
Milí spoluobčané,

rok nám utekl jako voda a je tu opět adventní měsíc a tudíž i každoroční období bi-
lancování a připravování na rok nový. Dovolte mi tedy , abych stručně shrnula rok 2008
v naší městské části. V letošním roce probíhalo hned několik velmi významných investič-
ních akcí, které jsme si už roky přáli, a které v těchto měsících již reálně vznikají. Tou první
je samozřejmě výstavba polyfunkčního domu v centru Újezda a to, že tato stavba každým
dnem roste a již dnes má zcela reálnou podobu si může ověřit každý z nás. Předpoklá-
dáme, že zahájení provozu bude v polovině roku 2009, a to i v souvislosti s technickými
záležitostmi, jako je například stěhování pošty do nových prostor v polyfunkčním domě,
což vítáme všichni jako posílení služeb v centru obce. Jednání s poštou probíhají intezivně
a ráda bych do konce roku měla podepsanou předběžnou dohodu o podmínkách pro-
nájmu. Myslím, že tato akce se nám povedla a že bychom do budoucna měli začít uva-
žovat o dalších podobných aktivitách tohoto typu. Kontakt na mě je na webových stránkách
úřadu a pokud by kdokoli z Vás měl nápad či námět, prosím, kontaktujte mne a já tento
námět projednám v orgánech obce. Tolik k naší dnes již minulé „ Jámě Karel“.

Další velmi finančně náročnou akcí je rekonstrukce kanalizačního přivaděče, která
probíhá prakticky po celém území  Újezda. Tato akce se již blíží ke svému dokončení,
a to je předpoklad pro neméně důležitou investici, kterou je kanalizace na hlavní ko-
munikaci Starokolínská, Novosibřinská. Věřte mi, že osobně lobuji za tuto akci a v sou-
časné době je vše připraveno, aby hlavní město Praha jako investor celé akce ( neboť
se jedná o zhruba 250 milionů Kč) odsoutěžilo zhotovitele  a pak již může dojít k zahá-
jení akce. Tak prosím, milí obyvatelé, ještě  o chvíli strpení a věřte, že to co slíbím vždy,
pokud je v mých silách, také splním a toto je v našich silách. Jen někdy, a to už za ty roky
víme, úřední šiml je  ještě stále brzdou a je třeba mnohem většího úsilí ho udolat. Na dru-
hou stranu je faktem, že za poslední roky nám v rámci dotací z hl. m. Prahy „přiteklo“
do naší městské části opravdu hodně finančních prostředků, ale my potřebujeme do-
stavět technickou vybavenost Všem, takže tlak na různé zdroje musí zůstat nadále velký.
To je naše úloha, kterou pro Újezd dělám s velkou chutí.

Další aktivitou,  kterou jsem slíbila bylo obnovení tradic naší obce. Proběhl první
ročník vítání jara se zabijačkou a máme za sebou první Svatováclavské posvícení. Ano,
první znamená nové, nevyzkoušené a určitě se zasadím o to , aby v  dalších letech byl
program rok od roku pestřejší a zajímavější a aby byl součástí kalendáře u co možná
největšího počtu našich občanů. Celkově si myslím, že kultura v obci se velmi zkvalit-
nila a v rámci zájmu a možností máme vždy na koncertech plno. Nezaznamenala jsem
žádnou negativní poznámku na výběr interpretů v našem společenském sále.

Je toho samozřejmě mnohem více co se letos událo, ale úvodník je na jednu
stránku, takže k dalším aktivitám se vrátím v příštím vydání zpravodaje a podíváme se
také do budoucnosti.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála ničím nerušené vánoční svátky
v kruhu rodinném, hodně štěstí a pohody a úspěšný vstup do roku 2009. 

Naší městské části přeji, aby i v tom následujícím roce byla místem, který
s hrdostí nazýváme naším domovem.

Vaše
Andrea Vlásenková   

starostka Městské části Praha 21
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Informace z 38. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 22.10.
2008

TRVÁ 
- na své žádosti o úpravu trasy au-

tobusové linky č. 250 v době ran-
ní špičky za účelem zkrácení do-
jezdové doby autobusu k metru
a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OŽPD) zaslat opětovně žá-
dost o úpravu trasy autobusové lin-
ky č. 250 společnosti ROPID a po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem žádosti

SCHVALUJE
- předložený zápis z jednání likvi-

dační komise ze dne 9. 10. 2008
- vyhlášení veřejné zakázky malé-

ho rozsahu na akci „ Obsluha
košů na směsný odpad a na psí
exkrementy“ a níže uvedený se-
znam firem k předložení nabídky:
Mikapa plus, s.r.o. se sídlem Pra-
ha 10, Dolnoměcholupská 28, IČ:
257 46 197  Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi
444/1, IČ: 601 94 120   Domeček
– odpady, s.r.o. se sídlem Praha
10, Dřevčická 44, IČ: 640 48 772.
A ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD) vyzvat firmy, podnikatele
dle výše uvedeného seznamu
k předložení cenové nabídky a vý-
sledek předložit na jednání Rady
MČ Praha 21 

- pronájem pozemku parc. č.
1009/76 o výměře 137 m² v k.ú.
Újezd nad Lesy za údržbu – na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat ža-
datele v intencích jednání rady, při-
pravit s žadatelem smlouvu o pro-
nájmu a smlouvu předložit na dal-
ší jednání rady ke schválení

- rozpočtové opatření č. 53 – úpra-
vu rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení

- rozpočtové opatření č. 55 – úpra-
vu rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení

- nezařazení předložené nabídky
Bohemia crest, s.r.o. do veřejné
obchodní soutěže na akci „Vý-
stavba domu seniorů v Újezdě nad

Lesy“ z důvodu nesplnění zadá-
vacích podmínek soutěže a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat účastníka veřej-
né obchodní soutěže v intencích
usnesení

- termín jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21 – 15. 12. 2008 (pondě-
lí) v 18.00 hod., které se bude ko-
nat v zasedací místnosti Úřadu
MČ Praha 21

BERE NA VĚDOMÍ 
- zápis z jednání muzejní rady ze

dne 8. 10. 2008 a zároveň schva-
luje uvolnění finančních prostřed-
ků ve výši 500,- Kč na občerstve-
ní k vernisáži „Výstava Praha –
moje město“. Finanční prostředky
budou uvolněny z kapitoly 09 –
vnitřní správa.

- informaci k dělení pozemků v ul.
Druhanické

NESCHVALUJE 
- poskytnutí finančního příspěvku

Českému červenému kříži, Ob-
lastní spolek Mělník 

- žádost pana Jaromíra Malečka,
bytem Žlebská 1622/7, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy o vrá-
cení části nájmu, které je poža-
dováno na základě dvakrát za-
počtené slevy pro výpočet ná-
jemného  a ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (od.BH – pí Mrázová)
zpracovat Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o nájmu bytu ze dne 4. 5.
2001, čj 85/B/2001 a podlahové
plochy uvést podle skutečného
stavu bytu Žlebská 1622/7, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy a vyzvat
pana Malečka k podpisu Dodatku
č. 1 a dále ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (od.BH – pí Mrázová) infor-
movat písemně pana Malečka
v intencích usnesení

UKLÁDÁ 
- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) při-

pravit návrh na osazení, sejmutí
dopravního značení v souladu
s odsouhlaseným dopravním ge-
nerelem na komunikacích Cha-
beřická, Chmelická, Toušická, Tře-
bětínská, Tuchotická, Týnecká,
Talmberská, Chotěnovská a Cho-
touchovská   a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD), aby
návrh na osazení, sejmutí do-

pravního značení na předmět-
ných komunikacích projednala
s Policií ČR DI a dopravní znače-
ní stanovila a dále ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) zajistit v prů-
běhu 1. čtvrtletí roku 2009 osazení
dopravního značení dle možnos-
tí příslušné kapitoly rozpočtu MČ
Praha 21 na rok 2009 a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) in-
formovat žadatelku v intencích
tohoto usnesení

SOUHLASÍ 
- s návrhem rozpočtu příspěvkové

organizace MŠ Polesná – Sluníč-
ko, Újezd nad Lesy na období 09-
12/2008 dle předloženého návrhu
– tabulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
materiál ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 54 –
změnou rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s rozšířením počtu volebních okrs-
ků v MČ Praha 21 – Újezdě nad
Lesy z pěti na sedm a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové předložit
materiál ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Informace z 39. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 12.11.
2008

SCHVALUJE
- uspořádání divadelního předsta-

vení paní Ivy Janžurové a zároveň
schvaluje uvolnění finančních pro-
středků  ve výši 50.000,- Kč
a vstupné ve výši 250,- Kč

- rozpočtové opatření č. 57 – úpra-
vu rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí  usnesení

- odměny vedoucím odborů a od-
dělení za rok 2008 dle předlože-
ného návrhu, který je nedílnou
součástí originálu usnesení

- výši odměn pro pí ředitelku Janu
Cenkrovou, 1. MŠ Čentická 2222,
pí Naděždu Kosanovou, MŠ Se-

ZPRÁVY Z RADY
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dmikráska, Lišická  1502,  pí  Iva-
nu  Huttovou,  MŠ  Sluníčko, Po-
lesná 1690, pí Bc. Miluši Benát-
skou, MŠ Rohožník, Žárovická
1653 a pana Mgr. Miroslava Kurku,
MZŠ, Polesná 1690, Praha 9 –
Újezd nad Lesy dle upraveného
návrhu, který je nedílnou součás-
tí originálu usnesení

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavření smlou-
vy o dílo na akci „Rekonstrukce klu-
bovny a šaten FK Újezd nad Lesy“
s firmou HOBST a.s. Splavná 1250,
Praha 9 a ukládá Úřadu MČ Praha
21 (OMI) informovat žadatele v in-
tencích usnesení a pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo

- zrušení záměru zveřejněného dne
9. 9. 2008 na pronájem komerčních
prostor v Polyfunkčním domě
za účelem provozování lékárny
a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) vrátit předložené nabídky
a informovat předkladatele v in-
tencích rozhodnutí rady

- nájemní smlouvu na dobu určitou
do 16. února 2009 na byt Novosi-
břinská  673/4 s paní H. Horovou
a pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy 

- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.j.
85/B/2001 (nájemce p. Maleček,
byt Žlebská 1622/7) a pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
Dodatku č. 1

- revokaci usnesení č. 761 ze dne
22. 10. 2008 v plném rozsahu
a dále schvaluje nezařazení pře-
dložené nabídky Bohemia Crest
s.r.o. do veřejné obchodní soutěže
na akci „Výstavba domu seniorů
v Újezdě nad Lesy“ z důvodu ne-
splnění zadávacích podmínek sou-

těže a návrh odmítá a ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) informovat
účastníka veřejné obchodní sou-
těže v intencích usnesení  a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na zrušení ob-
chodní veřejné soutěže na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- rozpočtové opatření č. 61 – úpra-
va rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která
je nedílnou součástí usnesení

- rozpočtové opatření č. 62 – úpra-
va rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která
je nedílnou součástí usnesení

- rozpočtové opatření č. 63 – úpra-
va rozpočtu v roce 2008 dle   pře-
dloženého návrhu – tabulky, 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, ne-
uvolněné místostarostce MUDr.
Zuzaně Dastychové a radním Ing.
Tomáši Vaníčkovi a Ing. Vladislavu
Marečkovi

