Pro své vyprávění jsem si vybral tátu a jeho
pozoruhodný příběh z období studia. …

Táta chodil na základní škole na náboženství, pro-
tože pocházel z věřící rodiny, a z toho důvodu se později
nedostal na gymnázium. Komunisté totiž ve svém učení
popírali Boha a vadilo jim křesťanství, které bylo šířeno
v kostelích při bohoslužbách. Tak se tedy táta přihlásil
na střední průmyslovou školu. Poté, co ji úspěšně do-
končil, byl táta přijat na vysokou školu teologickou v Li-
toměřicích. Před nástupem do prvního ročníku si jej
pozvali dva příslušníci StB na policii. Táta musel absol-
vovat asi pětihodinový výslech. „Proč jste se rozhodl jít na
tuto školu, kdo Vás k tomu přiměl?“ vyptávali se. „Je to
mé svobodné rozhodnutí,“ odpověděl táta.

Když v roce 1987 ze školy předčasně odešel, ne-
mohl najít žádné slušné zaměstnání. Nakonec několik
měsíců téměř každou noc nakládal do vlaků poštovní

balíky. Spolu s ním tam pracovala i skupina vysokoš-
kolských profesorů, kteří pro své přesvědčení museli
z vysokých škol odejít. Tatínkovi se nakonec v roce
1989 podařilo dostat na vysokou školu filozofickou
v Brně. Nebylo to ale studium denní, ale dálkové při za-
městnání. V té době totiž dělal řidiče u bytového druž-
stva a jeho ředitel mu dal doporučení, bez něhož by se
věřící člověk neobešel.To ovšem nikdo netušil, že za tři
měsíce propukne sametová revoluce a táta se stane
jedním ze čtyř organizátorů protikomunistických mí-
tinků v Brně. Táta s ostatními studenty musel strávit
téměř dva měsíce, včetně Vánoc, ve škole, aby jim ji
komunisté nezavřeli. Když v roce 1989 skončila komu-
nistická vláda, táta mohl v klidu dostudovat.

Myslím si, že komunisté se báli intelektuálů, pro-
tože méně inteligentní lidé se dají lépe ovládat. Proto
například vysokoškolští profesoři nakládali balíky
do vlaků, místo aby vzdělávali studenty. Totalitní režim
se zkrátka chtěl zbavit svých odpůrců, kteří byli
schopni se mu postavit, ať už věřících, intelektuálů
nebo umělců. Komunisté k tomu bohužel měli pro-
středky, kterými většinou dosáhli svého. Některé lidi
popravili, některé uvěznili, jiné odsunuli do ústraní,
třeba tak jako mého tátu.

Kryštof Dobeš 6.B

13/ Tento rok slaví naše republika 20. výročí pádu
komunistického režimu a já jsem poprosil svou

babičku, která toho už hodně pamatuje, aby mi vyprá-
věla o životě před rokem 1989. Když začali vládnout
v našem státě komunisté, bylo jí tehdy 9 let. Tenkrát
byla naše republika spojená se Slovenskem a jmeno-
vala se Československo.

Když babička navštěvovala základní školu v Újezdě
nad Lesy, nemusely ještě děti oslovovat učitele sou-
druhu nebo soudružko, to až v pozdější době. Také mi
vyprávěla o založení Pionýra, kde trávily děti hodně
volného času a o Sokolu, kam chodily cvičit.

V době kdy bylo v Újezdě nad Lesy založeno Jed-
notné zemědělské družstvo, babiččiným rodičům ode-
brali pole a zemědělská zvířata. Její rodiče odmítli
vstoupit do tohoto družstva jako jeho členové. Násled-
kem toho se moje babička, která patřila k nejlepším
žákům ve třídě, nedostala na střední školu. Musela
tedy v 15 letech nastoupit do práce, kde jí po roce bylo
umožněno, aby studovala školu při zaměstnání. V té
době také rodičům mého dědy znárodnili pekárnu
v Újezdě nad Lesy a z mého dědy se tak stal místo
majitele jen zaměstnanec státního podniku.

Celé roky moje babička pracovala ve Státním vý-
zkumném ústavu v Běchovicích. Do zaměstnání to ne-
měla daleko, ale do centra Prahy se dostala málokdy.
Z tohoto důvodu byla stranou všeho politického dění
v hlavním městě, jako byly různé manifestace a podobně.

Velké překvapení pro ni a všechny ostatní prý byl
vstup sovětských a dalších cizích vojsk 21. srpna
1968, který nikdo nečekal. Tu noc prý bylo slyšet du-
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nění letadel, ale nikoho nenapadlo, že to je vlastně
okupace našeho státu. Až ráno z rádia se všichni do-
zvěděli, co se vlastně stalo. Když ten den můj děda
vezl babičku do zaměstnání, tak jeli v koloně spolu
s vojenskými auty. Babička mi říkala, jak před nimi jeli
sovětští vojáci a z aut, na kterých seděli, na ně mířili
samopaly. Byl to prý hrozný zážitek a říkala mi, že si
ten den bude pamatovat do konce života. Když vojáci
dorazili do centra Prahy, tak došlo ke střetům mezi nimi
a obyvateli města, kteří chtěli, aby okamžitě odjeli
z naší republiky. Vojáci začali útočit a hodně toho
ve městě zničili a dokonce několik desítek lidí zabili.
Nakonec všechna cizí vojska opustila naši republiku,
ale sovětská armáda zůstala, a to na hodně dlouho.

Od té doby se prý hodně v tehdejším Českosloven-
sku změnilo. Náš stát byl řízen Sovětským svazem
a všem v zemi ovlivňovala život komunistická strana. Ně-
kteří lidé s tímto režimem souhlasili a dokonce z důvodu
vlastního prospěchu udávali ty, kteří byli proti němu.
Hodně lidí prý náš stát raději opustilo i za cenu, že se
domů už nesměli vrátit, protože by je komunistický režim
potrestal vězením. Jak říká babička, „byla to dlouhá
doba, ale přesto jsme všichni věřili, že to brzy skončí“.

Řekl jsem babičce, že jsem rád, že jsem se naro-
dil až v roce 1998, několik let po“ Sametové revoluci“,
kterou tahle dlouhá doba komunistického režimu skon-
čila. Já i moje rodina žijeme ve svobodné zemi, kterou,
když budu chtít, můžu kdykoliv opustit a zase se do ní
kdykoliv vrátit. Myslím, že bychom si toho měli všichni
vážit a také se snažit, aby k nám už nikdy žádná cizí

armáda nepřišla. Ani mi doteď nepřišlo, že to tehdy
tady bylo až tak jiné, a proto babičce moc děkuji, že mi
to všechno vyprávěla.

