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Milí čtenáři,

letošní zima je bez nadsázky ladovská. Ulice
a zahrady zdobí sníh. Děti mají konečně na čem
sáňkovat, na horách se lyžuje. Oproti loňské, na sníh
skoupé zimě je to opravdu rozdíl. My ve zpravodaji
už ale myslíme i na jaro. Které rostliny umí léčit a jak?
Dozvíte se v pravidelné rubrice "Zahrádka". Přinášíme
vám i několik důležitých upozornění úřadu.V únorovém
zpravodaji najdete mimo jiné i čtení pro radost a sudoku.
Nechybí ani pravidelné rubriky - zprávy z mateřských
školek, sportovních oddílů nebo recepty na rychlé
moučníky,

přejeme vám příjemné zimní chvíle

redakční rada Újezdského zpravodaje

Újezdský
rybník



Informace ze 60. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
7. prosince 2009
SCHVALUJE
- poskytnutí finančního příspěvku

Občanskému sdružení Fond ohro-
žených dětí ve výši 3.000 Kč v ka-
pitole 05-Zdravotnictví a sociální
oblast převodem z položky ne-
specifikov. Rezervy v kapitole 10-
Pokladní správa

- Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
o nájmu nebytových prostor Lišická
1502, Praha 9 služebna Policie
ČR. Doba nájmu je sjednána od
1. 2. 2010 na dobu neurčitou s půl-
roční výpovědní lhůtou.Výše náj-
mu je stanovena na částku
500 Kč/m²/rok. A zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem tohoto dodatku

- pronájem části prodejny na otoč-
ce autobusů Rohožník třetí osobě
za podmínky, že bude zachován
předmět podnikání

- „Příkaz starostky k provedení in-
ventarizace majetku a závazků
za rok 2009 MČ Praha 21“ včetně
harmonogramu prací dle přílohy,
která je nedílnou součástí originálu
usnesení

- rozpočtové opatření č.85 – úpravu
rozpočtu v roce 2009 dle předlo-
ženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení. Jedná
se o přemístění finančních pro-
středků z kapitoly Vnitřní správa do
kapitoly Kultura, sport a cestovní
ruch na grafické práce na knize
Střípky z újezdské historie.

- rozpočtové opatření č. 86 – úpravu
rozpočtu v roce 2009 dle předlo-
ženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení. Jedná
se o převod mezi neinvestičními
výdajovými položkami v kapitole
09 Vnitřní správa.

- dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjč-
ce ze dne 20. 7. 2009 naše
č. 66/09 o výpůjčce pozemků
dle přiloženého seznamu firmě
ZAVOS s.r.o. za účelem provedení
přeložky a ochranyVN kabelů v uli-
ci Druhanická, Ochozská a Oplan-
ská, Stavba č. 3140 TV Újezd nad
Lesy, etapa 0008 – Komunikace

Jih po dobu trvání stavby a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlásen-
kovou podpisem smlouvy

- pronájem pozemku parc. č. 4306/1
ve výměře 400 m² za cenu
5 Kč/m²/měsíc a to do 15. 3. 2010
a zároveň ukládá ÚMČ Praha 21
/OMI/ předložit smlouvu o pronáj-
mu na příští jednání rady

SOUHLASÍ
- s přemístěním sklepních kójí

v č. p. 1629 Živonínská ul , Praha
9 – Újezd nad Lesy dle důvodové
zprávy, která je nedílnou součás-
tí originálu usnesení

- s darovacími smlouvami pro firmy
Miroslav Štěpán (dar ve výši
9.000 Kč), LACINA – KOUBSKÝ –
sdružení elektro (dar ve výši
9.000 Kč), které se týkají osazení
vánočního stromu v parku u ZŠ
Masarykova, Staroklánovická 260,
parc. č. 1652, k. ú. Újezd nad
Lesy a zároveň pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem
smluv a dále ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s uplatněním následujících připo-
mínek k návrhu konceptu nového
Územního plánu hl.m.Prahy: • trvat
u pozemku parc. č. 1580 kat. úz.
Újezd nad Lesy na změně využi-
tí ze ZL (plochy lesní na RP (plo-
chy rekreace); • v území mezi uli-
cemi Dražická a Donínská poža-
dovat umístění tzv. podměrečné
značky s kódem plochy ve čtver-
ci v zájmu zachování parkových
ploch v souladu se stávajícím
územním plánem a platným územ-
ním rozhodnutím; • na části po-
zemku č. parc. 1544 k. ú. Újezd
nad Lesy nahradit funkční využití
ZL využitím umožňujícím umístě-
ní parkoviště P+R v souladu s us-
nesením Zastupitelstva MČ Praha
21 č. 207 ze dne 21. 9. 2009;
• na rohu ulic Oplanská a Staro-
kolínská v místech stávající čer-
pací stanice pohonných hmot
požadovat umístění plovoucí znač-
ky ZP. Zároveň souhlasí s uplat-
něním námitky k zařazení po-
zemků ve svěřené správě MČ
Praha 21 parc. č. 2258-2266 k. ú.
Újezd nad Lesy s tím, že bude po-

žadována změna ze současného
zařazení ZP (zeleň parková) na SM
(plochy smíšené) z důvodu pokrytí
potřeb MČ a dále ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Informace ze 61. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
16. prosince 2009
BERE NA VĚDOMÍ
- čerpání účelové neinvestiční dotace

ze státního rozpočtu rozvojového
programu MŠMT „Zvýšení nená-
rokových složek platů a motivač-
ních složek mezd pedagogických
pracovníků s ohledem na kvalitu
jejich práce“ dle usnesení MHMP
č. 1588 ze dne 27. 10. 2009 a dle
usnesení MHMP č. 490 ze dne
14. 4. 2009 pro Mgr. Miroslava
Kurku, MZŠ, Polesná 1690,
pí Janu Cenkrovou, l. MŠ, Čentic-
ká 2222, pí Naděždu Kosanovou,
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502,
Bc. Miluši Benátskou, MŠ Roho-
žník, Žárovická 1653 a pí Ivanu
Huttovou, MŠ Sluníčko, Polesná
1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy

SCHVALUJE
- kupní smlouvu na odprodej po-

zemků parc. číslo 793/8 o výmě-
ře 129 m², 793/9 o výměře
176 m², 793/10 o výměře 191 m²,
793/11 o výměře 113 m² a 793/12
o výměře 111 m² v k.ú. Újezd nad
Lesy a zároveň pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem kup-
ní smlouvy po schválení zastupi-
telstvem

- smlouvu s firmou Vodohospodář-
ské stavby Javorník - CZ s.r.o.
na pronájem části pozemku
č. parc. 4306/1 k.ú. Újezd nad
Lesy, za účelem zřízení mezide-
ponie vytěžené zeminy v souvi-
slosti s výstavbou díla „č. 3140 TV
Újezd nad Lesy etapa 0010
a 0014 – kanalizace Hulická, Su-
lovická“ a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy po uplynutí zákonné lhů-
ty pro zveřejnění

- záměr na prodloužení pronájmu
části pozemků č.parc.2268 a 2267
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o výměře 1477 m² v k.ú. Újezd nad
Lesy firmě SKANSKA CZ a.s., kte-
rý bude využíván jako zařízení sta-
veniště do 31. 12. 2010 a dále
schvaluje návrh dodatku č.1 k ná-
jemní smlouvě č.65/09 (č.nájemce
IP01/11859/SLUŽ/0808/09/0013)
a ukládá Úřadu MČ Praha 21 zve-
řejnit záměr na úřední desce a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem nájemní smlou-
vy po uplynutí zákonné lhůty pro zve-
řejnění