- výši odměn tajemníkům a členům
komisí za rok 2008 dle předlože-
ných návrhů, které jsou nedílnou
součástí originálu usnesení

SOUHLASÍ 
- s plněním rozpočtu za III. čtvrtletí

2008 dle předloženého návrhu,
který je nedílnou součástí originálu
usnesení a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit ma-
teriál ke schválení na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s návrhem rozpočtu MČ Praha 21
na rok 2009 dle předloženého ná-

vrhu, který je nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
materiál ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým výhledem MČ Pra-
ha 21 na rok 2009 – 2013 dle pře-
dloženého návrhu,  který je nedíl-
nou součástí originálu usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- se stornem pohledávek v celkové
výši 373. 395,-Kč dle předložených
žádostí, které jsou nedílnou sou-
částí originálu usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na příštím jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 58 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 59 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení  a ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 60 –
změnou rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21
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Z ÚŘADU

V pátek 31. října 2008 schválila Poslanecká sně-
movna novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné
odstraňuje dosavadní organizační anomálii ve výkonu
agendy Státní sociální podpory. Od 1. ledna 2009 budou

útvary Státní sociální podpory také v Praze převedeny
z Úřadů městských částí na Úřad práce hl. m. Prahy
a budou mít stejný statut jako v celé České republice.  
Pro pražské občany se však toho mnoho nezmění.
Budou dál chodit vyřizovat své záležitosti na stejné

Úřad práce hl.m.Prahy

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY OD 1. 1. 2009
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Z ÚŘADU

místo, ke stejným úřednicím a ve stejných úředních
hodinách.
Na budovách uvidí pouze nové označení stejně jako
na rozhodnutích a jiných písemnostech.
Občané však mohou nadále počítat s tím, že kvalita
práce a  vstřícnost pracovnic se nezmění. 

Adresa pro písemný kontakt je od 1. 1. 2009:

Úřad práce hl. m. Prahy
pracoviště státní sociální podpory v Praze 21
Staroklánovická 260
190 16  Praha 916

PROSINEC    Toušická  20. 12. velkoobjemový odpad
Rohožnická                         20. 12.         velkoobjemový odpad 
Netušilská x Brzická          20. 12. velkoobjemový odpad 

Předpokládaná hodina zavezení  kolem desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován. 
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách (kolem 14.00 hod).

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

Martina Nejtková, OŽPD

Odbor životního prostředí a dopravy Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok.  
OŽPD ÚMČ Praha 21

TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

PŘEDPLATNÉ ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE PRO ROK 2009
Od 1. prosince 2008 si můžete v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická

260, 190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy předplatit  Újezdský zpravodaj na rok 2009.
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 zpravodaj dostanete každý měsíc do domovní schránky a to do tří dnů od jeho
vydání. Roční předplatné se bude vybírat do 19. ledna 2009. (Cena za 1 výtisk 3,- Kč). 

V případě dotazů volejte na tel.: 281 012 943 – redakce. 
Martina Nejtková, redakce

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu vánočních svátků se mimořádně posouvá uzávěrka Újezdského zpravodaje 

na den 12.12 2008. 

Současně nám dovolte, abychom Vám popřáli 
příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2009. 

redakce Újezdského zpravodaje 

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Dne 31.12.2008 bude úřad otevřen do 12.00 hodin.
Dne 2.1.2009 bude úřad uzavřen.

Saitz Vladimír, tajemník ÚMČ Praha 21 



VZPOMÍNKA
Dne 29. října 2008 zemřel ve věku 83 let pan Václav Hornát. Byl to nebojácný, poctivý,

obětavý člověk, který v roce 1961 přijal funkci předsedy Komise výstavby místního národ-
ního výboru v době politické nesvobody  a dokázal prosadit zákonnost ve stavební činnosti
a v bytovém hospodářství. Pomohl tak našim občanům domáhat se svých práv. 

Čest jeho památce.
Engelbert Svoboda 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem za projevená milá přání k mým narozeninám. 

Líba Mašková

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!

DOVOLTE MI, ABYCH JMÉNEM VÝBORU SDRUŽENÍ DŮCHODCŮ POPŘÁLA VÁM VŠEM KLIDNÉ

A SPOKOJENÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY V ROCE 2009. 

AŤ SVĚTLO VÁNOČNÍ NOCI

PROMĚNÍ SMUTEK V RADOST,
TRÁPENÍ VE ŠTĚSTÍ A NESHODY V POKOJ!
A AŤ VÁS PROVÁZÍ PO CELÝ NOVÝ ROK!

Vaše Vlasta Novotná 

Z ÚŘADU

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR
Dne 19.11.2008 byl v odpoledních hodinách za účasti radního hlavního města Prahy pana Petra Štěpánka

a obchodního ředitele Pražských služeb pana Tomáše Kolingera slavnostně otevřen nový sběrný dvůr v Městské
části Praha 22 – Uhříněves, v ulici Bečovská 939. 
Provozovatele sběrného dvora je firma Pražské služby a.s.  a může ho využít zdarma každý občan, který má
trvalé bydliště v hlavním městě Praze.  
Do sběrného dvoru lze odevzdávat tyto druhy odpadů: 

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

Za úhradu -  pneumatiky 25 Kč za kus

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

Martina Nejtková, OŽPD 



Centrum Blatov v Újezdě nad Lesy vedle Penny Mar-
ketu už není jen stavbou, která teprve čeká na to, až ji za-
bydlí její majitelé. Byty i komerční prostory jsou hotové.
Nový objekt ožívá a otevírá se prvním zákazníkům.

Zbývá jen zkolaudovat restauraci a některé ob-
chodní prostory a upravit plochu před budovou. Eduard
Šťastný, spolumajitel společnosti Stapech, která stavbu
realizovala, je spokojený. „Potěší mě, když slyším, to se
vám povedlo, je to hezké. Mám ta pocit, že ty dva roky
života, které jsme stavbě věnovali, nebyly zbytečné,“
říká. Má zároveň radost  z toho, že se podařilo v Újezdu
vybudovat nové centrum.

Co v Centru Blatov najdete? Kromě bytů a kance-
láří v patře, čekají na zákazníky v přízemí obchody.
Mimo jiné dvě květinářství rozšířené o sortiment dárků,
cukrárnu, prodejnu masa a uzenin s jídelnou, otevřen
by měl být i obchod s textilem.

Žádné slavnostní otevření celého objektu najednou
se nepřipravuje. Protože prostory patří více majitelům
a ti budou otevírat postupně podle svých potřeb a mož-
ností,“ uvádí. Například květinářství by mělo fungovat již
od první poloviny prosince. Prodejna masa a uzenin
Zdeňka Nováka, kterou znají zákazníci i pod jménem
Zámecká výrobna uzenin, počítá podle slov jejího ma-
jitele s otevřením na počátku ledna. Kromě masa, uze-
nin, ryb a lahůdek včetně sýrů, najdou zákazníci i kou-
tek s vínem a jídelnu. „V jídelně nabídneme klasický
sortiment, polévky, guláše, pečená kolena a podobně,“
říká Zdeněk Novák.

Zatím se nechystá ani žádná hromadná předvá-
noční akce. „Nejdříve je třeba dodělat venkovní plochu.
Musí se také vytvořit společenství vlastníků a ti si sami
rozhodnou, co dál,“ říká Eduard Šťastný.

Případné zájemce o koupi prostoru v Centru Blatov
musí ale Eduard Šťastný zklamat, všechno je už pro-
dané.  Firma Stapech ale uvažuje v Újezdě nad Lesy
o výstavbě dalšího objektu s byty a obchody. „Poptávka
živnostníků po nových prostorách je velká. Proto nyní
jednáme o možnosti výstavby dalšího areálu v blízké lo-
kalitě,“ říká Šťastný.

Na dokončení a kolaudaci čeká ještě objekt restau-
race. Více informací o tom, jaká bude a co návštěvní-
kům nabídne, přineseme po novém roce.

Klára Mandausová  

CENTRUM BLATOV OŽILO

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS

I v letošním roce se nám opět podařilo zajistit vánoční
stromeček, který byl instalován v Masarykově parku ve Sta-
roklánovické ulici naproti úřadu, který musel být pokácen
z důvodu stavby rodinného domu.  

Vybrali jsme pro Vás netradiční druh a to Zerav lesklý v la-
tinském názvu Thuja plicata “Zebrina“, což je méně vyskytující
se okrasný strom. Název zebrina napovídá, že jeho větvičky
jsou žlutozeleně pruhované, takže je jeho vzhled velmi zají-
mavý. Obrovskou výhodou tohoto vánočního stromu je kom-
paktní koruna, která významně podtrhuje vánoční osvětlení.  

Tímto bychom chtěli poděkovat rodině Achardových, kteří
nám tento vánoční strom darovali. Dále bychom chtěli podě-
kovat těmto firmám, které se formou sponzorského daru po-
díleli na přípravě a instalaci vánočního stromečku.

Děkujeme za spolupráci firmě Zahradnické služby - Miroslav
Štěpán, firmě LACINA – KOUBSKÝ, STAKO s.r.o - p. Kodras. 

I když se nejedná o tradiční druh vánočního stromu,
věříme, že se Vám bude líbit. 

Za OŽPD – Martina Nejtková
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ŽIJEME V ÚJEZDĚ

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, ZÁKLADNÍ
ORGANIZACE ÚJEZD NAD LESY SE LOUČÍ S ROKEM 2008
Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás seznámila s naší činností, kterou jsme se snažili v roce 2008 pro Vás připravit.
Zavzpomínejme společně na aktivity, které jsme v letošním roce prožívali. Naše členská základna se stále

rozšiřuje, to signalizuje zvýšený zájem o naši činnost a úměrně k tomu přibývá množství programů.
Začněme kulturou – každý měsíc divadelní představení, návštěva kulturních akcí MÚ 21 v újezdském

Divadelním klubu. Podotýkám, že vstupenky na všechna divadelní představení byla se slevou a bylo jich celkem
třináct. Totéž platí pro účastníky kulturních akcí MÚ. Muzikál Carmen v HD Karlín a Mamma Mia v Multikině ČM
byly zdarma. Nezapomeňme ani na čtvrteční besedy na MÚ 21 (spolu s SD) a na účast na všech ostatních akcích
pořádaných MÚ 21.

Zájezdy a vycházky – jistě si vzpomenete na rekondiční zájezd do Žleb a Kačiny, poznávací vycházky na Židov-
ský hřbitov, Vyšehrad, vláčkem Prokopským údolím do Hostivic, na Cibulku a Klamovku i na vyjížďku  do Máslovic,
návštěvu Chvalské tvrze, zahrad Pražského hradu a Valdštejnského paláce a prohlídku Senátu ČR.

Rekondiční a cvičební oblast – pravidelné cvičení jógy pro kardiaky každé pondělí (říjen – květen) – částečně
dotováno CS SPCCH a každou středu  - v rámci dotace MÚ 21. Rekondice dotovaná CS – Deštná v Orlických
horách z pověření OV zajišťovala naše ZO. Již druhý ozdravný pobyt členů ZO SPCCH Újezd nad Lesy v láz-
ních Libverda si zasluhuje velký dík organizátorům. Svou kvalitou navazuje na loňský (první) ozdravný pobyt
v naší režii, a tím zároveň zakládá v Újezdě novou tradici těchto pobytů. Kolik práce dobrovolných členů naší ZO
se schovává za těmito výše uvedenými programy – to posuďte sami. Nutno však říci, že vše závisí na kolektivní
spolupráci a odvaze pouštět se v dnešní hektické době do stále nových činností. Jsme závislí nejen na velkém
pochopení MÚ 21 a na našich sponzorech – každá maličkost přijde na naše programy, připravované pro Vás,
naše členy, protože my jsme zde pro upevnění Vašeho zdraví, radosti ze života a stálé poznávání nového či
sebe sama a doufám, že stále budeme.