Filip Jaroš 6.A

14/ … Dalším „ vypravěčem" byl nejlepší kama-
rád mých rodičů. Honza Březina, nejveselejší

člověk, jakého znám. Když jsem se ho zeptala, jak on
vzpomíná na komunismus, tak řekl: „ Komunismus je
svinstvo!!" Vyprávění Honzy nebylo veselé. Mluvil
o tom, jak celé dětství vyrůstal ve strachu, že vypukne
3. světová válka, protože při tzv. branných cvičeních
ve škole jim to neustále vtloukali do hlavy. Mluvil o tom,
že do školy nesměl chodit v džínách a v tričkách s ná-
pisy. Honzu nejvíce mrzelo, že se nedalo cestovat,
a říkal, že to bylo především proto, aby nikdo neviděl,
jak se na západě opravdu mají. Lidem u nás prý tvrdili,
že jsou tam všichni chudí a že plné obchody zboží jsou
jen proto, že lidé tam nemají peníze, aby si ho koupili.
Taková lež. Jeho pradědečkovi zabavili komunisté to-
várnu na výrobu mýdla , kterou těžce vybudoval, na-
konec ho zavřeli a on ve vězení zemřel na TBC.

Co říci na závěr ? Po tom všem, co jsem vyslechla
od různých lidí, jsem ráda, že žiji ve svobodné zemi
nesvázané komunismem. Život za komunismu se mohl
zdát některým lidem snazší. Každý měl jistou práci, za-
ručenou bezplatnou zdravotní péči a jistě i další životní
výhody. Ale nebyla daň, kterou zaplatili za tyto výhody,
moc vysoká? Myslím, že byla.

Deniz Grohmannová 7.B

SPORT

V sobotu 21.11.2009 jsme se
zúčastnili 4. ročníku Podzimního
běhu Olympu, který byl zároveň vy-
hlášen Přeborem Prahy.

Přivedli jsme do Stromovky po-
četnou skupinu našich závodníků od
přípravky až po jednoho borce z řad
veteránů v kategorii mužů.

Počasí bylo velice shovívavé
a přestože byla již půlka listopadu,
bylo krásné slunné počasí, ideální
pro běhání. Cesty, po kterých se bě-
želo, byly tak akorát, ani tvrdé, ani
rozmáčené, no prostě perfektní.

V 10.00 hodin byl odstartován
první běh, přípravka žákyň ročník
2003, kde nás reprezentovala nej-
mladší účastnice Pavla Cubínková,
běžela 300m a doběhla na 9. místě

časem 1:18. Naše mladá závodnice
sbírá zkušenosti a její velký vzor je
její bratr, Václav Cubínek.

Další závod s naší účastí byl
odstartován v kategorii přípravka
žákyň ročníky 1999-2002 na trať
dlouhou 630m. Tam běžela zá-
vodnice Kristýna Námistňáková,
která doběhla na pěkném 5. mís-
tě časem 2:22, v tomto běhu bě-
želo 26 závodnic.V kategorii pří-
pravka žáků se ve velké konku-
renci 33 běžců, nejlépe umístili
na 4. místě Jonáš Zoulík
a na 5. místě Radim Čermák oba
ve stejném čase 2:15.

Následovaly kategorie mladších
žákyň a žáků 1996-1998 na stejné
trati 1 300 m.

Nejdříve běžely dívky, z našich
děvčat se umístila na 5.místě, po krás-
ném závěrečném sprintu, Tereza
Horová časem 5:39 a do desátého mís-
ta se ještě vešly Kristýna Mařasová
na 9. místě časem 5:47 a Kateřina
Erbenová na 10. místě časem 5:48.
Dále Anička Sieglová obsadila 21.místo
a Karolína Petráňová 29.místo, celkem
bylo 33 běžkyň.Na stejnou trať se vy-
dali chlapci, tam už nás čekaly me-
dailové ambice,Tomáš Hanák doběhl
jako druhý a dosáhla na stříbrnou me-
daili časem 4:50, následoval ho Petr
Foltman na 8. místě, čas 5:14, na
10. místě Jakub Erben čas 5:16.
Václav Cubínek 16. místo, Jan Kubš
19. místo a Jakub Wágner 24. místo.
Celkem běželo 37 závodníků.

PŘEBORY PRAHY V PŘESPOLNÍM BĚHU
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Starší žákyně, ročníky1994-
1995, odstartovaly na trati dlouhé
1730m. Na této trati se nám oprav-
du dařilo. Obsadili jsme hned dvě
nejlepší místa na stupních vítězů,
Gábina Emanovská získala přebor-
nický titul časem 6:44 a na druhém
místě se v přeborech umístila Anna
Čermáková a získala stříbrnou me-
daili časem 6:51, ale i 6.místo Ža-
nety Kohoutové je pěkný úspěch.
Zde běželo 15 zkušených závodnic.

Ve stejné věkové kategorii star-
ších žáků jme měli tři zástupce,
nejlépe se umístil Michal Černý,
celkově na 7. místě, v Pražských
přeborech na místě 6.( běžec
na 4.místě nebyl z Pražského oddí-
lu). Nutno podotknout, že Michal bě-
žel velice dobře, držel se v kontak-
tu se špicí závodu, stahoval roze-
stupy mezi závodníky a kdyby závod
byl delší, jistě by obsadil vyšší pří-
čku. Dva z našich chlapců, bratři Jan
a Tomáš Stejskalovi, se umístili
na 24. a 25. místě, tam se pochvaly
zdržím. Hochů běželo 25.

Milým překvapením pro nás bylo
3. místo v čase 24:28 na trati
6340 m, v kategorii mužů do 49 let,
kde za nás běžel náš jediný závod-
ník v dospělé kategorii Petr Pavlica
. Je to velký sportovní nadšenec, kte-
rý se sám připravuje na všechny zá-
vody, má náš obdiv. A také je to náš
dlouholetý kamarád a oblíbený tre-
nér našich svěřenců, kterým se
každoročně dobrovolně věnuje
na našem letním soustředění.

Děkujeme a blahopřejeme!!.
Odměnou a vyznamenáním pro

všechny závodníky bylo předání
medailí z rukou olympijského vítěze
a několikanásobného mistra světa
Romana Šebrleho.