- dodatek č. 1 smlouvy o dílo - se-
rvis výtahů v polyfunkčním domě
s dodavatelskou firmou Schindler
CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21
Praha 5 a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
dodatku č. 1 smlouvy o dílo
č. 116/09

- rozpočtová opatření č. 88 – 94 –
úpravy rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulek,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení. Jedná se o převody mezi
výdajovými položkami v kapitole
02 Městská infrastruktura,
05 Zdravotnictví a sociální oblast,
06 Kultura, sport a cestovní ruch,
07 Bezpečnost, 08 Hospodářství,
09 Vnitřní správa a o úpravu mezi
výdajovými položkami účelové ne-
investiční dotace z Magistrátu hl.
m. Prahy ve výši 102 000 Kč
na provoz sboru dobrovolných ha-
sičů v kapitole 07 Bezpečnost

- rozpočtové opatření č. 1 v MŠ Li-
šická – změnu rozpočtu v roce
2009 dle předloženého návrhu –
tabulky, která je nedílnou součástí
usnesení

- storno pohledávek za rozpočtové
příjmy v celkové výši 282.500 Kč,
z toho dvě pohledávky ve výši
250. 000 Kč budou převedeny
na podrozvahové účty. Originální
podklady (tabulky a jednotlivé
předpisy) budou přiloženy k účetním
dokladům ve finančním odboru.

- rozpočtová opatření č. 96 a 97 –
úpravy rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulek,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení. Jedná se o převod mezi
výdajovými položkami v kapitole
Vnitřní správa a převod mezi vý-

dajovými položkami v kapitole
Zdravotnictví a sociální oblast.

SOUHLASÍ
- s darovací smlouvou na 47 ks

vánoček pro seniory a zdravotně
postižené občany pro firmu Pe-
kařství Kollinger a Kollingerová
(dar ve výši 2.115,- Kč) a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit smlouvu na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

NESCHVALUJE
- dodatek č.000439 01 06 ke Smlou-

vě o dílo č. DP-12-05-451-7-00
(letní údržba zastávek MHD
v Újezdě nad Lesy) a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
jednáním s Dopravním podnikem
hl. m. Prahy o podmínkách výše
uvedeného dodatku

Informace z mimořádného
jednání Rady MČ Praha 21
ze dne 29. prosince 2009
SCHVALUJE
- na základě usnesení Zastupitel-

stva MČ Praha 21 č. 222 ze dne
21. 12. 2009 rozpočtové opatření
č. 98 – změnu rozpočtu v roce
2009 dle předloženého návrhu –
tabulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- rozpočtové opatření č. 99 – úpra-
vu rozpočtu v roce 2009 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení

Informace z jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21
ze dne 21. prosince 2009
SCHVALUJE
- program 14. zasedání Zastupitel-

stva MČ Praha 21
- rozpočtová opatření č. 68 – 73

(změny rozpočtu v roce 2009),
č. 79 – 80 (změny rozpočtu v roce
2009), č. 81 (úprava rozpočtu
v roce 2009) a č. 84 (změna roz-
počtu v roce 2009) dle předlože-
ného návrhu – tabulek, které jsou
nedílnou součástí usnesení

- zřizovací listinu Jednotky sboru

dobrovolných hasičů MČ Praha 21
- vnitřní směrnici „Rozpočtová pra-

vidla MČ Praha 21“ – po novele
zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů v souladu s materiálem,
který je nedílnou součástí originálu
usnesení

- plnění rozpočtu MČ Praha 21
za 1. – 3. čtvrtletí roku 2009 dle
předloženého návrhu – komentá-
ře a tabulek, které jsou nedílnou
součástí originálu usnesení

- rozpočet MČ Praha 21 na rok
2010 dle předloženého komentá-
ře a přílohy č. 1 – „Závazné uka-
zatele rozpočtu MČ Praha 21
na rok 2010“, které jsou nedílnou
součástí originálu usnesení

- rozpočtový výhled MČ Praha 21
na rok 2010-2014 dle předlože-
ného návrhu, který je nedílnou
součástí usnesení

- schvaluje Grantový program
a podmínky pro rok 2010

- odprodej pozemků, oddělených
geometrickým plánem č. 2819-
97/2009, parc.číslo 793/8 o výměře
129 m², 793/9 o výměře 176 m²,
793/10 o výměře 191 m², 793/11
o výměře 113 m², 793/12 o výmě-
ře 111 m² v k. ú. Újezd nad Lesy
manželům Urbanovým, manže-
lům Vítovým, manželům Kočka-
Amortovým, paní Jiráskové a man-
želům Šlesingerovým za částku,
dle platné cenové mapy
2.800 Kč/m²

- darovací smlouvu na umělecké
dílo - tapiserii „Otisky k cíli“ od aka-
demické malířky paní Alžběty Štul-
cové a zároveň pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem da-
rovací smlouvy a dále pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem kupní smlouvy

- uzavření darovacích smluv pro
firmy Miroslav Štěpán, IČ
13765051 (dar ve výši 9.000 Kč)
a LACINA – KOUBSKÝ – sdru-
žení elektro, IČ 16522303 (dar
ve výši 9.000 Kč) a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem darovacích smluv

- uplatnění následujících připomí-
nek k návrhu konceptu nového
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Územního plánu hl. m. Prahy:
trvat u pozemku parc. č. 1580 kat.
úz. Újezd nad Lesy na změně vy-
užití ze ZL (plochy lesní) na RP
(plochy rekreace); • v území
mezi ulicemi Dražická a Donín-
ská požadovat umístění tzv. pod-
měrečné značky s kódem plochy
ve čtverci v zájmu zachování
parkových ploch v souladu se
stávajícím územním plánem
a platným územním rozhodnu-
tím; • na části pozemku č. parc.
1544 k. ú. Újezd nad Lesy na-
hradit funkční využití ZL využitím
umožňujícím umístění parkoviš-
tě P+R v souladu s usnesením
Zastupitelstva MČ Praha 21
č. 207 ze dne 21. 9. 2009; • na
rohu ulic Oplanská a Starokolín-
ská v místech stávající čerpací
stanice pohonných hmot poža-
dovat umístění plovoucí značky

ZP. A zároveň schvaluje uplat-
nění námitky k zařazení pozem-
ků ve svěřené správě MČ Praha
21 parc. č. 2258-2266 kat. úz.
Újezd nad Lesy s tím, že bude
požadována změna ze součas-
ného zařazení ZP (zeleň parko-
vá) na SM (plochy smíšené) z dů-
vodu pokrytí potřeb MČ

- darovací smlouvu na 47 ks váno-
ček pro seniory a zdravotně po-
stižené občany pro firmu Pekařství
Kollinger a Kollingerová (dar
ve výši 2.115,-- Kč) a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem darovací smlouvy

VOLÍ
- mandátovou komisi ve složení:

předseda: pan Petr Voňka, členo-
vé: pan Pavel Janda a paní Bar-
bora Diepoltová

- návrhovou komisi ve složení:

předseda: pan Jan Slezák, čle-
nové: paní Vladimíra Juřenová
a pan Miloslav Hod

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění usnesení z minulého zase-

dání Zastupitelstva MČ Praha 21
- zápisy č. 16-18 z jednání Kontrol-

ního výboru Zastupitelstva MČ
Praha 21

POVĚŘUJE
- Radu MČ Praha 21 ke schvalování

rozpočtových opatření, a to zej-
ména z důvodů přijatých dotací
z MHMP v termínu od konání po-
sledního jednání Zastupitelstva
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.
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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 odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění /dále jen zákon o odpadech/.
Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou povinni původci odpadů a oprávněné osoby v případě, že produkují

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.