S letošním rokem se rozloučíme plánovanou předvánoční projížďkou možná zasněženou Prahou, která se
uskuteční ve spolupráci s Životem 90, a která by  v nás měla navodit atmosféru svátečních dní.

Děkujeme Vám všem za Vaši podporu a dovolujeme si popřát Vám, vašim rodinám a celému Újezdu nad Lesy
krásné Vánoce a vykročení správným krokem do Nového roku 2009.

Z. Ladová
Předsedkyně ZO SPCCH
Praha 9 – Újezd nad Lesy

Les na Blatově je bohatší o tři ptačí budky, které nám předal újezd-
ský revírník pan Sedláček, kterému tímto posíláme poděkování.

V úterý 11.11. jsme budky rozmístili na předem vytipované
stromy poblíž  tří ze sedmi laviček, které Lesy ČR darovaly bla-
tovskému lesu vloni.

Všechny budky jsou určené pro ptáky hnízdící v dutině stromu,
protože přirozených takových míst je čím dál méně. Jakmile totiž
strom nevyhovuje lidským představám o velikosti, stáří, estetické
nebo užitkové hodnotě, je bez milosti pokácen. Takže spolu s vel-
kými, starými a rozložitými korunami stromů mizí z našich lesů,
cest a zahrad život i krása, včetně odvěkých ptačích obyvatel. 

Aby ptačích budek přibývalo, zopakuji čtyři základní pra-
vidla pro jejich umístění: budku věšíme aspoň tři metry nad zem,
v zahradě je lépe na kmen stromu pod budku upevnit zábranu proti
kočičím návštěvníkům -vchod do budky směřujeme na jihovýchod,
lehoučce šikmo k zemi, aby do něj nezatékalo -budku dobře upev-
níme aby se neviklala, použijeme-li hřebíky, tak ne měděné, které
strom zraňují -budku věšíme na podzim, aby poskytla zimní úkryt
přezimujícím ptáčkům, každoročně kontrolujeme její upevnění a stav
a čistíme interiér od zbytků starých hnízd Zdali se členům Újezd-
ského STROMu podařilo pravidla dodržet a nabídnout ptáčkům kva-
litní újezdskou realitu k bydlení, to se dozvíme až na jaře. 

PTAČÍ BUDKY V LESE A STROM EVROPY
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Doufáme, že napřesrok nám pan revírní opět
pár budek nadělí a že i pro ptačí obyvatele bude
Újezd dobrou adresou.

Minulý měsíc jsme konečně vysadili dva
Stromy Evropy, které jsme vloni v dubnu pro Újezd
získali v během dnů evropské identity. Všechny
státy Evropské unie se tehdy připojily k vysazování
tisíců stromů, o nichž se psalo jako o nových pli-
cích pro starý kontinent. Článek věnovaný tomuto
tématu naleznete v archivu webových stránek
www.ujezdskystrom.info. Mladou lípu do své za-
hrady vysadily děti z dětského domova v Klánovi-
cích společně s lesáky a my jsme obě borovice
černé zasadili v zahradě mateřské školy na Roho-
žníku. Každá borovička má svoji ceduli, aby kromě
svého vlastního půvabu nesla i poselství Stromu
Evropy. Že bez stromů se nedá žít a že jsme zod-
povědní za každé místo, v němž žijeme. Ne jen z tohoto důvodu jsem ráda, že stromky mají v péči děti. Děku-
jeme ředitelce školky paní Benátské, že pro ně našla místo v krásné zahradě mateřské školy a že se hned
nadchla pro reportáže o jejich přírůstcích a osudech na výše zmíněných stránkách. Takže si společně přejme,
aby evropské stromky dobře zakořenily v půdě i v našem vnímání světa.

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.

Na prevenci kapesních krádeží, bezpečnou zá-
bavní pyrotechniku či neoprávněný stánkový a pouliční
prodej dohlédnou ve svátečním čase strážníci Prahy
21. Obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14 Dana
Hetzlová, pod níž spadá i Praha 21, upozornila, že
zvýšenou pozornost budou věnovat  okolí velkých ob-
chodních řetězců .

Obávat by se měli strážníků ale například i nepoc-
tiví pouliční prodejci a stánkaři, kteří nedodržují vy-

mezená místa pro prodej svého zboží. Kontrolám se
nevyhnou ani restaurační zařízení, která by rozhodně
neměla podávat alkohol mladistvým a nezletilým ná-
vštěvníkům.

V tomto období bývá nejvíce problémů s užíváním
zábavné pyrotechniky zejména mládeží, které se v síd-
lištní zástavbě projeví častým hlášením na naši tísňo-
vou linku sto padesát šest. Jinak samotné svátky
probíhají většinou v klidné atmosféře, strážníci při ře-

O SVÁTCÍCH STRÁŽNÍCI DOHLÉDNOU NA ZLODĚJE, ALKOHOL
I PYROTECHNIKU

Vážený spoluobčané,

jsem ráda, že Vás můžu informovat o novinkách
v ordinaci praktického lékaře Rohožník a Koloděje.

Protože se zvětšuje počet obyvatel v naší obci, bylo
třeba reagovat úpravou provozu v ordinacích. Nechci,
aby se dále prodlužovaly čekací doby na vyšetření
a zároveň musím zajistit, aby vyšetření nemocných pro-
bíhalo v potřebné klidné atmosféře, přistoupila jsem
proto k následujícím opatřením. Jak jste si už jistě
všimli, moje ordinace získala akreditaci pro obor vše-
obecného lékařství a můžu školit mladé lékaře nebo
studenty medicíny, aby mohli získat potřebnou  praxi.

Přijala jsem novou paní doktorku, MUDr. Gabrielu
Seidlovou, atestovanou  v interní medicíně I.stupně
a v oboru všeobecného lékařství. Ti, kdo navštívili v po-
slední době  naši ordinaci, už jí poznali, a věřím, že byli

příjemně překvapeni. Tím vznikla i možnost rozšíření
ordinačních hodin pro veřejnost.

MUDr.Seidlová ordinuje na Rohožníku:
Pondělí: 07,30 – 14,00
Úterý: 07,30 – 12,00
Středa: 07,30 – 14,00
Čtvrtek: 13,00 – 18,00
Pátek: 07,30 – 13,30

MUDr.Feuereislová ordinuje na Rohožníku:
Úterý: 13,00 – 18,00 
Čtvrtek: 07,00 – 12,00

Ostatní pracovní dny ordinuji v Kolodějích
Odpolední hodiny jsou také věnovány návštěvní službě
u nemocných. 

Polední přestávku máme od 12,00 do 13,00
MUDr. Feuereislová

NOVINKY V ORDINACI
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šení přestupků jsou jistě benevolentnější,“ pozname-
nala Dana Hetzlová.

Doplnila, že by lidé měli být v období svátků více
pozorní ke svému okolí, věnovat větší pozornost svým
osobním věcem zejména při nakupování a být také
více ohleduplní k sobě navzájem.

Zvýšenou pozornost budou strážníci věnovat pyro-
technice, kapsářům, žebrákům či stánkařům  na celém
území metropole. 

„Hlídkovou činnost  zintensivníme i ve vybraných
tramvajových linkách a na místech, kde se shromaž-
ďuje větší počet lidí. Týká se to například Václavského
a Staroměstského náměstí, Královské cesty, stanic
metra, stanovišť městské hromadné dopravy a velkých
nákupních center,“ upozornil první náměstek primá-
tora Rudolf Blažek, který má bezpečnost v metropoli
na starosti.

Napomoci zvládnout období svátků by podle
Blažka měla i mobilní stanoviště Městské policie hlav-
ního města Prahy a v pohotovosti  bude například
i hlídkový útvar městské policie.

„V podzemní dráze měl by přispět k větší bezpeč-
nosti cestujících, ochraně majetku a zamezení rostoucí
agresivity některých občanů, kteří obtěžují žebráním.
Pozornost bude soustředěna na nejkritičtější stanice
v centru metropole a v nočních hodinách budou stráž-
níci procházet celými vlakovými soupravami,“ konstato-
val náměstek primátora. Strážníci si posvítí také
na přestupky proti veřejnému pořádku, sprejery, bezdo-
movce či nepovolený stánkový prodej.

(teg)

NEJKURIÓZNĚJŠÍ PŘÍPAD 
LETOŠNÍHO ROKU:
STRÁŽNÍCI JAKO HONÁCI

Stádo zubrů dalo letos v létě pořádně zabrat strá-
žníkům z Prahy 14. „V ranních hodinách občané za-
volali na linku 156, že se ulici Ve žlíbku v Horních
Počernicích objevilo stádo zubrů, které pokládali vo-
lající za bizony. Strážníci se tak společně s ostatními
složkami, které se na místo postupně dostavily, pro-
měnili v honáky z divokého západu,“ podotkla s ús-
měvem obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14
Dana Hetzlová. Konstatovala, že řidiči, kteří se touto
dobou na místě vyskytli, byli samozřejmě v úžasu a
nevěřili svým očím, co je na našich silnicích může
potkat. 

PORSE
poradenský servis

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

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

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

lečně vymyslet, co dále dělat

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

- s přechodem z rodičovské dovolené do za-
městnání

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

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

- s Vaším dotazem.

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

a okolí využívat

- co k tomu potřebujete

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

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

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

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

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

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

Za poradenský servis PORSE
Věra Jílková

zubr evropský bizon americký
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Je to významný den v dějinách lid-
stva. Ovšem je to otázka, jak pro
koho? Dva lidé se rozhodli, že tento
den  budou slavit. Byla to moje ba-
bička a Lenin. Než si Lenin vymyslel
VŘSR, tak už bylo v kalendáři moje
křestní jméno, které dostal můj otec při
narození a následně i já, protože se
narodili ve stejný den a měsíc. Ale to
není to hlavní, co vám chci vyprávět.  

Před 50 lety jsem pracoval v bu-
dově Energoprojektu v Holešovicích
spolu se zaměstnanci Dopravního
podniku. A právě z tohoto podniku si
nějací horlivci vymysleli uspořádat
7. listopadu výstavu obrazů, které
namalovali sovětští vojáci v Praze.
Slavnostní zahájení bylo stanoveno

na 15 hodinu. Vše bylo připraveno
na slavnostní uvítání sovětského
velvyslance a delegace ÚVKSČ.
Ochozy a přilehlé chodby ve 4 pa-
trech byly plné zvědavců. Po přiví-
tání přistoupil velvyslanec k projevu
a jen začal mluvit, pokropil někdo
delegaci velkou hrstí drobných mincí.
Taková drobná pozornost okupan-
tům. Aféra byla na světě. Hned se
našel písálek z dopravního podniku,
že to byl určitě někdo ze zamě-
stnanců Energoprojektu, protože
jsme spolek samých reakcionářů. 