Celková bilance z přeborů Prahy
je: jedna zlatá medaile, dvě stříbrné,
jeden bronz,

4.místo jedenkrát, 5.místo třikrát,
6. místo dvakrát, 8. místo jedenkrát,
9. místo dvakrát a 10 .místo dvakrát.
Všechna tato umístění se započítá-
vají do pražského běžeckého pohá-
ru. Jen škoda, že jsme nebyli v plném

počtu, jistě bychom dosáhli ještě
o něco lepších výsledků.Tak příště!!

Ještě bych se krátce zmínila
o Velké Kunratické, která se konala
v neděli 8.11. 2009.

Na tomto významném pražském
závodě jsme měli několik želízek
v ohni. Nejlépe se s tratí vypořádala
Gábina Emanovská, která obsadila
druhé místo v kategorii starších žákyň,
k tomu přidala Aneta Nováková
8. místo ve stejné kategorii.Dále si ve-
lice dobře vedl Michal Černý, který do-
běhl na krásném 7.místě mezi staršími
žáky. Z mladších žákyň si nejlépe
vedlaTereza Horová, obsadila 10. pří-
čku. Z mladších děvčat a chlapců se
ještě umístili do 10.místa Lucie Krau-
sová 7.místo a Jakub Dobiáš 9. místo.
Ostatní závodníky a jejich výsledky
najdete na stránkách www.velkakun-
raticka.cz. Je dobré, že se naše děti
neztratí v takové konkurenci, jaká se
sejde každý rok na tomto závodě.

Blahopřejeme, jen tak dál!.
Dopisovatelka Barbora Plzenská

BRONZOVÁ MEDAILE Z CHORVATSKA
PRO ÚJEZDSKÉHO BOJOVNÍKA

O víkendu 14. – 15. 11. 2009 se v chorvatském
Záhřebu konal 15. ročník Croatia Open – mezinárod-
ního mistrovství Chorvatska, jednoho z největších tur-
najů Taekwondo WTF v Evropě, nesoucího označení
turnaje třídy A. Česká výprava se sem vydala poměrně
početná a újezdský klub Kangsim Dojang čítal 4 zá-
vodníky a trenéra Marka Doxanského. Turnaj byl pro
některé úplnou novinkou svým systémem zápasení.
Jednalo se o systém LaJust, který se vyznačuje svými
elektronickými vestami, kdy přesnost a sílu zásahu ne-

hodnotí rozhodčí, jak tomu bylo doposud, ale naprosto
objektivní elektronický systém. Tento systém bude
s největší pravděpodobností použit na následujících
olympijských hrách v roce 2012 v Londýně.

Cesta na turnaj, jíž jsme absolvovali v pátek 13., do-
padla dobře a my se ubytovali v hostelu nedaleko spor-
tovní haly. Všichni jsme zápasili v sobotu a jako první
šel na řadu Maroš Novák, který zápasí tento rok po-
prvé v seniorech. Marošovi los přisoudil soupeře z iz-
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raelského národního týmu. Ač byl Izraelec výškově
menší, Maroš nedokázal uplatnit ani jednou svoji před-
nost, jež jsou kopy na hlavu a dvě kola zápasu působil
rozpačitě.Ve třetím kole jakoby se probudil a začal do-
hánět soupeřův náskok. Nakonec však přes těsný vý-
sledek postoupil do dalšího kola Izraelec. Mezitím
zápasila i Klárka Šťastná. První soupeřku smetla z ta-
tami a hladce postoupila do dalšího kola. Po dalším vy-
řazovacím kole následovalo čtvrtfinále. Klára se
snažila, zápas byl velice vyrovnaný a již to vypadalo, že
Klára postoupí a získá medaili. Po těsném výsledku 6:5
se však radovala soupeřka. I tak si naše závodnice od-
vezla se dvěma vítěznými zápasy na kontě krásné
5. místo. Dominik Urich, který také zápasil v seniorech,
dostal do prvního kola opravdový oříšek – řeckého re-
prezentanta, účastníka olympijských her a pozdějšího
vítěze tohoto šampionátu Konstantinose Gkoltsiose.
Dominik bojoval tvrdě, ale soupeř nijak nezaostával
a po jeho obzvlášť silném kopu z otočky musel Domi-
nikův trenér zápas ukončit.

Nejdéle čekal na svůj zápas Pavel Pospíšek, který
přišel na řadu až když měli všichni odzápaseno. Do-
čkal se kolem 18 hodiny, avšak čekání se mu vyplatilo.
První zápas s přehledem vyhrál 3:1 a čekalo se
na další. Ve 21 hodin Pavel nastoupil na druhý zápas
proti soupeři z izraelského národního týmu Ofeku

Gabayemu. Ze začátku se sice zápas nevyvíjel pří-
znivě, Pavel prohrával, ale nakonec dokázal vyrovnat
a v náhlé smrti (zlatý bod) otočit střetnutí ve svůj pro-
spěch, čímž si zajistil bronzovou medaili.V boji o finále
měl již bohužel navrch domácí chorvatský závodník,
ale i tak je 3. místo velkým úspěchem, zvláště když
Pavel získal jako jediný český závodník medaili, a to
i přesto, že na tomto turnaji byli další čtyři české týmy.
Pavel navíc podstupoval boje nemocný. Jak se později
ukázalo, již v Chorvatsku měl infekční mononukleózu
(onemocnění jater). Držme újezdskému závodníkovi
palce, ať nemoc rychle překoná a může začít s trénin-
kem, neboť je nominován na mistrovství světa juniorů
v Mexiku.

Za zmínku stojí i výsledky závodníků z jiných týmů
a to především 5. místo Lenky Moravcové a 5. místo
Viktora Jankovského, který ve svém prvním zápase po-
razil někdejšího mistra světa. Gratulujeme také slo-
venskému závodníkovi Ondreji Cehlárovi, který před
svým návratem na Slovensko 5 let působil v újezdském
oddílu a ve stejné kategorii jako Viktor dokázal získat
3. místo.

Speciální poděkování patří trenérovi Markovi Do-
xanskému a také rodičům Klárky Šťastné, kteří nám
tentokrát vypomohli s dopravou.

závodníci SK Kangsim Dojang

VÁNOČNÍ NADÍLKA MEDAILÍ Z PELHŘIMOVA

Jako každý rok i letos byl posledním výjezdem v roce pro újezdské taekwondisty Vánoční turnaj v Pelhři-
mově, kterého jsme se zúčastnili v sobotu 12.12.2009.Vzhledem k obvyklé prestiži tohoto turnaje se všichni po-
ctivě připravovali a k mezinárodnímu turnaji bylo připraveno více než dvacet našich závodníků. Bohužel chřipka
náš tým oslabila a na Vysočinu nakonec odjíždělo pouze šestnáct bojovníků. Navíc jsme se až na místě dozvě-
děli, že se bude bojovat podle nových pravidel.Tedy tři body za jakýkoliv kop na hlavu a dva body za kop do vesty
z otočky, což jsme nečekali a hlavně naši mladší závodníci na to nebyli zcela připraveni. I proto jsme očekávali
pouze individuální úspěchy. Naše očekávání se ovšem nenaplnila a celkovým výsledkem jsme byli všichni pří-
jemně překvapeni.