Hlášení musí obsahovat druhy, 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, nahoře v liště je odkaz životní prostředí, odpady, odpady v Praze – informace pro firmy,
zasílání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady). Nedílnou součástí formuláře jsou informace o způsobu
vyplnění. V tištěné podobě lze formulář vyzvednout v kanceláři č. 1 Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ
Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9.
POZOR ZMĚNA
Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v ust. § 82 odst. 3 zákona o odpadech / hlášení či ozna-
movací povinnosti podle ust. § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 37a
odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10
a § 39 odst. 2, 3, 5 a 8/, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost do integrovaného
registru znečišťování, jsou povinni toto roční hlášení poslat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohla-
šovacích povinností /ISPOP/. Podrobné informace naleznete na www.ispop.cz. Jedná se o nově zřízený webový
portál, jehož prostřednictvím se budou provádět ohlašování týkající se životního prostředí. Pokud si nejste jisti,
zda máte povinnost hlásit se do integrovaného registru znečišťování, zeptej se na službě help desku, která byla
zřízena pro odborné dotazy. Najdete ji na adrese http://www.irz.cz/obsah/kontakty#helpdesk .

Martina Nejtková, OŽPD, tel: 281 012 943
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KNIHA O ÚJEZDĚ NAD LESY
„STŘÍPKY Z ÚJEZDSKÉ HISTORIE“

V listopadu roku 2009 byla vydána kniha
o Újezdě nad Lesy „ Střípky z újezdské historie“,
jejíž autory byli Marie a Antonín Tomaidesovi.
Knihu lze koupit v podatelně MČ Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9 za 200,- Kč.

Martina Nejtková
redakce

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

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: - dne 15. 02. 10 od 12,30 do 15,00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.
MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
13. února Valdovská x Hrádková

Druhanická x Staroújezdská

27. února Žehušická x Měšínská
Toušická

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
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PROVOZUJETE SVOU ŽIVNOST V SAMOSTATNĚ VYTÁPĚNÉ
PROVOZOVNĚ?

Nezapomínejte na kontrolu Vašeho zdroje vytápění s odvodem spalin a to nejen pouhým okem, ale přede-
vším autorizovanou osobou (seznam viz www.skcr.cz/?page=mmz), která pomocí elektronického zařízení
změří Vámi vypouštěné látky (např.oxid uhelnatý) do ovzduší.

Ze zákona (§12 písm.f zákona 86/2002 Sb.) je Vaší povinností jedenkráte za dva roky nechat oprávněnou
osobou změřit účinnost spalování a zkontrolovat spalinové cesty. Oprávněná osoba o měření, hodnotách a dal-
ších zjištěních vyhotoví protokol ve dvou originálech. Jeden si zakládáte na provozovně pro případ kontroly
a jeden zasíláte na odbor životního prostředí té městské části, kde se provozovna nachází.

Připomínáme to zejména proto, že probíhající kontroly odhalují absenci tohoto dokladu, za což může (dle zá-
kona o ochraně ovzduší) hrozit sankce až 150 000,-Kč.

Martina Kopecká, referent OŽPD

POZOR, ZÍSKAT POVOLENÍ POKÁCET STROM MŮŽE TRVAT
I DVA MĚSÍCE

Chcete-li požádat o povolení k pokácení stromu je vhodné využít k tomu určený formulář (k dispozici na
OŽPD nebo na www.praha21.cz ). Vyhnete se tak zbytečným výzvám k doplnění a tím k prodlužování celého ří-
zení. Pokud se přece jen rozhodnete vytvořit vlastní žádost, nezapomínejte na uvedení celého jména svého i spo-
luvlastníků pozemku včetně dat narození, trvalého bydliště či doručovací adresy, dále pak parcelní číslo pozemku
na kterém předmětná dřevina stojí, řádné zdůvodnění Vaší žádosti, plánek umístění dřeviny na pozemku, druh,
počet a obvod kmenů (měřených ve výšce 130cm nad zemí). Tyto údaje jsou důležité nejen pro řízení, ale zej-
ména pro přizvání občanských sdružení k účasti (chtějí být přizvána jedna-li se například o strom s obvodem
kmene více než 150cm či kácení více než 5kusů dřevin).

Po doručení kompletní žádosti se zahájí řízení, případně se přizvou občanská družení a ustanoví datum ohle-
dání věci na místě (zákonná lhůta mezi zahájením řízení a ohledáním věci na místě je tři týdny). Při tomto ohledání
se sepisuje protokol o zdravotním, estetickém a funkčním stavu dřeviny, zohledňují se důvody žadatele a připomínky
občanských sdružení. Po seznámení účastníků s podklady je rozhodnutí povolující či nepovolující pokácení dřevin,
vydáno. Následuje 15denní lhůta pro odvolání a teprve poté nabude rozhodnutí právní moci a je vykonatelné.
Běžně končívá období vegetačního klidu, v kterém je možno kácet, v březnu, ale v roce 2008 končilo již v únoru,
takže s přihlédnutím k lhůtám, je vhodné podat si žádost co nejdříve.

Martina Kopecká, referent OŽPD

PROVOZUJETE-LI ČI HODLÁTE PROVOZOVAT TYTO ČINNOSTI:
- přestříkávání vozů-autoopravárenství, adhezivní nátěry, aplikace nátěrových hmot
- laminování – dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů , impregnace dřeva
- chemické čištění oděvů a doplňků, výroba obuvi a oděvních doplňků
- odmašťování a čištění povrchů výrobků
- polygrafická činnost,
- výroba farmaceutických přípravků
- pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek, truhlárny a jiné opracování dřeva

o roční spotřebě materiálu do 150m3
- brusírny s elektrickým příkonem 100kW
- úprava a zpracování kameniva a recyklační linky do výkonu 25m3/den
- čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou do 2000 ekvivalentních obyvatel, nebo do 50m3/den
- kovárna se spotřebou energie do 1MW
- udírny do 1000kg výrobků/den

NEZAPOMEŇTE podat oznámení pro malý zdroj znečišťování ovzduší na té městské části kde se provozovna
nachází nejpozději do 31.3.2010 !!!

Formulář pro provozovny v Újezdě nad Lesy je k dispozici u nás na OŽPD nebo na stránkách
www.praha21.cz

Patříte-li ke středním zdrojům (máte příkony či výkony vyšší než uvedené musíte podat oznámení na stránkách
www.ispos.cz

Martina Kopecká, referent OŽPD
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Občanskosprávnímu odboru Úřadu městské části Praha 21 za blahopřání k naší zlaté svatbě.
Velmi nás potěšilo.

Věra a Ludvík Antoňovi

Děkuji všem, kteří si na mne vzpomněli při mých 85. narozeninách. Ono je běžné, že člověk
s přibývajícími léty ztrácí postupně své vrstevníky i ty, se kterými léta pracoval. Proto mě tak
radostně překvapilo, že mi tolik lidí, institucí i organizací popřálo nejen zdraví, ale i možnost dále
být aktivní v našem újezdském životě.

A tak vám všem ještě jednou děkuji za vaši milou pozornost a přeji vám, abyste v době, až vám
bude tolik let jako mně teď, našli takové množství tak milých lidí, kteří se s vámi budou radovat
ze života a určitých výsledků práce.