Celý měsíc se vyšetřovalo a také
vyhrožovalo, ale nic se nezjistilo. Ani
nátlak na zastupujícího ředitele vy-
šel naprázdno. Celá záležitost skon-

čila tak, že prý se na to dál nemohl
dívat pán bůh a tak způsobil elek-
trický zkrat na rozvodně 110 KV
a nechal shořet transformátor  a půl
Prahy bylo bez elektrického proudu. 

Protože to ještě nestačilo, tak
porucha v elektrorozvodné síti vy-
řadila největší výrobnu svítiplynu
v kombinátu Vřesová u Karlových
Varů. A zase Praha byla bez plynu.
A tak mocní pochopili, že nás po-
třebují. Když se pak v únoru konala
schůze ROH, tak generální ředitel
ČEZU ing. Holubec ve svém pro-
jevu na konci použil větu, která vy-
zněla, jako by říkal „TY TY TY, TO
NESMÍŠ DĚLAT!“

Engelbert Svoboda 

VZPOMÍNKA NA 7. LISTOPAD 1968

ZVEME VÁS

VÝSADBA SAKUR K VÝROČÍ VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Ve čtvrtek 13. listopadu
2008 byly u příležitosti 90. výročí
vzniku Československé republiky
v parku před budovu ZŠ Masary-
kova vysazeny dva stromy - saku-
ry. Výsadba proběhla ve spolupráci
Odboru životního prostředí naší
městské části a školní družiny
zdejší základní školy. Děti rády po-
mohly pánům zahradníkům

s umístěním stromů, které byly vysazeny  do sakurové aleje le-
mující hlavní příchod ke škole.

Ing. Eva Danielová a OŽPD ÚMČ Praha 21

BESEDA
Sdružení důchodců zve srdečně příznivce čtvrtečních besed 

na 4. prosince 2008 v 15:00 hod do zasedací síně MÚ.
Evangelická duchovní pí Plzáková vás v předvánočním čase 
poutavým vyprávěním seznámí, co o vánocích praví bible. 

Těšíme se na vaši účast.
Vlasta Novotná



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Dovolujeme si vás pozvat na 

VÁNOČNÍ KONCERT NAŠICH ŽÁKŮ
z poboček Újezd nad Lesy a Klánovice. 

Koncert se koná 
v pondělí 15. prosince  v 18.00 hod. 

v sále Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy 
a zúčastní se ho vybraných cca. 30 žáků z prvního až třetího ročníku základního studia.

Ostatní žáci budou vystupovat 
na interních koncertech v týdnu od 8. do 12. prosince 

v KC Besedě v Klánovicích a v koncertním sále ZUŠ Učňovská 1.

V úterý 16. prosince proběhne 

VÁNOČNÍ GALA KONCERT NAŠICH ORCHESTRŮ
v krásném koncertním sále B. Martinů na Akademii múzických umění, 

Malostranské nám. 13, Praha 1.
Vedle Dívčího pěveckého sboru a smyčcového souboru zde vystoupí a za asistence starosty
MČ Prahy 3 pokřtí své nové CD náš dechový orchestr Žižkovská smršť. 

18. prosince proběhne 

POSLEDNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
v koncertním sále školy ZUŠ Učňovská 1.

Ve dnech 12. až 18. září 2008 odcestoval orchestr Žižkovská smršť na pozvání partnerského orchestru
„Harmonie de Pleurtuit et de Saint Briac“ na koncertní turné do francouzské Bretaně. Tamní orchestr zři-
zuje městská hudební škola L´Ecole Municipale de Musique de Pleurtuit Jean Cras .

Žižkovská smršť uspořádala koncert 14. 9. ve městě  Saint Briac a program byl přijat s velkým úspěchem
posluchači, kteří zaplnili celé náměstí. Koncert navštívil i místní starosta.

16. 9. proběhl závěrečný koncert našeho orchestru v moderním sále Al´Espace Delta á Pleurtuit, který
navštívilo spolu se starostou  města Pleurtuit přes 350 nadšených posluchačů.

ZVEME VÁS

11



PROGRAM PROSINEC 2008
VE SPOLEČENSKÉM SÁLE

ZŠ MASARYKOVA
Pronájmy:
9. 12 vystoupení baletu Arabeska

od 17:00 hod
12. 12 vystoupení místních skautů

od 16:00 hod
15. 12 koncert Lidové školy umění

od 15:00 hod
17. 12 vystoupení baletu Arabeska

od 17:00 hod
Ceny vstupenek si určují nájemci.

Dále ÚMČ připravuje:
Leden 2009 divadelní představení 
členky Národního divadla paní Ivy Janžurové: 
Pudl a magnólie
Únor 2009 koncert folkrockové legendy 
Luboše Pospíšila s 5P. 

Informace opět na letáčcích ve Vašich schránkách.
Zdeněk Voříšek-VHČ

zdenek.vorisek@praha21.cz, 777 811 331

ZVEME VÁS
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PEVNOST 
České centrum 

znakového jazyka, o.s. 
nabízí

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ
KURZY ČESKÉHO ZNA-

KOVÉHO JAZYKA
5x týdně 3 vyučovací hodiny 
v termínech: 

02. 02. – 06. 02. 2009
09. 02. – 13. 02. 2009

KURZY ČESKÉHO 
ZNAKOVÉHO JAZYKA

Jarní semestr 2009
Vždy 2x týdně dvě vyučovací hodiny
v termínu: 16. 02. – 17. 06. 2009

Bližší informace a přihlášky najdete 
na www.pevnost.com

Můžete telefonovat nebo faxovat 
na 283 892 700

a také kdykoliv telefonovat 
na 728 586 857.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY

Komise pro občanské záležitosti v Újezdě nad Lesy připravuje 
vánoční setkání pro seniory.

Akce se uskuteční

v sobotu dne 13. 12. 2008 
v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici od 1400 hod.

Vánoční posezení Vám zpříjemníme malým pohoštěním 
a kulturním programem.

Těšíme se na příjemné chvíle 
strávené ve vaší společnosti

Zdena Vodová
Komise pro občanské záležitosti



ZVEME VÁS
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KLUB PRO RODIČE S DĚTMI
(úterý 10 – 12 hodin) 
Pravidelné úterní 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:
Každý čtvrtek dopoledne probíhají kurzy.
*9:00 ROBÁTKA / 4-18 m.      
*10:00 KRŮČKY / 18m. - 1r.      
*11:00 KRŮČKY / 3-4r.

Výtvarné dílny - kurz pro nejmenší s rodiči s Andreou Janotovou:
Dílny probíhají vždy v pátek od 10-12 hodin v období říjen – prosinec. 
Děti se hravou formou seznámí s barvičkami, vodovkami, keramickou hlínou, vyzkouší různé
techniky. Kurz je také inspirující pro rodiče, neboť brzy zjistí, že děti dokážou všechno.

V pátek 5. 12. 2008 od 16 hodin začíná Čertovské odpoledne s Koloběžkou
Veselé odpoledne možná i s Mikulášem, čertem a andělem… Přijdou? 
Vstupné 50 Kč vstupenky se prodávají v RC Koloběžka již od 25. listopadu. 
(Balíčky se jménem pro Mikuláše s sebou)

Výtvarné kurzy pro dospělé pod vedením ak. sochaře Z. Hoška
pátek 12. 12. 2008 od 18 hodin Andělé z keramiky – 2. část. 
V těchto kurzech se nabízí možnost aktivního seznámení se světem výtvarného umění v rámci in-
dividuálních výtvarných experimentů.

Kreativní kurzy Andrey Janotové 
pátek 19. 12. 2008 od 18 hodin - Malování na hedvábí
Kurzy jsou určeny pro tvořivé i netvořivé, pro šikovné i nešikovné, veselé i smutné, pod odborným
vedením si můžete vyzkoušet různé techniky a materiály, tj. různé techniky – kresba , malba, plas-
tika atd.

V sobotu 13. 12. 2008 Vás srdečně zveme na ADVENTNÍ KONCERT.

PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM RC KOLOBĚŽKA  
A  O.S. NEPOSEDA KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE, 

MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE.

Veškeré dotazy a informace Vám zodpoví:  vedoucí RC Koloběžka Romana Voženílková 
tel. 733 182 520 kolobezka.romana@email.cz www.neposeda.org/kolobezka

o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí

PROGRAM NA PROSINEC 2008
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

AUTOR DÍLO

Vážené čtenářky, vážení čtenáři

Přeji Vám krásné, šťastné 
a veselé Vánoce 

a v Novém roce 2009 
jenom to nejlepší.

Marie Tomaidesová
knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBY:

Pondělí 10.00 - 11.00  
11.30 - 18.00 hod

Středa 10.00 - 11.00  
11.30 - 17.00 hod

Pátek 10.00 - 11.00   
11.30 - 16.00 hod

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

Doherty P.C.
Crosbie Coli
Wu Emily
Ablow Keith Russell
Sholes Lynn
Hagmann Klaus
Brown Sandra
Pivoda Ondřej
Godard Jocelyne
Cartland Barbara
Felber Edith 
Coben Harlan 
Starling Boris 
Cimický Jan 
Koomson Dorothy 
Howard Linda
Littell Jonathan
Hunter Madeline
L´Amour Louis 
DeLillo Don 
Kačírková Eva 
Moravcová Jana
Pickiewicz Jan
Doležalová Alena
Indridason Arnaldur 
Deveraux Jude
Diderot Denis 
Swift Jonathan
Maciavelli Niccolo 
Christie Agatha 
Jazairová Pavla
Mácha Karel Hynek 
Seboldová Alice 
Brdečková Tereza
Coster Saskia de
Lessing Doris
Palahniuk Chuck
Zvěřina Vojtěch 
Větvička Václav 
Pawlovská Halina
Peterová Zuzana
Dousková Irena 
Wood Barbara
Svěrák Zdeněk
Gray John
Nosková Věra
Jakoubková Alena 
Cimický Jan 
Sichinger Martin
Kohout Pavel 

Kacířská léta 
Základy prořezávání
Peříčko v bouři
Psychopat
Nejskrytější tajemství 
Bleskové likéry 
Adamův pád 
Ranhojič z Vratislavi
Egypťanky. Ve stínu prince
Vězenkyně lásky 
Královna stínů
Temné lesy 
Zatmění
Zápisník Paula Maigreta
Bonbony k snídaní 
Bludný kruh
Laskavé bohyně
Hříšník 
Temný kaňon
Padající muž 
Na mrtvé je spolehnutí 
Zločin pro slečnu Poirotovou 
Kuchařka pro zahradní pohoštění 
Recepty z domácí lékárny 
Hlas 
Ostrov divokých snů 
Jeptiška
Gulliverovy cesty
Vladař 
Sešli se v Bagdádu
Jiná Afrika 
Prózy
Pevné pouto 
Listy Markétě 
Hrdina
Muž a dvě ženy
Program pro přeživší 
Cesta na Jenisej
Herbář pod polštář
Zanzibar aneb první světový průzkum 
Máš mě vůbec ráda?
O bílých slonech
Strážkyně tajemství 
Povídky 
Mars a Venuše ve stresu 
Víme svý
Slavnosti krokodýlů 
Hodiny v mlze 
Cukrový klaun
Smyčka 

KULTURA
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na prosinec 2008
Pondělí 1.12.2008, 19.30 KINO – MAMA MIA
USA, 2008, 108 min, muzikál , titulky, od 12 let, režie: Phyllida Lloyd,hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan
Skarsgård, Amanda Seyfried, Julie Walter.Muzikál s písničkami skupiny ABBA.