Jako první nastoupil na tatami Martin Horák a hned to byl úspěch. Bez ohledu na elektronické vesty, na které
zápasil poprvé, svého soupeře vyprovodil vysokým rozdílem 20:4 a postoupil tak do dalšího kola, kde trenér



soupeře po Martinově přesném zásahu na hlavu
hodil po pěti vteřinách ručník na tatami.Ve třetím
zápase čekal Martina zkušený a silný soupeř, na
kterého bohužel nestačil, ale i tak se bylo na co
dívat, protože se nevzdal a bojoval až do konce,
takže stříbrnou medaili si opravdu zasloužil. Dal-
ším závodníkem z řad těch mladších byl Martin
Štacha, který se pokaždé potýká se značným
handicapem, protože jeho soupeři jsou vždy
větší. Martin se nebojí a tak do prvního kola na-
stoupil neohroženě a soupeře bez problému po-
razil. V dalším zápase se musel utkat
s kamarádem z oddílu, ale i to zvládl vítězně
a tak mohl postoupit do finále. Tam se utkal se
závodníkem z Gladiator Dojang, který už před
tím porazil dva naše závodníky, což svědčilo
o jeho kvalitách a bohužel neuspěl ani třetí
„kángsimák“ ,ale i tak jsme se radovali ze stříbra.

Z mladších závodníků musíme pochválit ještě Mikuláše Novotného,který vyhrál první zápas 6:3 a probojoval se
tak k medaili bronzové.

Pak už byli na řadě závodníci starší a zkušenější. Prvním zlatem zazářil Jára Pitrák, který dělal finále zajímavé
až do konce a vyhrál až v nastavovaném čase a odstartoval tak zlatou smršť. Kláře Šťastné stačilo ke zlatu
porazit jedinou soupeřku. Poradila si s Maďarkou s přehledem a tak i ona odjížděla domů se zlatým pohárem.
Dominik Urich, zkušený závodník nezaváhal a svého protivníka na cestě ke zlatu doslova roznesl na kopytech.
Nejtěžší to měl bezpochyby Maroš Novák, který musel na tatami nastoupit celkem třikrát, aby získal pohár pro vítěze.
V prvním zápase měl sice pomalejší rozjezd,ale ve druhém nastoupil na soupeře od prvního kola a třetí zápas
dokonce ukončil předčasně knock-outem. Páté zlato pak získal Robert Husák.

Netrpělivě jsme čekali na vyhlášení výsledků, abychom se dozvěděli, že v kategorii dětí a žáků jsme jako tým
skončili na třetím místě, v kategorii kadetů, juniorů a seniorů jsme dokonce zvítězili a první místo v celkovém hod-
nocení týmů nám uniklo o pouhý jeden bod a tak jsme na patnáctém Vánočním turnaji skončili druzí za závod-
níky z Chorvatska.

Na závěr musím všem pogratulovat k získaným oceněním a poděkovat všem, kteří s výjezdem pomohli.
V první řadě patří velký dík trenérovi Markovi Doxanskému, který závodníky celý rok připravoval. Jakubovi Šťa-
stnému za asistenci při koučování, rodičům za zajištění dopravy a firmě Kofola za pitný režim.

Zuzana Lincová, trenérka SK Kangsim
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V LEDNU SE VĚNUJTE STROMŮM, PELARGONIÍM A VINNÉ RÉVĚ
Vítáme vás i v letošním roce na těchto stránkách zpravodaje a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

Snad se nám podaří napsat pár kostrbatých rad, které vás budou zajímat.
Po prosincovém shonu, uklízení, pečení, zdobení domácností a nákupů na Vánoce, začíná poklidný měsíc

leden. Uprostřed zimy trvá chladné a nevlídné počasí, můžeme se ale těšit na jaro a dívat se kolem sebe.
Možná, že se někde příroda pomalu probouzí a rané keře začínají nalévat své pupeny a nebo dokonce kvést.
Při suchém a mírném počasí můžeme i zrýt nové záhony a připravit je na jarní výsadbu. Jejich konečnou úpravu
necháme až na jaro.

Leden je ta pravá doba na dokončení prořezá-
vání vinné révy, pěstované ve skleníku – dokud
keře spí. Každý rok provádíme zpětný řez. Odstra-
níme všechny přírůstky za prvním pupenem a ne-
záleží na tom, zda měl nebo neměl hrozny.

Všechny vysoké ovocné stromy pohnojíme
organickým hnojivem – kostní moučkou nebo roho-
vinou, množstvím podle návodu výrobce. Včasnou
aplikací pod stromy se hnojivo dostane ke koře-
nům, kdy to nejvíce potřebují. Stromy v trávníku
mohou dostat hnojiva více s obsahem dusíku,
který spotřebuje tráva.

V lednu si můžeme nařízkovat pelargónie.
Namočené do stimulátoru sázíme do kvalitního
substrátu, který nenecháváme přeschnout ale ani
nepřelíváme. Nepřikryté folií umístíme na světlém
a vzdušném místě. Řízky mají raději sucho. Za tři
týdny by pelargónie mohly zakořenit.

Trávník v zimě neroste a proto mu dopřejeme klid. Na zmrzlý nebo přemokřený nešlapeme, abychom svou
chloubu neponičili.

Koncem ledna začneme probouzet Hippeastrum - hvězdník /amarylis/, který
byl zazimovaný na chladném a suchém místě.

Cibuli očistíme, zaschlé kořeny odstraníme zasadíme do dvou třetin do sub-
strátu. Ze začátku na chladném místě opatrně zaléváme do té doby, než se začne
objevovat poupě. Potom zálivku zvýšíme a začneme přihnojovat. Od června může
být květina na chráněném slunném místě na zahradě. Na jižním Slovensku jsme
v červnu viděli na zahrádce záhon rozkvetlých amarylisů. Při dobré péči může kvě-
tina kvést i několik let.

V zimě jsou v obchodech s květinami krásné exotické mimozy. Aby nám mi-
moza vydržela svěží, musíme ji co nejdříve dát do vody se speciální výživou, kte-
rou by měli v obchodech mít.