Váš
Miloš Schmidt

VČELAŘI NEZAPOMEŇTE !!
Připomínáme chovatelům včel každoroční povinnost oznámit do konce února na odbor život-
ního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 umístění trvalých stanovišť včelstev v souladu s us-
tanovením § 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 organismů, v platném znění. Formu-
lář pro oznámení je možné si vyzvednout u nás na OŽPD nebo je k dispozici na stránkách
www.praha21.cz

Martina Kopecká, referent OŽPD

Vážení občané,
chtěla bych vás informovat o tom, že na žádost komise pro potřeby seniorů na příslušném

odboru výstavby a dopravy pro Prahu 14, byly u nákupního centra CČM umístěny lavičky na za-
stávce autobusové linky č. 250 a 240. Věřím, že budou sloužit k plné spokojenosti všech občanů.

Za komisi Anna Vlková

POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA
č. 100/2001 Sb.

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 21 v souladu s ust. § 16 odst. 3 zák.č.
100/2001 Sb., v platném znění, oznamuje, že do dokumentace, textové části ve věci : Zahájení zjišťovacího ří-
zení k záměru zařazenému v kategorii II, „Modernizace traťového úseku Praha – Běchovice-Úvaly“ je možné
nahlížet na OŽPD ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9, v kanc.č. 7, I.patro v době: pondělí,
středa od 08.00 do 12.00, od 13.00 do 17.30 hod., pátek od 08.00 do 12.00 hod., příp. v jinou dobu na základě
předchozí telefonické domluvy na tel.č. 281 012 944, e-mail: vladimira.kozakova@praha21.cz.

Do textové části lze nahlédnout na adresách: CENIA (http://www.cenia.cz/eia); MŽP ČR
(http://www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP290.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce úřadu. Doba vyvěšení je nejméně 15 dnů v ust. § 16 odst. 4 cit. zákona.

Informace byla na úřední desce vyvěšena dne 15. 1. 2010.
JUDr.Vladimíra Kozáková, ved. OŽPD



V roce 2009 bylo naplánováno 15 akcí. Všechny se
nám podařilo uskutečnit. Lednové setkání majitelů
a přátel plemene erdelteriér, jejich bonitace a svody,
i krajskou výstavu německých ovčáků. Koncem května
se u nás sešli majitelé hladkosrstých pinčů a v listo-
padu proběhl 9. ročník „Újezdského poháru“. Podle zá-
kladní ovladatelnosti jsme v červnu pořádali už
3. ročník Medardova závodu. Během celého období
proběhly pětkrát zkoušky z výkonu, včetně zkoušek
psů záchranářských Záchranné kynologické brigády.
S rokem 2009 jsme se rozloučili Vánočním závodem,
kterého se zúčastnili psi bez rozdílu plemen i velikosti.
Naše cvičiště také navštěvuje a využívá celoročně k tré-
ninku útvar psovodů Městské policie hl. města Prahy.

Pro majitele čtyřnohých kamarádů nejen v naší obci,
pořádáme každou sobotu kurzy ovladatelnosti a socia-
lizace psů. Jsou rozděleny na psí školku a hodiny
pro pejsky ve věku 6 měsíců a výše. Šikovní absolventi
se svými svěřenci se po prodělaném kurzu zúčastnili
zkoušek základní poslušnosti, kde se výsledky úspěš-
nosti zapisují do rodokmenu nebo pracovních knížek
psů. Je to, jako by pejskové složili maturitu.

Na vysvětlenou co je to základní ovladatelnost:
Základem je přivolání psa na povel svého pána. Majitel
naučí svého psa chodit na vodítku i bez vodítka
u nohy, obraty na povel na místě, polohování psa
u nohy a nakonec i dlouhodobé odložení pejska
do vzdálenosti majitele na 20 kroků. Tyto základní
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZO SPCCH, PRAHA 9, ÚJEZD N.L.
V ROCE 2009

Činnost naší základní organizace vychází ze základního poslání SPCCh – tj. z péče o členy v oblasti
zapojování seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů do běžného života, prevence zhoršení jejich stavu
a vedení ke správnému způsobu života spolupůsobením psychiky a pravidelných fyzických aktivit.
AKTIVITY:
• Pravidelná cvičení - specielní jóga pro kardiaky a další specifická onemocnění – 1x týdně říjen až květen, pondělí
a středa – dvě skupiny dle výkonnosti.Vedena kvalifikovanými cvičitelkami za přítomnosti zdravotního dozoru.
• Vycházky v dosahu MHD - spojené s historickým či přírodovědným výkladem navštívených lokalit – 9x
• Ozdravný pobyt v Deštném v Orlických horách – září 2009
• Rekondiční pobyt pro kardiaky z pověření OV SPCCh Praha 9 v Lázních Libverda květen 2009
• Ozdravné zájezdy - Vlašim, Jemniště a okolí –červen 2009

- Benátky n.Jizerou a okolí – říjen 2009
• Předvánoční projížďka Prahou – s Životem 90 – 12.12.2009
• Kulturní aktivity - zájezdy do pražských divadel 9x

- návštěvy Újezdského divadla – dle nabídky MÚ 21 – 7x
- návštěvy pražských divadel – nabídka MHMP – 8x
- Multikino ČM – 1x
- besedy – spolu se SD – 10x

Tyto činnosti spojují naše členy ve velkou rodinu. Tématicky zaměřené aktivity působí kladně nejen na naše
starší členy, ale oslovují zejména část členské základny středního věku a pestrostí programů si udržujeme
stabilně vysokou členskou základnu.

Velice důležité pro naši činnost je pochopení MÚ 21, který nám poskytuje všestrannou podporu. Mimo grantu
jsme letos obdrželi již čtvrtým rokem vánoční balíček pro 25 našich členů.

Naše programy prezentujeme v místním Zpravodaji a na naší i městských vývěskách. Účast našich členů
na všech akcích MÚ 21 je samozřejmostí.

Letošní kritický rok jsme ustáli díky pochopení našich členů, zejména členek, které kontaktují širokou členskou
základnu , aktivnímu pojetí práce výboru ZO a díky vynikajícímu organizování všech našich aktivit. Díky vám všem.

Detailní seznamy počtů a názvů jednotlivých akcí zveřejníme spolu s pokladní, revizní a inventarizační
zprávou na Výroční členské schůzi koncem března 2010. Tato schůze musí schválit a potvrdit všechnu naši
činnost. Ta odpovídá plně zadání OV, pouze není, v našich podmínkách, v současnosti možné samostatně
uspořádat DNY SPCCh.

počet členů k 31.12. 2009 – 261 průměrný věk členské základny – 66,5 roků
počet členů výboru ZO – 8 počet spolupracovnic – 13
počet řádných schůzí výboru ZO – 11 počet jubilantů v r.2009 –32
Praha, 31. 12. 2009 za výbor ZO SPCCh Újezd n.l.

Z. Ladová, předsedkyně ZO

OHLÉDNUTÍ KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE
V ÚJEZDĚ NAD LESY ZA ROKEM 2009
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Společné odložení psů

Jak vnímáte městské části Praha
20 a 21, stále patří mezi klidné?
Praha 20 a 21 postupně ztrácí s roz-
růstající se výstavbou statut tak-
zvaných klidných okrajových částí
metropole.

V Praze 14 jsou v současnosti
nainstalovány přibližně tři desítky
kamer, co se díky nim podařilo
loni odhalit?
Slouží nám hlavně ke kontrole
problémových oblastí, pokud mají
operátoři podezření na páchání pře-
stupku nebo trestného činu na místo
ihned vysílají hlídky. Kamery mají zej-
ména preventivní charakter.