Úterý 2.12.2008,    18.00  ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ TAŤÁNY MACHOLDOVÉ
Výstava potrvá do konce  měsíce.

Čtvrtek 4.12.2008, 19.30 KINO – SLEPÉ LÁSKY
Slovensko, 2008, 77 min, dokument, od 12 let, režie: Juraj Lhotský.Čtyři neobyčejné příběhy o překvapivě docela obyčejných
láskách. Poutavě natočený a nijak nuceně dojímavý dokument o světě plném temnoty, ve kterém však i přesto každý den vy-
chází slunce. Nečekaně povzbuzující a příjemná záležitost. Film oceněný na festivalu v Cannes vzbudil pozornost i v soutěži
dokumentů v Karlových Varech. 

Pátek 5.12.2008, od 17.00 MIKULÁŠ A ČERT V BESEDĚ
Také máte každý rok problém, jak sehnat na poslední chvíli Mikuláše s čertem? Tak letos máte o starost méně! Přiveďte děti
do KC Beseda v době mezi 17.00 a 19.00 spolu s dárky a případně seznamem jejich „prohřešků“, Mikuláš se poslechne od dětí
připravené básničky a rozhodne, zda je obdaruje či zavolá čerta …

Sobota 6.12.2008, 19.00   KONCERT – DVA ŠANSONOVÉ SVĚTY
Komorní improvizovaný pořad, který se pokusí najít  společná témata francouzského a českého šansonu. 
Účinkují Eva Kriz – zpěv,Eva Dvořáková - zpěv a kytara, Milan Dvořák – klavír. Vstupné: 100,-Kč

Neděle 7.12.2008, 16.00 KINO - HORTON
USA, 2008, animovaný, rodinný, 85 minut, dabing, režie: Jimmy Hayward, Steve Martino.Tvůrci Doby ledové přicházejí se
zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé. Příběh z pera Dr. Seusse, který si už po celém světě získal své fanoušky. Pozor,
přichází HORTON! Celkem normální slon…Vstupné: 65,-Kč

Pondělí 8.12.2008, 17.00 INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.
Koncert tříd pěveckých a kytarových

Úterý 9.12.2008,   18.30 PŘEDNÁŠKA O ŠIKANĚ
Aktivista proti šikaně Tomáš Petrůj si pozval hosty, jenž o školní šikaně budou hovořit z mnoha úhlů - co šikana vůbec je, co
způsobuje, jak se ji bránit, na koho se obrátit při řešení a jakým způsobem, časté omyly a obstrukce při řešení šikany, jak ji
řešit a především předcházet z pohledu školy. Dozvíte se, že šikana není samostatně popsaný trestný čin, ale skrývají se za tím
tr. činy jako jsou např. vydírání, útisk apod. Budou popsány předpisy použité v české legislativě, které na jevy, jenž jsou šika-
nou právě i ve škole, pamatují a jenž lze použít.

Středa 10.12.2008, 9.00 - 12.00 KURS – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY 
SVÍČKY - výroba svíček gelových, ze včelího vosku, parafínových. Sebou "ozdoby" do gel. svíček. Cena (včetně materiálu)
250 Kč. Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel. 
Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 11.12.2008,  9.30 !! DĚTSKÉ DIVADLO – PUTOVÁNÍ ZA ŠŤASTNOU HVĚZDOU
Pohádkový příběh plný vánoční pohody. Hraje divadlo Vysmáto Aleše Bílka. Vstupné: 40 Kč/os

Čtvrtek 11.12.2008, 16.00 INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.
Koncert tříd klavírních a flétnových

Čtvrtek 11.12.2008, 19.30 KINO – NESTYDA
ČR,2008, 88 minut , komedie, od 15 let, režie: Jan Hřebejk.Hrají: Jiří Macháček, Emília Vášáryová, Simona Babčáková, Pavel
Liška, Pavel Landovský,Nina Divíšková,AdyHajdu, Roman LuknárJamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, Chris Cooper 

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



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

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování dárcům

Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

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

Film, který Michal Viewegh s nadsázkou označuje jako neromantickou komedii o manželství a sexu, vznikl na základě jeho
bestselleru „Povídky o manželství a o sexu.“ 

Sobota 13.12.2008 18.30 ADVENTNÍ KONCERT – SOUBOR MUSICA DOLCE VITA 
Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové sólové
flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové  ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demu-
thové. Na koncertě zazní hudba A.Vivaldiho, G.F.Händela, J.S.Bacha, J.J.Ryby,adventní písně a pastorely.Vstupné: 80,100 Kč

Neděle 14.12.2008, 16.00 VÁNOČNÍ HRA – PATERO POKUŠENÍ
V nebi se sejde nebešťanstvo k „Už x-té konferenci o lidské nápravě“. Rokují o člověku, jeho významu, proč byl stvořen a jak
by se dal „ napravit“. Postupně se tak projde několik starozákonních příběhů, ve kterých se ukazuje, že každý člověk nakonec
podléhá pokušení a není nikdo, kdo by byl vůči němu naprosto rezistentní. Nakonec dojdou diskutující k tomu, že na svět by
se měl poslat  někdo docela jiný – mesiáš a andělé přemýšlejí, kdo by se jím měl stát.Jejich diskuse je přerušena archandě-
lem Gabrielem, který jejich pozornost soustřeďuje na Zemi, kde se právě narodil Spasitel, docela jiný, než by očekávali.Hru s pís-
ničkami zahraje 47 dětí, které chodí na náboženství do ZŠ v Klánovicích a na faru v Kolodějích. Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 18.12.2008, 19.30 KINO – VICKY CRISTINA BARCELONA
USA,Španělsko, 2008, 96 min, komedie, titulky, od 15 let,  režie: Woody Allen.Hrají: Javier Bardem, Patricia Clarkson, Penélope

Cruz, Scarlett Johansson, Kevin Dunn, Rebecca Hall, Chris Mesina.Do Barcelony odjíždějí na léto dvě mladé Američanky. Poněkud
příkrá a zásadová Vicky a její hédonická kamarádka Cristina. Potkávají spontánního malíře a jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárli-
vou ex-manželku. Srážka tak temperamentních charakterů na malém prostoru nemůže skončit jinak než žhavým dobrodružstvím… 

Od 5. 12. 2008 bude k vidění v parku KC Beseda BETLÉM s ovečkami.
23. 12. 2008 od 17.00 se uskuteční u Haly starosty Hanzala KONCERT PRAŽSKÉ ZVONOHRY,

který finančně podpořil  ÚMČ Praha Klánovice
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Rezervace a ceny vstupenek
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého 

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

Změna programu vyhrazena.

KULTURA
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ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
V sobotu 8. listopadu byla v našem muzeu zahájena výstava Old skauti vzpomínají. Protože autoři avi-

zovali, že mají shromážděno velké množství památek na činnost skautů v tehdejší oblasti Újezd nad Lesy a Nová
Sibřina, vystěhovali jsme celou trvalou expozici muzea a poskytli všechny skleněné vitríny pro prezentaci jejich
exponátů.

Ideový záměr i celou expozici shromáždili a vkusně a přehledně instalovali pánové Jaroslav Lízner a Milan
Zeman.

Výstava tak poskytne návštěvníkům přehled o činnosti skautské organizace. Fotografická dokumentace pak
ukáže újezdské skauty v různých etapách jejich skautského života.

Vernisáž výstavy zahájili milým zpěvem Vlčata vedená panem Janem Jackem. Po nich nastínil pan J. Lízner,
co uspořádáním výstavy Old skauti zamýšleli. Společně s p. M. Zemanem pak poskytli četným návštěvníkům ver-
nisáže podrobné informace o vystavených exponátech i o činnosti skautů v oblasti Újezda nad Lesy. – Nová Si-
břina.

Občerstvení i další pomoc poskytly členky OS Maminy z Újezdské roviny vedené paní Ing. Evou Danielovou.
Tato organizace prokázala, že je nejen náš partner, ale doslova dobrý přítel muzea.

Věříme, že výstava přesvědčí návštěvníky, že celý skauting i všichni jeho příslušníci byli a jsou jak v období
svobody, tak i v těžkých obdobích pronásledování a nenávisti za německé okupace i komunistické vlády jsou věr-
nými a pevnými ochránci demokracie a svobodného myšlení.

Protože jsou hlášeny návštěvy i ze vzdálenějších skautských organizací, prodlužujeme ve dnech
15., 22. a 29.11.2008 výstavní dobu  9 – 17 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.

Do konce kalendářního roku uspořádá muzeum ještě dvě akce:
1)V sobotu 6.12. od 14 hodin – 1. adventní koncert, účinkuje v něm slečna Marta Ženatá – soprán a paní

Daniela Svatošová – klavírní doprovod. V první části uslyší návštěvníci skladby Leopolda Koželuha, Fr. Du-
rante Vergina a Giocoma Carissimiho, jakož i klavírní polonézu Frederika Chopina. Ve druhé části uslyšíte
výběr ze staročeských vánočních koled. Věříme, že posluchači zde alespoň na hodinku naleznou v počínají-
cím předvánočním shonu zklidnění a pohlazení hudbou, která po staletí přináší potěšení. I na tento koncert
je vstup volný.

2)V sobotu 13.12. v 10:00 hodin proběhne poslední vernisáž a to výstavy dětských prací pod názvem
Praha – moje město. Na zahájení výstavy přislíbily účast dvě známé pracovnice v oboru dětské tvorby, a to
výtvarnice paní Inka Delevová a překladatelka paní Lýdie Stohrová – Müllerová.

Zveme co nejvíce rodičů i prarodičů ať se potěší dětskými představami o Praze – i našem městě.

PhDr. Miloš Schmidt,  předseda MRÚM

SPORT

ZPRÁVY Z FOTBALU
Fotbalová sezóna 2008/2009 se do-

stala ke své polovině a tak nezbývá než
rekapitulovat dosavadní výsledky a po-
děkovat všem hráčům za jejich pod-
zimní snažení . Veškeré informace,
podrobnosti k utkáním , sestavy, zprá-

vy z fotbalových utkání dorostu a dospělých a další in-
formace k dění v klubu  naleznete na www.fkujezd.cz.

Starší přípravka (hráči roč. 1998 a ml.)
Tréninky v tělocvičně:
Úterý 16,00 - 17,00 hodin
Pátek 14,00 - 15,30 hodin

Výsledky podzimní části sezony 2008/2009
Sportovní Jižní Město - FK Újezd nad Lesy 2 : 2 (0 : 2),
Branky: 6´Mruvčinský, 20´Čermák

Odehráli jsme dobrý zápas se smolným koncem, pro-
tože soupeř vyrovnal díky našemu vlastnímu gólu, roz-
hodčí nám neuznal regulérní gól a v poslední minutě
jsme měli stoprocentní šanci, kterou jsme nevyužili.

FK Újezd nad Lesy - SK Hostivař 6 : 1 (2 : 0), 
Branky: 11´, 20´, 27´, 28´, 46´, 50´ Mruvčinský

Na první domácí zápas jsme se velmi těšili, hrálo se
za pěkného počasí na perfektním trávníku. Soupeř
přijel pouze s jedním hráčem na střídání, nestačil na nás
po fyzické ani taktické stránce a bez větších problémů
jsme zvítězili.