Aby kytice růží vydržela co nejdéle hezká,
musíme se jí trošičku věnovat. Zabalíme jí do papíru a ponoříme celou do vody,
pak ostrým nožem odstraníme trny a listy, které by byly ve vodě,. Zkrátíme
stonky co nejdelším šikmým řezem a dáme do vázy plné vody s výživou pro
růže. Listy denně rosíme, vodu ve váze nevyměňujeme ale doléváme výživný
roztok.

Takto se má pečovat o všechny řezané květiny ale pro růže je to nezbytné.

Proč letos hnědlo jehličí na koniferech. Je to přirozený proces. Na listnáčích
se objevuje listí každým rokem. Jehličí má životnost od dvou do sedmi let. U ně-
kterých druhů jen tři roky. Jehličí opadá vždy jen část, ale v některých letech,
kdy jsou prudké změny počasí, je hnědnutí větší a tak to bylo i v loňském roce.

Přeji Vám i sobě, aby Vám alespoň jedna rada pomohla.

Za výbor ČZS Zdeňka Nohejlová
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je číselná křížovka. K jejímu luštění nepotřebujete extra ma-
tematické 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

3 2 1 5 4 9

6

1 8

1 7 9 8 4

5

7 8 2 1 3

9 3 7 6

5 1 3 2 7

1 7

ČTENÍ PRO RADOST

ČAS
Je to kratičké slovíčko, ale jedno z nejpoužívanějších v našem životě. Kolikrát denně je

užijeme, kolikrát citujeme a skloňujeme ve všech pádech! Je čas k dílu a čas k jídlu, čas
letí nebo se vleče, čas na něco můžeme mít, nebo nemít, je čas lásky i smrti, ba na pod-
zim a v zimě je i nečas, a dokonce může být časů i víc, takže máme například i dobré a zlé
časy, na které se někdy i blýská. Ale co to vlastně je, a proč má pro různé lidi a v různou
dobu různý význam?.

Vědci, astronomové a matematici o něm mluví jako o čtvrtém rozměru, a my, prostý lid,
v něm vidíme buď přítele, který nám dává příležitost abychom něco stačili vykonat, anebo toho prevíta, který nás
nutí pospíchat a nakonec nám zlomyslně před samým nosem vyprší. Také jsme asi všichni někdy poznali, jak
se minuta umí změnit v hodinu, čekáme-li na něco příjemného a radostného, a jak se smrskne na sekundy, když
má přijít nějaký malér.

Je rovněž všeobecně známo, že čas není konstantní, neměnný a vždy a všude stejný.Výše zmínění vzdělanci
to dokonce dokazují různými teoriemi, a přinášejí složité matematické argumenty, o něž se potom mezi sebou
vzájemně přou. Nemusíme ale být absolventy matematicko-fyzikálních fakult světových univerzit, abychom tuto
skutečnost z vlastní zkušenosti potvrdili.

Tedy, alespoň já tento podivný fenomén pozoruji již dlouho. Žasnu, jak se přímka času, v tom pomyslném dia-
gramu kdysi jen mírně lineárně stoupající, změnila s přibývajícími léty v jakousi podivně deformovanou, čím dál
strmější hyperbolu, jejíhož konce nedohlédnu A tak, když ráno vstanu a ustelu své lože, sotva stačím poobědvat,
napsat několik řádků, vyměnit s někým pár vět po telefonu, je tu večeře, chvilka s knihou, a už znovu uléhám
vstříc dalším nocím a dnům. Má tady vůbec smysl stlát lůžko? Má cenu se oblékat? Nebylo by energeticky úspor-
nější zůstat v pyžamu, a třeba i v posteli?

No, to asi opravdu ne, ale přesto je mi záhadou, jak je to možné. Odpovědí může být právě to, že čas zkrátka
není vždycky stejný. Jak jinak bylo možné, že v dětství byl můj den téměř nekonečný?. Že jsem mohl po půldni
ve škole ještě zažít tolik dobrodružství, provést spoustu malých lumpáren a ještě vykonat všechno, co mi uložili
učitelé a rodiče?.

Učenci tvrdí, že člověk má v sobě jakési vnitřní biologické hodiny, které se se stoupajícím věkem zrychlují. Jest-
liže tomu tak opravdu je, pak doufám, že v sobě nenosíme žádný krystalem řízený chronometr. Chci věřit, že
v nás tikají poctivé, po předcích zděděné cibule skrývající pod svým alpakovým pláštěm to šikovné zařízení
s písmenky R a A, kterým lze chod strojku zrychlit či zpomalit!

A tak vás prosím, páni psychologové, psychiatři, doktoři et item rektoři, vykoumejte, jak tou kouzel-
nou rafičkou pootočit blíž k tomu R! A prosím brzy, abych se toho ještě dočkal! Nechceme abyste náš
život prodloužili, to už se vám podařilo, ale jen mu trochu přitáhli otěže, aby nám tak rychle neutíkal.

Za to vám budeme my, dědové a babky, neobyčejně vděčni. Ostatně, uvítáte to jistě jednou i sami,
až také z vás budou kmeti. A bych to zakončil po skautsku: dopomáhej vám k tomu Bůh!

Luděk Ťopka
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Psal se rok 1914. Vypukla první
světová válka a mladý student po-
sledního ročníku lékařské fakulty,
university v Charkově dostal povo-
lávací rozkaz k nástupu do sanitní
služby v carské armádě. Na rodil se
v Nachičeváni, v okrese Rostov nad
Donem, kde celá rodina žila v ro-
dinném domě. Měl staršího bratra lé-
kaře a dvě mladší, které studovaly
v Rostově gymnasium. Byla to bo-
hatá arménská rodina.