U městské policie sloužíte již
19 let a na obvodním ředitelství
Prahy 14 jste v podstatě od jeho
začátků, je podle vás chování lidí
v ulicích jiné?
Za dobu mé působnosti v řadách
městské policie uběhlo dosti času.
Dá se říci, že dříve byla z mého po-

hledu klidnější doba, ale to samoz-
řejmě souvisí i s pravomocemi strá-
žníka, které jsou v současnosti mno-
hem rozsáhlejší. K chování lidí lze říci,
že z převážné části se lidé chovají tak,
jak se vy chováte k nim. Musím ale
podotknout, že stoupá verbální a ně-
kdy i fyzická agresivita občanů.

Jak se za deset let změnilo vaše
ředitelství?
Začínali jsme přibližně se sedma-
padesáti strážníky a dvěma služeb-
ními vozidly, v současnosti máme na-
plněných šestasedmdesát tabulko-
vých míst a užíváme šest služebních
vozidel. Rozrostla se samozřejmě
i používaná technika včetně mobil-
ních telefonů, vysílaček, počítačů
nebo digitálních fotoaparátů.

Jaký je pocit, mít na starosti bez-
pečnost obyvatel?
Jsem také jedním z občanů Prahy
14, bydlím zde a trávím volný čas,
takže mě trápí obdobné problémy

jako ostatní lidi. Bezpečnost občanů
je pro mne závazek, a pokud na ně-
jaký problém narazím, snažím se jej
v rámci svých možností vyřešit.

Připravujete na vašem ředitelství
do nového roku nějaké novinky,
budete například v problematic-
kých lokalitách posilovat hlídky?
Samozřejmě, problémové lokality
budeme kontrolovat přednostně
a s vyšší frekvencí. Pokračujeme
také ve spolupráci s jednotlivými
školami nebo seniory. U vytipovaných
škol zajišťujeme každodenně pře-
chody pro chodce, zúčastňujeme
se na školách společně s Útvarem si-
tuační prevence Městské policie
hlavního města Prahy pravidelně
akcí pořádaných pro děti. V rámci
prevence kriminality se rovněž konají
takzvané seniorské akademie či
přednášky zahrnující základy bez-
pečného chování pro dříve narozené.

Tereza Čapková

OBVODNÍ ŘEDITELKA MĚSTSKÉ POLICIE V PRAZE 14 DANA HETZLOVÁ:
PROBLÉMOVÉ LOKALITY BUDEME KONTROLOVAT PŘEDNOSTNĚ

cviky by měl zvládnout každý zodpovědně
vychovaný pes.

Rádi uvítáme informační návštěvu pej-
skařské veřejnosti na našich kurzech
na cvičišti v Újezdě n. Lesy každou sobotu
od 14. hodin, kde uvidí, jak se psi učí so-
cializaci a cvikům, které se budou majite-
lům hodit při výchově jejich čtyřnohých
miláčků. Našim cílem je, aby pes nebyl
svým chováním pro vlastní rodinu ani své
okolí obtěžující, ale naopak, aby byl pří-
jemným a milým společníkem.

Kynologická organizace Újezd nad Lesy

POLICIE INFORMUJE

ZATOULANÝ PEJSEK
Dne 4. 1. 2010 se v 17:00 v ulici Meinlinova – Praha 9 Koloděje

ztratil pejsek. Slyší na jméno Punťa, je vysoký cca. 40cm, váha 8-10 kg
Pokud jste ho viděli, prosím ozvěte se na tel. číslo: 724 414 096

nebo 602 720 392

Děkujeme
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Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy uvádí:

RADIM HLADÍK & BLUE EFFECT

Dne 16. 2. 2010 – od 19:00 hod
Společenský sál ZŠ Masarykova - boční vchod z ul. Čentická.

Vstupné 200,-Kč
Od 26. 1. 2010 předprodej:

podatelna úřadu a Knihkupectví Nad Lesy.
Informace – zdenek.vorisek@praha21.cz – 777 811 331
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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!
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Svaz postižených civilizačními chorobami a Sdružení důchodců ZO Újezd n/L
zve nejenom své členy

na přednáškový cyklus

paní MUDr. Jarmily Winterové
„netradičně o zdraví a nemoci, a o tom, co pro své zdraví můžeme udělat my sami,

třeba i ve vyšším věku, neboť nikdy není pozdě začít se změnami“

Přednášky se uskuteční vždy 1. čtvrtek v měsíci, jak jsme zvyklí, tzn.
4. února a 4. března od 15 hodin v zasedací místnosti MÚ

Výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L
zve nejenom své členy na

ÚNOROVOU VYCHÁZKU PO PRAZE
V úterý 16. 2. 2010 se sejdeme v 10 hodin u Metra na Černém Mostě

Cílem naší vycházky je:
Pedagogické muzeum J.A.Komenského, kde je instalována výstava

Jan Jakub Ryba, jak ho neznáte.
Procházkou po Malé Straně dojdeme k Muzeu hudby, kdo bude mít zájem, navštíví i toto.

Vstup na výstavu je Kč 20,-

Program RC Koloběžka na únor 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)
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 Minis-
terstva školství ČR „Zdravotník zotavovacích akcí pro mládež a dorost“ (dříve Zdravotník ČSČK).
Termín: pá 9. 4. – ne 11. 4. a pá 16. 4. – ne 18. 4. 2010 Cena kurzu je 4.000,- Kč.
(Přihlášky a zálohu - 3.000,- Kč vybíráme do 31. 1. 2010)
Kreativní kurzy Andrey Janotové PEDIG - pátek 5. 2. od 18 hodin (350,- korun)
ŠPERKY Z KORÁLKŮ - pátek 26. 2. od 18 hodin (280,- korun)
KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ – cena na 900,- korun. Termín upřesníme.
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.
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Újezdské muzeum informuje

POZVÁNKA
Újezdské muzeum Vás srdečně zve
na slavnostní zahájení výstavy

fotografií redaktorů Našeho regionu.
Fotografové v něm zachycují život obyvatel periferní oblasti Prahy.

Současně bude zahájena i výstava
k příležitosti 160. výročí narození

1. prezidenta naší republiky Tomáše G. Masaryka.
Návštěvníci budou moci zhlédnout Masarykovy knihy o politice, historii a životě národa

koncem 19. a začátkem 20. století. Podařilo se nám i zajistit dokumenty ze života a práce

politika, vědce a zakladatele demokratické republiky.

Výstava bude zahájena v sobotu 6. března 2010 v 10:00 hodin
v Újezdském muzeu.