Aritma - FK Újezd nad Lesy 0 : 0 (0 : 0)
Další zápas jsme odehráli na hřišti soupeře, který před-

chozí dva zápasy vyhrál, takže se dal očekávat tuhý boj.
Hrálo se za chladného počasí a brzy po ránu, což asi ani
jednomu týmu nevyhovuje. Celé utkání bylo vlastně čekání
na chybu druhého, která nakonec za celý zápas nepřišla
a tak jsme se rozešli smírně a bez vstřelené branky.



Štěrboholy - FK Újezd nad Lesy 0 : 8 (0 : 1)
Branky: 2´, 35´, 48´Veselovský, 32´, 42´ Mruvčinský,
44´, 45´ Denemark, 39´ Kuštein

Za krásného slunečného nedělního odpoledne jsme
zavítali na hřiště Štěrbohol. Chtěli jsme si ze soupeřova
hřiště odvézt tři body, protože v minulém kole jsme ztra-
tili na Aritmě, ale za první poločas se nám podařilo dát jen
jednu branku. Druhý poločas jsme začali velkým tlakem
a na hřišti existovalo jen jedno mužstvo, a to Újezd. 

FK Újezd nad Lesy - ČAFC Praha 4 : 1 (3 : 1)
Branky: 14´, 50´ Mruvčinský, 5´Veselovský, 24´ Horák

Po tragickém úvodu, kdy jsme hned v první! minutě do-
stali branku, jsme začali hrát naši hru a ač byl soupeř o hla-
vu větší, po dobrém výkonu celého týmu jsme ho porazi-
li. Tři body zůstaly doma, protože kluci hráli s větším na-
sazením a s chutí poprat se o dobrý výsledek než soupeř.

Inferno - FK Újezd nad Lesy 1 : 9 (1 : 5)
Branky: 1´, 17´, 34´Veselovský, 5´, 37,´40´, 
Mruvčinský, 10´, 38´ Kuštein, 22´ Denemark

Dnešní zápas nám opravdu vyšel, kluci si zahráli hez-
ký fotbal se spoustou pěkných akcí, ale pravda je, že nám
tento výkon umožnil i soupeř, který hrál úplně odevzdaně.
Možná to bylo i tím, že poměrně brzy prohrával o více
branek a fotbal ho přestal bavit.

FK Újezd nad Lesy - SK Dolní Chabry 8 : 1 (4 : 0)
Branky: 1´, 4´, 15´ Mruvčinský, 28´, 50´ Veselovský,
24´Kuštein, 31´ Přibyl, 34´ Votava

Soupeř z Chaber byl o pouhé dva body za námi, tak-
že jsme očekávali vyrovnané utkání. Protože se chtěli
kluci doma předvést, zahájili jsme ofenzivně, tak jak se
na domácí tým patří a už po třiceti vteřinách jsme vedli.

Po patnácti minutách to bylo o tři branky, kluci si krás-
ně přihrávali, vyhrávali  souboje jeden na jednoho, peč-
livě bránili, zkrátka byla radost se na ně dívat.

Čechie Smíchov - FK Újezd nad Lesy 0 : 12 (0 : 6)
Branky: 3´, 6´, 20´, 22´, 46´ Mruvčinský, 10´, 27´, 29´,
35´ Veselovský,    23´, 31´ Denemark, 44´ Přibyl

Na Smíchov jsme přijeli s jednoduchou taktikou.
Chtěli jsme do zápasu vlítnout jako uragán a než se vzpa-
matuje, nastřílet mu pár gólů, aby kluci, co za dvě hodiny
ještě jeli hrát za mladší přípravku, mohli chvíli po přestávce
odjet zpátky do Újezda. Naše taktika vyšla podle plánu, pro-
tože za deset minut to bylo o tři branky a soupeř byl zralý
na ručník. Dnešní zápas se povedl klukům jak výsledkově,
tak herně, bylo na nich vidět s jakou radostí fotbal hrají.
FK Újezd nad Lesy - Čechie Uhříněves 2 : 1 (1 : 0)
Branky: 25´, 49´ Mruvčinský

Nebrali jsme dnešní zápas na lehkou váhu, protože
jen vítězství by nás udrželo na dostřel zatím vedoucí Spor-
tovní Jižní město. Chtěli jsme proto hrát ze zabezpečené
obrany a podnikat rychlé brejky na soupeřovu branku. Tato
taktika nám vyšla, ale bez bojovnosti bychom dnešní
utkání nedovedli do vítězného konce, neboť vítězný gól
jsme vstřelili až minutu před koncem utkání. V první po-
lovině tohoto soutěžního ročníku byla Uhříněves pro nás
asi nejtěžší soupeř, na kterého jsme narazili. 

Za celou podzimní část soutěže si kluci zaslou-
ží pochvalu za předváděné výkony a bojovnost, kte-
rou se prezentovali, velký dík také patří rodičům
za neutuchající podporu a obětavost. Takže ještě jed-
nou všem velké díky!!
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Foto - starší přípravka - sezona 2008/2009



TABULKA STŘELCŮ TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁST SEZONY 2008/2009
PO 9. KOLECH

Mruvčinský 24
Veselovský 13
Denemark 5
Kuštein 4
Přibyl 2
Čermák 1
Horák 1
Votava 1

Trenér: Roman Mruvčinský
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Pořadí Název klubu Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Sportovní Jižní Město 9 8 1 0 56 : 6 25
2. FK Újezd nad Lesy 9 7 2 0 51 : 7 23
3. Čechie Uhříněves A 9 6 1 2 31 : 11 19
4. ČAFC Praha C 9 6 0 3 36 : 15 18
5. SK Dolní Chabry 9 4 0 5 17 : 34 12
6. SK Aritma Praha B 9 3 1 5 11 : 21 10
7. SK Čechie Smíchov 9 3 0 6 22 : 45 9
8. FC Inferno Praha 9 3 0 6 21 : 45 9
9. Viktoria Štěrboholy 9 1 1 7 18 : 44 4

10. SK Hostivař B 9 1 0 8 11 : 46 3

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690

DOPLNĚK K INFORMACI O ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2009/2010
K přijímání dětí s trvalým bydlištěm mimo Újezd n. Lesy a nebydlících v naší MČ.

V současné době je do prvního ročníku základní školy počítáno předběžně se 141 předškolákem z jednotli-
vých mateřských škol v obci a cca 10 předškoláky umístěnými v MŠ mimo Újezd nad Lesy. Předpokládá se, že
počet dětí se žádostí o odklad nástupu povinné školní docházky bude zhruba stejný jako vloni, tj. kolem 25. Tím
se dostáváme k počtu cca 125 prvňáčků, kteří by měli nastoupit do prvních tříd naší základní školy. Tomu od-
povídá otevření 5 prvních tříd, které v podstatě beze zbytku naplní jen újezdští školáci.  V těchto počtech je vy-
cházeno z loňského opatření a přání zřizovatele i školy – preferovat kvalitní péči o místní děti, jejichž rodiče
skutečné žijí a trvale bydlí v Újezdě nad Lesy, naplňovat třídy do počtu cca 25 žáků a udržet školní družinu až
do třetího ročníku ZŠ.  Z výše uvedeného vyplývá, že pro šk.rok 2009/2010 nebudou uchazeči s trvalým byd-
lištěm  mimo Újezd nad Lesy do prvního ročníku naší základní školy přijímáni. Děkujeme za pochopení.

Miroslav Kurka, ředitel školy

Bližší informace k - zápisu,  mimořádnému termínu (nemoc, zahraniční pobyt ap.), prohlídce školy aj. podá:   
pí Vladana Vacková, Mgr. - zástupkyně ředitele školy pro I. stupeň ZŠ – tel. 281 045 311; vackova@zspolesna.cz

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy 

pro školní rok 2009 –  2010

se uskuteční 15. a 16. ledna 2009 

od 14 do 18 hodin

ve školní budově 1. stupně v parku
Bližší informace a termín dodatečného zápisu tel. 281 045 311

SPORT
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PROSINCOVÁ ZAHRÁDKA

ZAHRÁDKA V PROSINCI
Prosinec, poslední měsíc v roce, pro člověka

snad nejvíce očekávaný, je pro zahrádkáře odpo-
činkový, kdy nabírá síly na další rok. Má k tomu pří-
ležitost, neboť v tomto měsíci je i nejkratší den
v roce. Zvyky a pranostiky, podle kterých si naši
předci předpovídali nadcházející rok, mají i v dnešní
době platnost a tak například: 

Barbora na ledě, vánoce na blátě.
Na Adama  a Evu čekej oblevu.
Jasné vánoce, hojnost vína a ovoce.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.

Co můžeme ještě na zahradě udělat?
Pokud silně nemrzne máme ještě možnost provést

zálivku veškerých dřevin i ovocných stromů. Někdy ří-
káme, že  nám přes zimu zmrzly, omyl, uschly pokud
byl podzim suchý tak jako letos. Zkuste rýpnou
do země rýčem a uvidíte, že je země vlhká asi 20 cm
a to je málo, u kořenů je nedostatek vláhy. 

V případě, že napadne větší množství vlhkého
sněhu, dřeviny nevydrží takovou tíhu a lámou se,
proto bychom měli preventivně ty, které k lámání
mají sklon zavázat.

Také vyhrabání listí je velmi důležité, zamezíme
tím bujení různých houbových chorob a plísní. Při-
mlouvám se o kompostování listí, tím si zajistíme
dobrý kompost pro další roky. Můj pradědeček za-
hradník říkal „co zahrada dá, má se jí vrátit“ také
jedno z  mouder našich předků. 

Rostliny doma
Pokud jsme pokojovky přes léto letnili, mohli

jsme si přenést do bytů i škůdce a to zejména svi-
lušky, mšice, červce, háďátka, vlnaté červce, třás-
něnky a háďátka. Všem těmto škůdcům se můžeme
bránit chemicky, ale prohlédli jste si obaly chemic-
kých přípravků? Někdy vidíme lebku, jindy zase plo-
chý kříž v oranžovém poli, což jsou znamení, že
přípravky jsou zdraví škodlivé. V uzavřených pro-
storech – bytech bychom se měli aplikaci těchto pří-
pravků co nejvíce vyhýbat. A tak si povíme
o náhradním řešení, kdy používáme zdraví ne-
škodné  přípravky, které obsahují:
Parafínový olej 
zaslepuje dýchací orgány puklic, štítenek, vlnatých
červců a svilušek. Přípravky s touto látkou snášejí
rostliny s tuhými listy a ošetření je postřikem.
Draselné mazlavé mýdlo
působí na dýchací orgány savého hmyzu. Mýdelné
přípravky snášejí i rostliny s měkkými listy. 
Pyretrum
působí na nervový systém teplokrevných i studeno-
krevných živočichů. Používáme přípravky na kterých
je uvedeno přírodní pyretrum.
Další rada je:
na napadené rostliny použít lesk na listy a ještě mů-
žeme použít s výživou pro rostliny a právě přípravky
na posílení rostlin je vyzkoušená metoda pro jejich
posílení. 