Stal se důstojníkem lékařské
služby a léčil a zachraňoval raněné
vojáky. Tak soužil v armádě, i když
vypukla revoluce a začal bojovat pro-
ti bolševikům.Vzájemné boje končily
tak, že obě strany zajatce nebraly
a vyšší šarže okamžitě popravili.
Tato situace u mého pozdějšího
strýce se stala po roce 1917 celkem
dvakrát. Poprvé jej zajali příslušníci
rudé armády. Od popravy ho za-
chránilo to, že byl lékař a těch měli
bolševici nedostatek a tak mu dali
milost. Když zjistili, že je dobrý lékař,
tak si ho hleděli a byl mezi vojáky vá-
žen a dobře se o něho starali. Strá-
vil tak necelý rok, když je přepadli
gardoví příslušníci generála Děni-
kina. Tito vojáci nešetřili nikoho.
Před popravou zachránil strýce ve-
lící důstojník, který poznal, že je to
jeho spolužák z gymnázia v Rosto-
vě. Tak ho zařadili do gardové jed-
notky. Situace se stále zhoršovala
a rudá armáda stále postupovala.
A tak se nakonec dostal se zbytkem
do Oděsy, kde se mu podařilo na-
stoupit na tureckou loď. Jednu
z mnohých, které odvážely uprchlí-
ky z Ruska. Dostal se k majiteli vel-
kostatku a lesů, kde museli pálit mi-
líře. Asi po roce onemocněla těžce
manželka majitele a mému strýci se
jí podařilo vyléčit. Rázem se mu
dostalo velkých výhod. Později se
dozvěděl, že některé evropské stá-
ty nabízejí nedostudovaným lékařům
a inženýrům možnost dokončit stu-
dia. A tak si strýc zažádal o studium
do Československa, kam se přihlá-
silo asi 300 zájemců. Žádosti bylo vy-
hověno a strýc dostudoval Karlovu
universitu. Po dobu studií bydlel

v Karštejně, kde se také seznámil se
setrou mojí maminky a v roce 1922
se s ní oženil. ČS stát mu po získá-
ní doktorátu nabídl místo obvodního
lékaře v Neresnoci, v okrese Tačo-
vo, na Podkarpatské Rusi. Byla to
malá vesnice ležící na říčce Tere-
sava. Obec Usčorná, pak následo-
valy pralesy a polská hranice. Byli
tady převážně Rusíni, bohatí židé,
čeští četníci, učitel češtiny, zdravotní
sestra Masarykovy ligy proti tuber-
kulose a lékař. Liga postavila velký
dům, kde převážně působili a byd-
leli. Školy tam byly dvě a to česká
a židovská. Rusíni se živili převáž-
ně zemědělstvím a kácením stro-
mů. Znal jsem toto místo dobře,
protože jsem tam byl od svých pěti
let šestkrát. Poprvé můj otec dovezl
strýci auto a později tu vždy končil
otec dovolenou, ať jsme cestovali
po republice, Rakousku, Jugoslávii
či Itálii.

Strýc byl výborný lékař, dobrý člo-
věk a lidumil. Byl placený státem
a protože nebyl zištný, léčil mnohé
Rusíny zdarma. Jeho rajon byl veli-
ký, musel chodit po poloninách.
Do ordinace chodili lidé zdaleka,
protože měl velké znalosti z války
a také z místa, protože nemocnice
byla daleko. Kromě místních se při-
šli nechat ošetřit i známí lupiči Kle-
vec a Lepej, které hledali po celé re-
publice. Na zahradu přicházeli
na návštěvu i vlci a medvědi.

Strýc měl tři děti. Syn skončil jako
vysokoškolský profesor ekonomie,
znal šest jazyků a učil mimo jiné vlád-
ní přestavitele a ředitele Specielně
na zámku v Kolodějích. Jedna z dcer
skončila jako primářka na dětském
oddělení v nemocnici v Kolíně.

Léta běžela až přišel rok 1938
a rozpad republiky v důsledku Mni-
chova. Podkarpatskou Rus obsadi-
la maďarská vojska. A maďarská
správa strýce žádala, aby tam zůs-
tal dál jako lékař. On ale zažádal
o repatriaci do Čech. Maďaři se
vzhledem k jeho dobré pověsti za-
chovali velmi dobře. Přidělili mu dva
železniční vagony, z nichž jeden byl
z části osobní a dopravili ho i s man-

želkou přes Maďarsko a Rakousko
do Čech. Přes Slovensko je nepus-
tili z obavy o jejich bezpečnost. Jejich
děti už byly v rodinném domě v Ra-
dotíně, protože studovaly v Praze.

Pro strýce přišla zlá doba. Cho-
dil na lékařskou komoru a sháněl
marně lékařskou činnost. Byl u nás
v Praze často a tam mi vyprávěl
všechno o Rusku s takovou láskou,
že jsem pochopil, jak člověka bolí vy-
nucené emigrace, když musel opus-
tit rodinu. Jeho nezaměstnanost
trvala až do června, kdy dostal
místo obvodního lékaře v Horních
Krutech, včetně bytu a ordinace.
Brzy si získal oblibu a tak přežíval
do konce války. Jediný problém měl
s místním četníkem ke konci války.
Ten údajně zastřelil partyzána v se-
beobraně. Strýc uvedl pravdivě
do protokolu, že byl zastřelen
ze zadu do týla. Četník měl problé-
my a tak se chtěl strýci pomstít
a udal ho sovětské policii NKVD.
Netušil, jak mému strýci dobře po-
sloužil. V srpnu 1945 tajně přijeli zá-
stupci policie. Jeden v hodnosti ma-
jora a druhý poručík. Nechali si
od strýce vyprávět jeho život a když
skončil, tak major sdělil, že o jeho
činnosti dobře vědí a že nemusí mít
žádné obavy, protože se o politiku
nestaral. Nic proti Sovětskému sva-
zu. Když strýci spadl kámen ze srd-
ce a trochu se vzpamatoval, přišlo
pro něho něco šokujícího. Pan ma-
jor mu sdělil, že to jeho vyprávění je
jen část. A tak se dozvěděl, že jejich
rodinný dům v Nachičevách dodnes
stojí, válka ho nezničila a že dnes
v něm bydlí rodina jeho sestry, kte-
rá je lékařkou v Traktorovém závodě
v Roštovém nad Donem. Dokonce
má jednu vnučku, druhá sestra je lé-
kařkou v Moskvě a jeho starší bratr
byl osobním lékařem u Rumunské-
ho krále Carola a byl s ním dokonce
při návštěvě ČSR. Ale už nebyl na-
živu. Nakonec slíbil, že jeho se-
strám oznámí jeho adresu. Co slíbil,
také splnil a sestra dostala povole-
ní k jeho návštěvě do ČSR. Poznal
jsem jí osobně, protože byla i s vnuč-
kou u nás v Újezdě.