Muzejní rada Újezdského muzea

TISKOVÁ ZPRÁVA

MEZINÁRODNÍ DEN
PRŮVODCŮ

Členové Asociace průvodců ČR pořádají
u příležitosti Mezinárodního dne průvodců

v sobotu 20. února 2010
bezplatné prohlídky Prahy.
Prohlídky začnou ve 14:00 hodin
od Lvího dvora, U Prašného mostu 6, Praha 1
– Hrad (zastávka tramvaje “Pražský hrad“).
Připraveno je několik prohlídkových tras
včetně programu pro rodiny s dětmi.
Kontakt a další informace:

Asociace průvodců ČR o.s.
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
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Obvodní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Praha 9 nabízí svým členům
v roce 2010 tyto rekondiční pobyty :

Rekondiční pobyt pro kardiaky
SEZIMOVO ÚSTÍ – hotel MAS v termínu od 20. 6. – 30. 6.2010 cena Kč 4.000,- organizuje ZO Prosek
Zájemci hlaste se u vedoucího pobytu pana Georgieva tel. 777 073 444

Rekondiční pobyt pro postižené vertebrogenním syndromem
nemoci páteře - nutné vyjádření neurologa nebo rehabilitačního lékaře
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU – pension Zelená louka v termínu 28. 8. – 7. 9.2010 cena Kč 3.600,-
organizuje ZO Újezd nad Lesy, zájemci hlaste se u vedoucí pobytu paní Kollinové tel. 777 290 142

Eva Štrasmajrová, předseda OV SPCCH v ČR, o.s.Praha 9
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KULTURA

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 únor 2010
Úterý 2. 2. 2010, 19.00 CESTOPISNÝ POŘAD – TIBET – ZEMĚ POD OCHRANOU BOHŮ
Nic než název knihy Zuzany Ondomišiové nemůže tento překrásný kout naší Země vystihnou lépe. Rozlohou ohromná, nejvýše položená
náhorní plošina s nesčetnými, člověkem dosud nepoznanými, šestitisícovými štíty. Krásná, tyrkysově modrá jezera, v nichž se odráží bílé
vrcholky zasněžených hor, jímž dominuje nejposvátnější hora světa – Kailash. Mytická jezera Masasarovar a Rakas-Tal, které tvoří jednotu
mužského a ženského prvku s nejvýznamnějším světovým rozvodím, kde pramení Himalájské veletoky Indus, Brahmaputra, Ganga i Sutlej
Budhistické kláštery s největší budovou světa Pothalou, oficiálním sídlem dalajlámy. Ale nejvíce zajímaví jsou lidé, žijící v této zemi, jejich
zvyky a kultura která se čím dále více vytrácí pod tíhou nastupující globalizace a útisku ze strany Číny. Tak ještě – dokud je čas – pojďme
se zaposlouchat a nahlédnout do kraje, kde i modré nebe je tak vysoko, že se až dotýká sídel Bohů.

Čtvrtek 4. 2. 2010, 19.30 KINO – GALIMATYÁŠ
Francie, 2009, 104 minut, komedie, přístupné, režie: Jean-Pierre Jeunet. Hrají: Dany Boon, Dominique Pinon, André Dussollier, Rachel Berger.
Kriminální a nezvykle akční komedie režiséra Jean-Pierre Jeuneta ve stylu jeho nejslavnějšího filmu Amélie z Montmartru nás zavede mezi
obchodníky se zbraněmi. Těm se na ruce podívá se svérázným humorem, francouzským šarmem a svým typickým vizuálním ztvárněním.

Středa 10. 2. 2010, 10.45 DĚTSKÉ DIVADLO – POHÁDKY Z BUDKY
Jak naložit se svou velikostí a nebát se své malosti? Nad těmito otázkami se nenápadně zamýšlejí dvě pohádky-nepohádky v divadle-nedivadle.
Ale nebojte se, vlastně je to o zvířátkách. Vojta Vrtek zahraje dvě pohádky ve vlastnoručně vyrobené kadibudce: „Budko, budko, kdo v tobě
přebývá?“ a „O krtečkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu.“ Hraje divadlo Vojty Vrtka. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 11. 2. 2010, 19.30 KINO – ANTIKRIST
Německo, Francie, Polsko, 2009, drama, 104min, od 15 let, režie: Lars von Trier. Hrají: Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe. Jeden
z nejočekávanějších filmů letošního roku nabízí zcela nevšední zážitek. Příběh manželského páru, jenž se odjíždí vyrovnat se ztrátou syna
na chatu v hlubokých lesích, je plný nečekaných zvratů, dusné atmosféry a explicitních záběrů. Cena za nejlepší ženskou roli na festivalu
v Cannes 2009.

Neděle 14. 2. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
PEDIG - výroba podnosu nebo košíčku s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu) 250 - 350 Kč.
Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel.: 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Neděle 14. 2. 2010, 16.00 KINO – MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Francie, 2009, 90 min, komedie,přístupný, režie: Laurent Tirard. Hrají: Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain,
Francois-Xavier Demaison. Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek
o Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na filmová plátna. Za 50 let od vydání první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky
oblíbily generace dětí po celém světě i u nás.Vstupné: 65 Kč

Pondělí 15. 2. 2010, 19.30 KINO – KAWASAKIHO RŮŽE
ČR, 2009, 99 min, drama, přístupný, režie: Jan Hřebejk. Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík
Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra, morální autority, který má získat významné státní ocenění. Právě připravovaný
slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.

Čtvrtek 18. 2. 2010, 19.30 KINO – SAMEC
USA, 2008, 95 min, komedie, od 15 let, režie: David Mackenzie, hrají: Ashton Kutcher, Anne Heche. Touží po něm každá, ale ne každá ho může
mít... Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, který si je velmi dobře vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. S lehkostí sobě
vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu na kterou se podívá. Jednoho dne však padne kosa na kámen...

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

Pondělí 22. 2. 2010, 19.30 KINO - FAME
USA, 2009, hudební film, 107 minut, titulky,přístupný. Režie: Kevin Tancharoen. Hrají: Asher Book, Kristy Flores, Paul Iacono, Paul McGill,
Naturi Naughton. Nová verze dnes již klasického muzikálu, v němž se budoucí tanečníci, zpěváci a další umělci vyrovnávají nejen s nevlídným
rodinným zázemím, nýbrž i vlastní orientací, nedostatkem sebevědomí a dalšími slabinami. Fame exploduje hudbou, tancem a ukázkami těch
nejlepších výkonů herců-umělců skutečného života.

Středa 24. 2. 2010, 16.00 DĚTSKÉ DIVADLO – NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY
Tentokrát maličká veverka, spolu s ostatními zvířátky pomůže vypátrat, kdo ukradl hodinky panu hajnému, v druhé části představení pak
společně vytrestají člověka-darebáka, který se v lese choval nehezky. Tato barevná pohádka volně navazuje na nejúspěšnější představení
Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové na motivy slavné dětské knížky. Jde o kombinované loutkoherecké představení, vyprávění ze života
lesních zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami, kterým dodává život především komunikace s živými herci i s dětmi z publika.
Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 25. 2. 2010, 19.30 KINO – AVATAR
USA, 2009, fantasy, 161 min, titulky, přístupný, režie: James Cameron. Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle
Rodriguez, Stephen Lang. Největší filmová událost roku! Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu
dvou naprosto odlišných civilizací. Úchvatný film, který si vás na dvě a půl hodiny ukradne pro sebe, abyste měli hned po skončení chuť ho
vidět znovu. Cameronův comeback se zcela vydařil a jedná se o nejlepší velkofilm letošního roku.

Neděle 21. 2. 2010, 19.00 KONCERT – KAROLINA KAMBERSKÁ - EX-STEINOVKA V AKCI
Karolina Kamberská je známá jako polovina a výhradní autorka písní dvojice Sestry Steinovy, které posluchači i kritika
vyhledávali především pro originalitu a bezprostřednost, a také pro niterné texty kořeněné jistou dávkou provokace a ironie. Po mateřské
přestávce se Karolina vrací sólově na pódia s novým repertoárem, který zachytí na letošní podzim připravovaná deska. Na koncertě ale
samozřejmě zazní i písně, které napsala ještě pro "Steinovky".