Další nepříjemní jsou chovostoskoci a smutnice,
i když nejsou pro rostliny škodlivé. Chvostoskoci se
vyskytují ve velkém počtu, živí se houbami, řasami
a tlejícími organickými látkami. 1 - 4 mm dlouzí bě-
laví, mimořádně pohybliví živočichové mohou žít jen
při vysoké vlhkosti. Jejích množství omezíme, když
substrát udržujeme sušší. Také ponořením květino-
vého balu na několik hodin do vody, vypudíme
chvostoskoky ze substrátu a vylijeme je s vodou.

Smutnice - černé mušky jsou sice obtížné, ale
mále nebezpečné, poškodí pouze velmi mladé
rostliny, jejich vlasové kořínky a to pouze tehdy,
když je substrát příliš suchý. Velmi dobře se přile-
pují na žluté lepkavé destičky. Smutnice se nikdy
nedají vyhubit úplně., přiletí vždy znovu.

VÝSTAVA
Tak jako každý rok jsme i letos uspořádali pod-

zimní výstavu ovoce a zeleniny. Vždy se obáváme,
zda budeme mít dost exponátů. Příkladem je nám
náš nejstarší člen , snad se nebude za toto ozna-
čení zlobit, přítel Prokop, který vždy výstavu obdaří
svými výpěstky.  Vystavené ovoce, zelenina a také
stále ve větší míře hrozny nás přesvědčily o tom, že
lze pěstovat i bez chemie a o to větší má pak pro
nás cenu. Poslední roky nás pravidelně navštěvuje
v poslední den výstavy přítel Dr. Stanislav Peleška
a nebylo tomu jinak i letos. Počasí nám přálo a přá-
telská beseda na sluníčku byla všem  účastníkům
příjemná. Výstavu navštívil také zástupce Územního
sdružení ČZS hl. města Prahy Ing. Ctibor a jeho
slova zněla „upřímně Vám závidím všechno“, víc
jsme nepotřebovali slyšet.

Moštování: 
Moštování probíhalo, dle zájmu členů a měli

jsme opravdu na začátku obavy, jak vše dopadne.
Zda budeme mít dostatek pracovitých rukou a zda
zařízení vydrží. Zařízení s malými úpravami př. No-
hejla pracovalo spolehlivě a část mužů z výboru
společně s př. Podroužkem, př. Stulíkem a vnukem
př. Trendy zařídili obsluhu u  moštování. Všem patří
vřelý dík.  

Zhodnocení práce v areálu:
Každý rok na základě plánovaných prací žádáme

Úřad MČ Praha 21 o grant na investiční činnost. Letos
jsme byli nuceni provést výměnu dveřních křídel
včetně kování  u klubovny, moštovny, WC a malého
skladu, nátěr střech a menší stavební opravy. Máme
také zakoupený materiál – stříšky na zeď na jižní
straně. Práce budou složitější a je třeba odborných
rukou, tak počítáme, že práci zadáme odborníkům.  

Sadbové brambory
Ještě připomínka objednávky sadbových bram-

bor. Kdo se byl podívat na  výstavě viděl, jaké
krásné brambory lze vypěstovat. Vařené pak jsou
opravdovou pochoutkou a od velkovýroby okamžitě
k rozeznání. Pokud  máte zájem, ještě je možnost
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Za dávných časů první republiky,
kdy lidé měli větší cit jeden pro dru-
hého, bývaly kolem Vánoc noviny
a časopisy plné povídek s dojem-
nými příběhy. Obyčejně o opuště-
ných sirotcích hledících toužebně
do oken příbytků se stromečky
a prostřenými stoly a chudých služ-
tičkách či švadlenkách, které právě
v onen svatý den potkali bohatí
a soucitní továrníci či šlechtici
a zvali k štědrovečerní tabuli, aby
později šťastně spojili jejich osudy
se svými. 

Já si teď na jeden dojemný, ale
zcela pravdivý příběh ze svého dět-
ství vzpomněl a předkládám ho tu
k probuzení i vašich ušlechtilých
citů. Hlavním hrdinou v něm není
ani sirotek, ani žádné chudé děvče,
ale malý promrzlý králičí kluk. 

Bylo to dopoledne na Štědrý den
roku 1934, když jsem se pasivně
zúčastnil výpravy do štamberské
hájovny, kde lesní správa prodávala
vánoční stromky. Sněhu bylo po ko-
lena, ale já seděl pohodlně na sáň-
kách, které po lesní svážnici smě-
řující téměř přímo k cíli naší cesty,
táhl můj tatínek. Byl zednickým
mistrem, tedy řemesla stavebního,
které mělo v zimě nucené prázd-
niny částečně kvůli sněhu, ale
hlavně proto, že mráz nepřál maltě
a betonu. Proto v zimních měsících
obyčejně pracoval, stejně jako i lidé
podobných řemesel, při ledování,
nebo v lese. Ten rok to byla lesní
těžba V Pařezině a Na Vidrholci,
dvou těžebním plánem stanove-
ných místech. Kácelo se jednak

dříví na otop, jednak stavební a tvrdé
pro průmysl. Protože táta měl v rámci
„naturálních požitků“ i vánoční stro-
mek zdarma, táhl mne ty tři kilometry
sněhem, aby ušetřil deset korun,
které by byla taková jedlička stála
a kterou ukrást v lese nechtěl, pro-
tože to bylo proti jeho zásadám.

Po cestě jsem se dobře bavil, táta
mi ukázal stopy jezevce, který tu pře-
šel přes cestu, když vylezl ze svého
teplého doupěte sehnat si něco
na zub a zastavili jsme se u krmelce,
kde jsem vysypal do korýtka pytlík
na podzim nasbíraných kaštanů
a žaludů. O kus dál hodovalo na
padlé srně hejnko vran a dva
krkavci, a na dvacet kroků před námi
přetáhl jelen s dvěma laněmi, což byl
pro mne úžasný zážitek – bylo to
poprvé, co jsem viděl tohoto krále
lesa živého a na vlastní oči, i když
jen na několik vteřin, než zmizel
ve smrčí na druhé straně cesty. 

Aby toho ještě nebylo dost, vyjel
před námi z lesa na koni ředitel lesní
správy pan Wolf, zastavil a srdečně
s otcem chvilku porozprávěl. Když
viděl, jak na jeho valacha obdivně
zírám, sesedl, zvedl mne ze sáněk
a posadil do sedla. „Drž se, chlapče,
za hrušku, projdeme se!“ Marně
jsem ale hledal nějakou hrušku,
které bych se chytil, dokud mi vou-
satý pan Wolf neukázal, co že to je
ta hruška. Ušel se mnou a s tatín-
kem, táhnoucím prázdné sáně,
pěkný kus cesty a pak se rozloučil.
Posadil mne znovu na sáňky, vsedl
na toho svého komoně a odklusal
opačným směrem.

My jsme konečně došli k há-
jovně, na jejímž dvoře dva lesní děl-
níci připravovali a prodávali, za do-
hledu pana hajného Bartoše,
stromky zájemcům, což byli větši-
nou bohatší lidé, majitelé vil a vilek
ze sousedních  Klánovic. Pan Bar-
toš nás pozval do domu, kde s ním
tatínek vypil pár sklenek něčeho,
co krásně vonělo jako borové jehličí
(že to byla jalovcová, jsem uslyšel
až později doma, kdy ji maminka,
jak říkala „po čuchu“, pojmenovala)
Já jsem dostal čaj s vánočkou a pyt-
lík ořechů. Seděli jsme tam dost
dlouho, ale pak se tatínek zvedl.
„Co naplat, pane Bartoš, je nám
u vás hezky, ale musíme jít, máma
na nás čeká s obědem a já musím
ještě zabít a naporcovat kapra
a ustrojit tuhle s klukem stromek,
aby to jeho malej brácha neviděl.
Děkujem a přejem pěkný Vánoce!“

Naložili jsme stromek na sáňky,
já si na něj sedl jako předtím
na koně, a vyrazili jsme domů.
Na rozdíl od cesty sem už tatínek
moc nevyprávěl, spíše si pobruko-
val, ale nevím co. Asi nějakou ko-
ledu o roztomilé Bárušce, kterou
jsem ještě neznal. Jak jsme tak jeli
tím tichem a sněhem, který pod
tatínkovýma nohama rytmicky
vrzal a pod sáňkami tiše syčel, za-
čínaly se mi zavírat oči, poklimbá-
val jsem na té jedličce a najednou
ležel jako pytel ve sněhu. Usnul
jsem, spadl, a koukám, jak můj ro-
dič se stromkem pochoduje dál,
aniž co zpozoroval.

PROSINCOVÁ ZAHRÁDKA

ČTENÍ PRO RADOST

objednat, maximálně do vánočních svátků. Pak ob-
jednávku přijmeme, ale již nebudeme ručit vybranou
odrůdou, ale také kvalitní sadbou, ale méně žáda-
nou, prostě která zbude. 

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁ:
př.Exnerová 281 971 101
př. Líznerová 281 972 219 
a manželé Nohejlovi 281 972 155 . 

PŘÁNÍ
Všem našim členů, příznivcům a občanů přejeme

klidné a pohodové prožití svátků vánočních, mnoho
zdraví, elánu a splněných přání v následujícím roce
2009. Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli splnit
naše plány a to zejména Úřadu MČ Prah 21 za pod-
poru, kterou naší organizaci poskytla.

Za výbor ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

ŠTĚDROVEČERNÍ HOST 



Vzpamatoval jsem se a zaječel tak,
že to proletělo lesem jako siréna. Mělo
to jeden žádoucí účinek, že táta se
lekl a vrátil se pro mne těch dvacet
kroků zpátky, ale také druhý, nežá-
daný. Uštědřil mi dva pohlavky jako
poučení, že za jízdy se nespí! Když
mne znova usazoval na ten dopravní
prostředek, všiml jsem si, že kousek
od nás leží nějaký hnědý předmět. 

„Tati, támhle někdo asi ztratil be-
ranici, koukej“, povídám, a ukazuji
na tu chlupatou hromádku, „podej
mi ji, prosím tě. Maminka ji usuší
a budu ji nosit místo tý kšiltovky!“

Táta udělal tři kroky , shýbl se a
v ruce zvedá ze sněhu za uši krá-
líka. „Žádná bernice, králík, a je
ještě tochu teplej, takže zmrzl te-
prve před chvílí. Tumáš a drž ho ať
ho neztratíš, maminka ho na Ště-
pána upeče, bude to změna po tý
rybě.“ Vzal jsem ho, a aby nevypadl
do sněhu jako před chvílí já a za-
strčil si ho pod kabát, zděděný
po starším bratranci, takže pod ním
bylo místa dost. Sáňky sebou trhly
jak táta zabral a tentokrát jsme už
bez zastávky spěchali domů. 