ČTENÍ PRO RADOST

VZPOMÍNKA NA ŽIVOT MÉHO STRÝCE



Těsto: 30 dkg hladké mouky, 10 dkg cukru, 2 vejce,1 lžíce kakaa, 5 dkg tuku,
prášek do pečiva
Krém: Uvařit kaši - z ½ mléka, 4 lžíce hladké mouky a 1 lžíce vanilkového
pudinku
Utřít - 25 dkg másla, 15 dkg cukru, 1 vejce a postupně rozšlehat vychladlou kaši
Náplň: balíček piškotů, černá káva s rumem
Poleva: 30 dkg moučkového cukru, 3 lžíce horké vody, ořech másla – třeme
v misce
Upečeme dvě placky /jedna dávka těsta vychází
na jeden plech o velikosti 40 x 60 cm/. Jednu
placku potřeme krémem, na krém pokládáme
kulaté piškoty, které namočíme do černé kávy
s rumem. Na piškoty dáme další vrstvu krému,

opět namočené piškoty, zbytek krému a přiklopíme druhou plackou, kterou poli-
jeme ledovou polevou. Po té dát do ledničky a nechat odležet 3 dny.

Jsou to výborné řezy, které lze servírovat při různých oslavách a určitě své
hosty tímto zákuskem nezklamete. Je nutné, abyste zákusek nechali tři dny odle-
žet v ledničce a po té teprve můžete podávat. Placky jsou po upečení tvrdé, ale po-
stupně krásně změknou a jdou dobře krájet na řezy.

Přeji vám dobrou chuť.
Martina Nejtková, redakce
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Bylo to v roce 1946/ za Stalina/, když
vládl SSSR Chruščev, tak se dcera
mého strýce s manželem rozhodli,
že požádají o povolení jeti společně
autem na návštěvu do Nachičeváně
a tak splnit strýcův sen, podívat se
domů. A to se skutečně stalo. A ce-
lou cestu absolvovali bez problémů,

protože dbali rad policie, aby ne-
chodili nikam sami a ne večer.
Když se strýci přiblížil důchod, tak se
přestěhoval z Horních Krůt ke své
dceři do Samechova u Chocerad
a dále ještě pokračoval jako závod-
ní lékař v Kavalírových sklárnách
v městě Sázava.

Životní příběh mého strýce, který
měl před svým jménem označení Ter
a jméno/ pozn. Ter je jako německy
von/ zní až neuvěřitelně, když je
znám osud ruských emigrantů. Emi-
granti byli po válce dovlečeni do gu-
laků, aby se nikdy nevrátili.

Engelbert Svoboda

ČTENÍ PRO RADOST

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

PLACENÁ INZERCE

ŘEZYŘEZY

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

VÝSLEDKY
SUDOKU

Masáže, relaxační cvičení
Libuše Štefanová (registrovaná zdrav. sestra, masérka)

Adresa: poliklinika - Živonínská 1630, Praha 9 - Újezd nad Lesy

tel. 777 720 558, 281 972 997

www.stefanova-masaze.wz.cz

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

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

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169
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Kadeřník ROMAN
děkuje všem svým zákaznicím, 
které ho navštěvují již více než
15 let 
a také pro Vás otevírá 
nový kadeřnický salon 
v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)

Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00 

Tel. 604 589 584
321 672 661

www.sefl-hairstyle.com
r.sefl@post.cz

- stříhání vlasů                                         
- kreativní střih                                         
- melírování                                          
- barvení vlasů
- opalování vlasů
- trvalá do tvaru
- spirálovitá trvalá
- zpevňování vlasů
- techniky zahušťování vlasů
- typologie vlasů a pokožky
- svatební úcesy
- poradenství
- školení kadeřníků pro práci 
v zahraničí
KONZULTACE ZDARMA

Pracuji s kosmetikou: 
Selective, Loreal, Wella, Redken

English Speaking
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY 
Na Rohožníku
Malešovská 1652, 
nákupní centrum Albert
Praha 9 - Újezd nad Lesy

po-pá 10 - 18 hod., so: 9-12 hod.
tel./fax 281 970 757

mobil 608 774 070, 608 982 295
Krmiva a potřeby pro pejsky, kočky, 

hlodavce, ptáčky, rybky a terarijní zvířata
www.petclub.cz

rekonstrukce a zateplení fasád 
sádrokarton • instalatérské práce 

bytová jádra
M. Folauf - 606 493 391

SMLUVNÍ PŘEPRAVA OSOB
�� 731 347 362
Cena 20,- Kč/km

Poskytujeme kvalitní službu.
Odvoz vašeho vozu již v základní ceně.

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

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

602 260 264

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 KADEŘNÍK DO DOMU!
- nemáme čas na návštěvu kadeřníka?
- máte malé děti a nemáte hlídání?
- profesionální služby v pohodlí vašeho domova 
za příznivé ceny

VOLEJTE: 739 601 088

OBKLADY - DLAŽBY

Pronajmu byt 2+1, 55 m2, (neprůchozí pokoje)
v Běchovicích, klidné a příjemné prostředí, mož-
nost parkování. Zařízeno starším nábytkem, vy-
bavená kuchyně. Nájem 8000 + služby 3000 Kč.
Kauce 2 měs. nájmy. Tel. 605 321 832 po 18. hod.,
e-mail: fili.a.@centrum.cz

Hledáme od ledna spolehlivou PANÍ NA ŽEHLENÍ
prádla a košil (u Vás doma) v Újezdě nad Lesy. 
Pravidelné týdenní várky. Dovezeme i vyzvedneme si
event. hotové. Podmínkou nekuřácké prostředí.
Kontakt: 281 971 516 nebo 724 067 392 
na oba dva kontakty volat pouze po 18:30 hod.

KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SLUŽBY
Pojištění - Úvěry - Investice 

Třebětínská 591 (bývalá galerie Újezd n/L)
po-čt 1400 - 1800 h  

T. Macinauer - 603 507 570 www.benefita.cz
HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková
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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

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

��na klíč��
ZZAATTEEPPLLOOVVÁÁNNÍÍ  DDOOMMŮŮ

/osvědčení, referenční akce/ 

OODDVVLLHHČČOOVVÁÁNNÍÍ  ZZDDIIVVAA,,  TTEERRÉÉNNUU

ZZEEDDNNIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE

ÚVALY 603 505 987 – 281 981 684
MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

ZIMNÍ SLEVY

STAVEBNÍ PRÁCE

� � � PŘIJMEME � � �
DO KVĚTINÁŘSTVÍ v Újezdě n. L.
šikovnou, spolehlivou PRODAVAČKU

s chutí pracovat v květinářství. 
Prac. polov. úvazek nebo brigádně 

na 4 hodiny dopoledne, 

plný pracovní úvazek pouze s praxí.

Mob.: 608 982 711
www.kvetiny-jasmin.cz 

Děkujeme všem našim zákazníkům za pří-

zeň  a v novém roce jim přejeme hodně

štěstí a hlavně hodně zdraví.