Sobota 27. 2. 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

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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dílo
Splašený čas
Děsivá věda. Světlo
Sentimentální román
Formule 1
Vítěz je sám
Biblické příběhy
Sharpův úder
Kouzelníci, čarodejnice a magie
Bez karkulky
Děsivý zeměpis. Ostrovy
Děsivý zeměpis. Hory
Děsivý zeměpis. Pobřeží
Děsivý zeměpis. Zemětřesení
Děsivý zeměpis. Jezera
Děsivý zeměpis. Póly
Kde začíná zítřek
Elektřina
Věže a mrakodrapy
Kriminalistka
Růžová kočka v kleci
Tak nahá, tak mrtvá
Koně
Ještě se uvidí
Tři otcové - tři synové
Dinosauři
Tři tváře anděla
Livia Klausová
Deník alkoholičky
Spolek pro ochranu zvířat
Bacha, na zdi za tebou je mravenec
Lodní lístek
Runový meč
Srdce oceánu
Malý vědec 1
Klíč, tajemství přitažlivosti
Jedů plná půda

KULTURA

PRO DĚTI
autor
Benn Amelie
Boehme Jilia
Disney Walt
Disney Walt
Gordon
Havel Jiří
Kaftanová
Kocmanová
Mannel Beatrix
Martínek
Scott Michael
Schroder
Slabý Zdeněk
Thilo
Weis Margaret
Zacharník

dílo
Leonardo da Vinci a zloděj obrazů
Pirátské příhody
Seznamte se s námi
Princezna a žabák
Volný pád do podzemí
Malované čtení pro děti
Rarášci ze mlejna
My se vlka nebojíme
Příběhy ledních medvědů
O zvířátkách a jiné příběhy
Vědma
Lukášův dračí kamarád
Pohádkový detektiv
Příběhy rytířů a jejich hradů
Draci jarního úsvitu
Pohádky o princeznách
Ovečka Shaun

PRO DOSPĚLÉ
autor
Arnold Nick
Arnold Nick
Bellová Bianca
Brummer
Coelho Paulo
Coleman
Cornwell
Daxalmueller
Dousková
Ganeri Anita
Ganeri Anita
Ganeri Anita
Ganeri Anita
Ganeri Anita
Ganeri Anita
Klaus Václav
Kothe Rainer
Kothe Rainer
Kothe Rainer
Longinová
McBain
Neumann
Nosková Věra
Novák Zdeněk
Oppermann
Pehe Jiří
Pecháčková
Peterová
Pick Jiří
Procházková
Reinerová
Renčín Pavel
Roberts Nora
Sencanski
Vitale Joe
Vítková hana

Jitka Kašparová, 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
www.mlkpraha21.knihovna.info

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
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VZPOMÍNKY NA ÚJEZD

KULTURA

Újezdské muzeum se rozloučilo s rokem 2009
dvěma zajímavými akcemi. V neděli 20.prosince
předvedla veřejnosti sice malou, ale obsahově mi-
mořádnou výstavu biblí k 430. výročí zahájení vy-
dávání překladu všech knih Starého a Nového
zákona do češtiny. Protože krátce na to po bitvě
na Bílé hoře byla vítěznými Habsburky zahájena
drastická násilná rekatolizace, stala se tzv. Kralická
bible oporou tajných protestantů. Současně probí-
hající úřední germanizace českého úředního i kultur-
ního života nastolila v českém království na 200 let
vládu Temna. Temno není výmyslem spisovatele Aloise
Jiráska, jak se dnes někteří „taky historici“ snaží pro-
sazovat, ale nejsmutnější realitou.

Vystavené exponáty na výstavě obsáhly téměř
300 leté období. Od různých vlastníků a sběratelů
se podařilo zcela mimořádně získat 10 kg vážící,
nádherně ilustrovaný výklad Starého a Nového zá-
kona, Kralický překlad bible, vydaný biskupem exi-
lové Jednoty Českých bratří v Berlíně v r. 1730. Tyto
výtisky byly pašovány do Čech a používány na taj-
ných bohoslužbách. Podařilo se vystavit i první pře-
klad bible do hornolužické srbštiny pro potřeby
evangelické církve z r. 1734. Dále bylo vystaveno
téměř 20 knih biblí, zpěvníků biblických písní
až k přebásnění Písně Šalamounovy Jaroslavem
Seifertem. Muzejní rada děkuje všem, kteří tyto své
vzácné exempláře na výstavu zapůjčili.

Téhož dne se konal v muzeu i 2. ročník vánoč-
ního koncertu. Ke dvěma umělkyním, slečně Martě

Ženaté (soprán) a paní Daně Svatošové (klavír),
které vystoupily již v loňském prvním ročníku, se
podařilo slečně Ženaté získat i mimořádně vzác-
ného hosta – pana Michala Greca. Tento mladý vio-
lončelista je sólistou brněnské filharmonie, ale
i stálým hostem filharmonie v Bergenu v Norsku.
Přes svoje mládí vystoupil již v řadě předních svě-
tových koncertních budovách. Obě umělkyně před-
nesly skladby od 18. po 19. století, pan Grec
vystoupil jak s oběma umělkyněmi, tak i jako sólista. 

Pro pochopení všech skladeb bylo dobré, že
účinkující stručně uvedli období, kdy skladby vzni-
kaly i záměry autorů. To bylo důležité zejména
u skladby Alamovi moderního norského skladatele
Arneho Nordheinova, prof. na akademii v Oslu.
To způsobilo to, že přes moderní výrazové prvky
této skladby si získala souměrnou pozornost ná-
vštěvníků. Plně obsazené Újezdské muzeum odmě-
nilo účinkující skutečně nadšeným a upřímným
potleskem. Byl v něm obsažen i vděk za to, že v tak
komorním prostoru předváděli své skladby skutečně
„naplno“.

Potěšitelné je i to, že účinkující velmi ocenili, jak
posluchači plně soustředěně, se skutečným zájmem
a prožitkem sledovali jednotlivé skladby.

A ještě jeden dodatek. Všichni tři umělci vystou-
pili bez nároku na honorář.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
v dnešním čísle končí série příspěvků „starých Újezďáků“, které iniciovala komise výchovy a vzdělávání

(KVV) ÚMČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Cílem bylo, aby ti, kteří v naší obci bydlí dávno, seznámili současné
obyvatele s Újezdem, jaký býval. Jistě to vypadalo jinak ve vesnici o patnácti stech obyvatelích než v Městské
části Prahy s osmi tisíci. Přes to všechno myslím, že tehdy i dnes jde o totéž – aby místo, kde bydlíme vzkvé-
talo, aby se nám v něm spokojeně a radostně žilo. K tomu ovšem musí přispět jak vedení obce, ale každý oby-
vatel sám. I já patřím k těm, jimž je Újezd domovem víc jak tři čtvrtiny století.

Dovolte mi, abych uzavřela vzpomínky vlastním příběhem.

Našimi sousedy je celá ta desetiletí rodina Benešových. Manželé Věra a Josef Benešovi již zemřeli, ale vy-
chovali tu řádně tři děti, z kterých jsou dnes už také důchodci.

Jednoho dne přišel starý pán znenadání k nám na zahradu aby nám oznámil, že je těžce nemocný, musí
do nemocnice a chce se s námi rozloučit, kdyby se už nevrátil. A že nám jde poděkovat – za dobré sousedství.

Žili jsme vedle sebe a nikdy jsme neměli menší nedorozumění. Dojalo nás to – a já na to s dojetím vzpo-
mínám dosud. A myslím, že to je ono. Dobré sousedství, porozumění – to činí život mezi lidmi hezčí.