Když už jsme pomalu vyjížděli
z lesa do vsi, cítil jsem, že se mi
králík pod kabátem pohnul a do-
konce mne škrábl drápkem pod ko-
šilí do břicha. „Tatííí“, volám zou-
fale, „von vobživnul a škrábe!“

„Prosím tě, vždyť byl zmrzlej, jak
by mohl vobživnout!“, zastavuje táta
a sáhne mi pod kabát. V tu ránu ale
uskočí s prstem v puse. „Kruci, von
mě, mrcha, kous´! Vstaň, já ho
praštím za uši, aby dal pokoj!“

„Nééé, tati, nééé, já si ho ne-
chám, von bude bydlet s náma,
když jsme ho zachránili!“

„Prosím tě, kde by s námi bydlel?
S tebou v posteli? Hloupost, ukaž,
já ho bacím a zbaštíme ho!“ povídá
táta, ale už ne tak kategoricky. Když
jsem ale pořád tak žadonil, vzdal to.
„Dobrá, dáme mu domov, jenže ne
v bytě. Dostane jeden kotec v králí-
kárně, ale starat se o něj budeš ty!“

Spadl mi kámen ze srdce, přitiskl
jsem toho zmrzlíka pod kabátem
více k tělu, sáně se rozjely a za pět

minut už jsme vjížděli na náš dvo-
rek. Seskočil jsem ještě za jízdy
a běžel do kůlny, kde měli naši krá-
líci zimní obydlí. Vstrčil jsem ušáčka
do jednoho kotce, vyrobil mu tam
pelíšek ze slámy a sena, naplnil
krmítko ovsem z plechovky na polici
a nalil vodu. Zachráněnec seděl,
ani se nehnul a celý se třásl. Chvíli
jsem ho ještě pozoroval, než jsem
byl nekompromisně odvolán
k obědu a strojení stromku. 

Když se mi později, těsně před
večeří podařilo odběhnout na chvi-
ličku do kůlny na vizitu, náš vánoční
host už si pochutnával na té cere-
ální lahůdce. Tiše jsem za sebou
zavřel dveře a v duchu mu popřál
radostné a šťastné Vánoce. 

Že to není moc dojemný příběh?
No, pro vás asi ne, ale já jsem ten
večer usínal ve svém pelíšku se
slzičkou nad šťastným osudem ma-
lého králičího sirotka. Na jaře příš-
tího roku jsme ho vypustili přibližně
na místě, kde jsme ho v zimě našli.
Chvíli postál, ukousl z lístku pam-
pelišky a odhopkal po nízký hustý
smrček, kdy jsem ho viděl napo-
sled. Bylo to podruhé, kdy jsem měl
v očích zamlženo a prosil v duchu
myslivce, který ho snad jednou
potká: „Prosím, nestřílejte na něj,
je to můj štědrovečerní host!“ 

Luděk Ťopka 
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PLACENÁ INZERCE

Centrum soc. služeb Běchovice hledá do svého týmu PEČOVATELE 
Náplň: přímá práce s uživateli služeb v terénu a v domě s pečovat. službou,

rozvoz obědů, dovoz k lékaři. Účast na spol. aktivitách. Pracovní doba

flexibilní. ŘP podmínkou, pečovatelský / sanitářský kurz výhodou. 

Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete CV na info@cssb.cz

Další informace: Melanie Zajacová, ředitelka, 775 203 100, melanie@cssb.cz

ZÁMEČNÍKY PRO INTERIÉROVOU 
A EXTERIÉROVOU VÝROBU + MONTÁŽ
SKLA PŘIJME FIRMA V ŠESTAJOVICÍCH
TEL: 281 960 425, PO 15 HOD. 602 320 993 

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE
ADRESA: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21, STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16  PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY
PODATELNA: tel.: 281 012 911, fax: 281 971 531
ÚŘEDNÍ HODINY:  PO 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30     ST 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30      PÁ 8:00 – 12:00
Výkonná redaktorka: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943,  e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz
Příspěvky: e-mailem, osobně, podatelna, schránka před hlavním vchodem 
Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel: 281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz
osobně, elektronicky. Platba: v hotovosti, na fakturu 



DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
SECOND HAND

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

Otevírací doba: Po, St - 1100 - 1600

Út, Čt - 1400 - 1800

8.-11.12. ZIMNÍ VÝPRODEJ
SLEVA 50% NA VŠE

12.12.-18.1. ZAVŘENO – otevřeno pouze na zvonek

nebo po domluvě na emailu bazareklvicek@seznam.cz

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

D O P R AVAD O P R AVA

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

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

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

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

www.autodoprava-hovorka.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

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

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

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

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

Ohlídám vaše dítě,
příležitostně i dopoledne - dle dohody.

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

ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

• Geodetické práce pro potřeby stavby
• Zaměření IS pro kolaudaci 
• Geometrické plány
• Vytyčení vlastnických hranic 
• Újezd nad Lesy a okolí
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

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

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

Případnou nutnost náhradního bydlení 
pomohu zajistit.

Volejte 605 246 386

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

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

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

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

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

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

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

• dámské zakázkové krejčovství 
• opravy oděvů
• úpravy oděvů
• oprava a šití prádla

Čentická 1470, Praha 9 190 16
RESTAURACE U STADIONU

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

1100 - 2130 hod

nabídka jídel na www.fkuujezd.cz
v sekci restaurace

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

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

Č. mob. 775 327 319
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JJ II ŘŘ ÍÍ   HH OOVVOO RR KK AA
!! NOVĚ OTEVŘENO - HRADEŠÍN !!

PNEUSERVIS osobních, nákladních, užitkových vozů, 
zemědělských strojů 

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

akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma

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

vozů včetně nákladních a autobusů

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)

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

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

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz
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ZÁMEČNICTVÍ - 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



28

placená
inzerce & reklama

Nabízíme veškeré služby lyžařům:
- nastavení lyžařského vázání
- montáž lyžařského vázání
- montáž snowboardového vázání
- montáž běžeckých vázání
- broušení hran i skluznic
- opravy skluznic

Otevírací doba: po - pá 1700 - 2000  

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

hledám
OSOBNÍHO ASISTENTA

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

Hledáme paní na výpomoc do domácnosti

2-3x týdně do menšího rodinného domu.

Jsme přátelská rodina s odrostlejšími dětmi.

Újezd nad Lesy - tel. 773 677 311

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

STAVEBNÍ DOZOR
rekonstrukce, modernizace, novostavby... 

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

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

Lyžařský servis
NNaa BBllaattoovvěě

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

Bělušická 1723, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel.: 739 616 997
www.studio-evik.estranky.cz

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

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

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

ČEŠTINA - NĚMČINA
Jazyková výuka pro děti i dospělé

v Újezdě nad Lesy a okolí
Jednotlivě i v malých skupinkách

Kontakty: Tel.: 605 308 544, 281 973 167
E-mail: hazach@centrum.cz



OVOCE ZELENINA 
„U KALUŽE“

Akce na prosinec

Voda Evian 1,5 l 27,90
Tablety do myčky Ecover 19,-
Bio vejce 6 ks 54,-
Nápoj Aloe Vera 1,5 l 65,-

Květiny – vazby, adventní dekorace

Vánoční otevírací doba
Ne 21.12. zavřeno
Po 22.12. 8.00 – 19.00
Út 23.12. 8.00 – 19.00
St 24.12. 9.00 – 11.00
Čt 25.12. zavřeno
Pá 26.12. zavřeno
So 27.12. zavřeno

Tel. 777 877 261
Adresa:
Praha 9 – Klánovice, 
ulice Votavova
Za obchodním domem UB.

REALITNÍ KANCELÁŘ          
ANNA SPÁČILOVÁ

Praha 21 – Újezd nad Lesy, 
Soběšínská 1788

tel./fax: 281 972 217,  
mobil:   602 288 460

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

Hledám v Újezdě nad Lesy 
pozemky ke stavbě RD 

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

poradenství++

Všem klientům přeji příjemné a ničím
nerušené prožití Vánoc a PF 2009
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Vánoční dárek pro rodinu i přátele

AVON LADY Kateřina

777 894 754   přijedu

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

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

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

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

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

www.zahradastehlik.cz

Opět novinka ve studiu TÁLÍ. 
Galvanická žehlička na vrásky.
Výsledky viditelné po první aplikaci.

Přijde si odpočinout, rádi se o Vás postaráme: 
v kadeřnictví, kosmetice, manikúře a pedikúře.

Těšíme se na vás ve studiu TÁLÍ: V jeh-
ličině 679, 190 14 Praha 9–Klánovice
Konečná stanice autobusu MHD č. 261
Tel: 281 963 106
VÍCE NA WWW.STUDIO-TÁLÍ.WZ.CZ

VÝROBA ORIGINÁLNÍ KORÁLKOVÉ BIŽUTERIE
*  dle přání i na zakázku  *  osobní vánoční dárek  *jedinečné
šperky k maturitním či plesovým šatů * šperky ke všednímu
nošení, aneb ozdobená můžete chodit i do práce  *  Martina
Bartošová www.koralkovabizuterie.cz Tel.: +420 736 102 046
e-mail: koralkovabizuterie@seznam.cz
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KKrrmmiivvaa  aa  cchhoovvaatteellsskkéé  ppoottřřeebbyy
telefon: 777 024 140                     Akce na prosinec 2008

ZZddeenněěkk   RRůůžž iiččkkaa   --   ÚÚ jjeezzdd   nnaadd   LLeessyy,,   LL ii šš iicckkáá   883344
Otevírací doba: pondělí - pátek 8.30 - 18.00 hod.Otevírací doba: pondělí - pátek 8.30 - 18.00 hod.



ÚVALY
603 505 987 - 281 981 684

Jsme pro vás již 17 let

Na klíč

odvlhčování objektů,
zateplování,

zednické práce
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přejeme Vám hezké svátky,

hodně úspěchů a spokojenosti

v roce 2009

STAVEBNÍ PRÁCE

inspektor distribuce oblasti Prahy 9

Mediaservis s.r.o.
U pekařky 1/314, 
180 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 284 842 843
Mobil: +420 724 573 038
www.mediaservis.cz

HLEDÁME DORUČOVATELE
TISKU PRO TUTO OBLAST

PRONAJMU BYT
2+KK, balkon, garáž

novostavba v Újezdě nad Lesy, 
klidná lokalita, 36 m2, částečně zařízený,

od 2/09, ne RK. TEL.: 732 274 299
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www.irba.cz
- Opravdu si myslíte, že je Vaše dítě 

připravené pro vstup do 1. tř.?
- Připravuje se Vaše dítě ke zkouškám 

na reálné gymnázium?
- Má Vaše dítě nesnáze ve škole, 

je nesoustředěné nebo nestačí?
- Byla u Vašeho dítěte diagnostikována 

specifická porucha učení?
NEVÁHEJTE mě kontaktovat!

@: profivzdelavani@seznam.cz 
Tel.: +420 736 102 603

MLADÁ SLEČNA PRACUJÍCÍ S DĚTMI HLEDÁ PODNÁ-

JEM ČI PRONÁJEM SAMOSTATNÉHO POKOJE S PŘÍ-

SLUŠENSTVÍM A MOŽNOSTÍ VAŘENÍ, I FORMOU

SDÍLENÍ BYTU ČI DOMU S DALŠÍ OSOBOU, V ÚJEZDĚ

NAD LESY, PŘÍPADĚ OKOLÍ S DOSTUPNOSTÍ DO

ÚJEZDA OD LEDNA 2009. 

KONTAKT: HRAJ@SEZNAM.CZ

NEBO TELEFON 602 312 562.

Vlasové studio MISHELL
603 789 042, 607 817 282
pánské, dámské, dětské kadeřnictví
slavnostní účesy 

Kosmetický salon eMKa – 603 788 743
kosmetické služby, laser, permanentní make-up
myostimulátor, prodej kosmetiky

Manikúra – 721 382 080
modeláž nehtů, p-shine, manikúra

sídliště Rohožník, vedle zdravotního střediska
Žíšovská 1627
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