Květinářství Jasmín 
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J I Ř Í   H O V O R K A
PNEUSERVIS

osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů
- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
- prodej protektorů na nákladní vozy
- prodej disků
- sezónní uskladnění pneumatik

AUTOSERVIS
servis osobních a užitkových vozů

- výměna olejů, kapalin
- výměna tlumičů
- údržba a výměna brzdových systémů
- výměna výfuků
- diagnostika vozidel
- laserová geometrie
- seřizování světel
- rozvody + opravy motorů
- příprava vozidel na STK
- klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy vozů

vč. nákladních a autobusů
- prodej akumulátorů, autodílů

!! NOVĚ !!
zapůjčení náhradního automobilu po dobu opravy zdarma
- prodej a montáž tažných zařízení
- prodej a montáž zabezpečovacích zařízení
- autoelektrikářské práce

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA:

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO 8,00 – 15,00 hod.
Objednávky:

tel. 602 313 343, 602 326 785,tel./fax. 315 810 272
e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz
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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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DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2009
pro právnické a fyzické osoby

Vám zajistí MVM účetní servis
www.mvm-servis.cz

B. Vitásková
Načešická 1868
Újezd nad Lesy
Tel.: 736 269 684

E-mail: vitaskova@mvm-servis.cz

DOUČOVÁNÍ  ŽÁKŮ ZŠ V průběhu celého školního roku nabízíme
individuální doučování žáků ZŠ (po dohodě i SŠ) z matematiky, českého ja-
zyka, angličtiny, případně i dalších předmětů. Naši lektoři pomohou Vašim
dětem s přípravou na přijímací zkoušky, děti si prohloubí a upevní znalosti
získané ve škole. Výuka probíhá v budově ZŠ Běchovice. Cena lekce: 200 Kč.
V případě zájmu kontaktujte Alici Pechovou na tel. č.: + 420 733 685 911
nebo na vzdelavani@neposeda.org.

KURZY ANGLIČTINY V BĚCHOVICÍCH   I v druhém pololetí
pokračují kurzy anglického jazyka. Výuka v malých skupinách podle
úrovně znalostí účastníků (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). 
Příznivé ceny, kvalifikovaní lektoři. Termín II. semestru: únor 2010 –
červen 2010. Více informací na www.neposeda.org/vzdelavani.
Kontakty: 733 685 911, vzdelavani@neposeda.org

STREETDANCE   Od února otevíráme kroužek STREETDANCE!
Přijďte se podívat  6. 1. 2010 od 18 hodin do NZDM Autobus,
Českobrodská 1, Praha 9 na ukázkovou hodinu zdarma! Více in-
formací najdete na www.neposeda.org v sekci vzdělávací programy.
Vaše dotazy zodpovíme na tel. č.: + 420 733 685 911 
nebo na vzdelavani@neposeda.org

LEVNÉ SKLADY – NAJDEŠ TADY
Menší skladové prostory nedaleko Úval u Prahy, 

cca 100 – 600 m2, nezateplené a větší odstavné plochy.

LEVNĚ pronajmeme. Tel.: 608 773 259.

Kompletní 
účetní servis

- vedení účetnictví a daňové evidence
dle platné legislativy na aktuálních
ekonomických softwarech

- personální a mzdová agenda
- daňová přiznání
- práce provedeme u nás i u klienta
- zástup na úřadech

Kontakt: Lucie Machalíčková
Třebětínská 591, Praha 9
Tel.: +420 606 638 432

E-mail: machaličkova@lmucto.cz

J. Macáková
Podnikatelská 565
Běchovice
Tel.: 281 864 667

NABÍZÍM VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU 
A STAVEBNÍ PRÁCE NA NOVÝCH 
STAVBÁCH I REKONSTRUKCÍCH 
VĚTŠÍHO I MENŠÍHO ROZSAHU

Tel.: 608 254 054, tel./fax: 281 971 133
e-mail: milanduffek@seznam.cz

Milan Duffek
autorizovaný stavitel

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA
- děti předškolního věku
- základní a střední školy (příprava k maturitě)
- příprava k přijímacím zkouškám na VŠ 
(výuka ve firmách)

Výhody - dlouhodobý pobyt v německy hovořících zemích - zkouška C1
(Goethe institut)
Tel: 733 170 821 E-mail:p.antosch@centrum.cz

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

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
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Gynekologická ambulance v Úvalech.
Vážení občané,

chtěl bych Vám nabídnout služby gynekologické ambulance v prostorách Zdravotního střediska Úvaly, na adrese Praž-
ská 1144. Ambulance je vybavena ultrazvukovým přístrojem, urodynamickým přístrojem pomocí něhož můžeme di-
agnostikovat příčinu úniku moče u žen a následně stanovit léčbu. Současně máme návaznost na klinické gynekologicko
– porodnické pracoviště, kde můžeme v případě zájmu pacientek provádět operační gynekologické výkony.

V rámci zkvalitnění péče o těhotné pacientky provádíme prenatální ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojo-
vých vad plodu (I.,II.,III. ultrazvukový screening) včetně prenatální echokardiografie - ultrazvukové vyšetření srdce
plodu na záchyt srdeční vývojové vady. V ambulanci máme kardiotokografický přístroj k snímání srdeční činnosti
plodu a k měření děložní aktivity. Vzhledem k přístrojovému vybavení a rozsahu poskytovaných služeb těhotným pa-
cientkám, může celá prenatální péče od prvního diagnostikování těhotenství až do termínu porodu probíhat v naší
ambulanci. Nabízíme také možnost vedení porodu lékařem ambulance. 

Ordinační hodiny ambulance jsou: 
Pondělí:  08.00 – 11.30 hod., 12.30 - 18.00 hod. 
(od 15.00 hod. do 18.00 hod. pouze pro objednané pacientky)
Úterý:     07.30 – 11.30 hod., 12.30 - 15.00 hod. 
Středa:    07.30 – 11.30 hod., 12.30 - 15.00 hod. 
Čtvrtek : 08.00 – 11.30 hod., 12.30 - 18.00 hod.
Pátek:     07.30 – 12.00 hod. 

Příjímáme nové pacientky. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
V případě Vašeho zájmu se můžete objednat na tel. čísle: 281 981 801, nebo 777 347 486.  Těšíme se na Vaši návštěvu.

MUDr.Mário Šmehil 

J I Ř Í   H O V O R K A - H R A D E Š Í N
AUTODOPRAVA

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE:

- ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK
- REALIZACE INŽENÝRSKÝCH SITÍ A KOMUNIKACÍ
- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ:
písků, štěrků, zeminy, sutních a betonových recyklátů,

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO - NE dle dohody

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