Přeji všem Újezďákům, aby si tato slova mohli vzájemně říci.
PhDr. Jaroslava Jirásková

předsedkyně KVV
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JEŠTĚ NĚCO Z ÚJEZDSKÉ HISTORIE
Uplynulo několik týdnů od vydání knihy Střípky z újezdské historie manželů Tomaidesových. Kniha vzbudila

velmi kladný ohlas mezi našimi občany a nesmírný obdiv k autorům, kteří věnovali tolik času a úsilí, aby učinili
radost všem, kteří se zajímají o dějiny obce, a aby se tyto cenné informace zachovaly i pro další generace.

Několikrát jsem zaslechla, že starší občané z východní části obce se podivili, že až na výjimky není v knize
zaznamenána kulturní a tělovýchovná činnost Nové Sibřiny, když tato je součástí Újezda nad Lesy již od roku
1953. Proto je třeba říci, že publikace se jmenuje „Střípky“ a že Maruška Tomaidesová v mnoha Zpravodajích
vyzývala občany ke spolupráci a žádala o poskytnutí informací a dokumentů, a všichni tak měli možnost podí-
let se na této záslužné činnosti. 

Přesto se obracíme k starším obyvatelům bývalé Nové Sibřiny s prosbou, aby poskytli  Zpravodaji své vzpo-
mínky na bohatou kulturní činnost, která se hned po osvobození v roce 1945 v Nové Sibřině rozvinula a našla
útočiště v sále tehdejší restaurace U Štrasmajerů (dnešní restaurace Na Rohožníku). 

Osobně se nemohu objektivně vyjádřit, bylo mi tehdy pouhých pět let a mám jen útržkovité vzpomínky:
na úchvatná divadelní představení, literární pásma, besedy s významnými osobnostmi, na akademie ve spolu-
práci se sibřinskou školou, na koncerty pod vedením pana Kříže, který bydlil v domě č. 863 – Novosibřinská.
Knihy jsme si půjčovali v místní knihovně, kde vévodil pan Prokeš. 

Nejvíce však vzpomínám na cvičení v Sokole, jehož činnost byla obnovena hned po válce. Nejaktivnějšími
cvičiteli byli manželé Tmějovi – František a Antonie. Pan Tměj byl truhlářem a spolu se ženou a šesti dětmi žili
zpočátku ve velmi skromných poměrech. Z jejich iniciativy a za pomoci spoluobčanů se vybudovalo pěkné hřiště
s dřevěnou tribunou, kde se také nacvičovaly skladby všech věkových kategorií pro XI. všesokolský slet
na Strahově. V současné době se v prostoru bývalého hřiště nacházejí tenisové kurty. 

Pro svou nezištnou práci ve prospěch tělovýchovy byli manželé Tmějovi váženými občany Nové Sibřiny.
Jejich děti Václav, Líba, Jiří, Jan, Jaroslav a nejmladší Anička se rovněž věnovali tělovýchově a sportu. 

Rádi bychom si na stránkách Zpravodaje přečetli bližší údaje o Františku Tmějovi a jeho Toničce, která se prý
ještě v pozdním věku pravidelně účastnila novoročního plavání otužilců ve Vltavě či Labi. 

Určitě by nás potěšilo, kdyby se rodina Tmějových s námi podělila o vzpomínky na své pozoruhodné předky.
Opravdu si zaslouží, aby se na ně nezapomnělo. 

Mgr. Marie Podlipná

ZE ŠKOLY

INFORMACE PRO RODIČE
Dny otevřených dveří v mateřských školách v Újezdě nad Lesy:

1. MŠ, Čentická 2222 24. 2. 2010 9:30 – 12:00
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 25. 2. 2010 10:00 a 11:00
MŠ Rohožník, Žárovická 1653 2. 3. 2010 9:00 – 11:00
MŠ Sluníčko, Polesná 1690 23. 2. 2010 14:00 – 16:00

Zápis do mateřských škol ve správním obvodu Praha 21 
se uskuteční ve dnech:

V Újezdě nad Lesy 24. a 25. 3. 2010 13 – 17 hodin
V Běchovicích 19. a 22. 3. 2010 15 – 18 hodin
proběhne i Den otevřených dveří
V Kolodějích 30. a 31. 3. 2010 10 – 14 hodin
V Klánovicích 16. 3. 2010 14 – 18 hodin
Den otevřených dveří 15. 2. 2010 15 – 16 hodin

V dalším čísle Újezdského zpravodaje budou uveřejněna kriteria pro přijetí dětí do mateřských škol. 
Hana Kořínková, referent školství 



„HLÁSÍ SE ROHOŽNICKÁ ŠKOLIČKA“
Zima je v plném proudu a i my si užíváme zimních radovánek.

Děti „řádí“ v přívalu sněhu, který nám přinesly první dny nového
roku. Dovolte nám ale ještě pár řádků o tom, co jsme prožili
na sklonku roku. 

Máme prima rodiče zajímající se o dění v mateřince. Oživují nám
dopolední programy, organizují pro děti různé hry, naučně zábavné
programy, pomáhají i ve svém volném čase s údržbou zahrady
a za to jim patří velký dík. Tak například jedna maminka připravila
dětem poutavé vyprávění o zdravém způsobu života, povídala si
s dětmi o bacilech, jak se před nimi chránit, pozorovaly pod mikro-
skopem (mnohé z nich viděly mikroskop poprvé), děti byly nadšené.
Hodný tatínek zase dětem přinesl různé hry, hlavolamy, děti ani nechtěly jít ven. „Z řad rodičů“ k nám přišel
Mikuláš, čert i anděl. Předvánoční atmosféru zpříjemnila další maminka uspořádáním koncertu. Bylo mnoho
dalších akcí, o kterých si můžete přečíst na našem webu (www.msrohoznik).

Poděkování patří všem, kteří přispěli ať finančně, věcně, úsměvem či dobrou náladou. Je to pro nás motivace pro
další práci. Děkujeme také našemu zřizovateli, MČ Praha 21
za finanční příspěvek na zakoupení dárků na vánoce.

Připravili jsme s dětmi rodičům předvánoční setkání –
upekli perníčky, zazpívali koledy, děti slavnostně vyzdobily
a upravily třídy. Víme, že je to vše již za námi, ale vzpomí-
náme na tyto dny ještě dnes.

V další polovině roku chystáme spoustu zajímavých akcí, bu-
deme se společně bavit a hlavně smát. A to je naše přání nejen
pro děti a rodiče z mateřské školy Rohožník, ale pro všechny lidi,
kteří touží jako my po veselejším a šťastnějším světě.  

Tak zase někdy příště a přejeme krásné dny plné zdraví,

Luďka Veselá, Eva Králová, MŠ Rohožník

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Co se u nás děje? To co všude jinde v Újezdě. Sype se sníh.. a děti jsou nadšené, staví sněhuláky, bobují

a sáňkují na naší zahradě, koulují se a užívají si té nadílky dosytnosti. A my sušíme oblečení, zahříváme pro-
mrzlé ručičky a těšíme se ze sněhu spolu s dětmi.

Všechny, kteří by se chtěli podívat, jak se nám žije v Sedmikrásce, srdečně zveme na den otevřených dveří.
Pořádáme ho ve čtvrtek 25.února v 10.00 a 11.00. Zápis nových dětí se pak uskuteční 24. a 25. března
od 13 do 16 hodin.

M.Kubová, MŠ Sedmikráska

A už je to tady!… Z vašeho kojen-
ce se pomalu stává batole a vaše zla-
tíčko půjde brzo do školky, kde je běž-
né, že paní učitelka má na starosti
i 28 dětí. Přemýšlíte nad tím, jestli
pro něj nebude tato náhlá změna
prostředí příliš rychlá? Že by Vám vy-
hovoval určitý mezistupeň, kde by se
v klidném a pohodovém prostředí
postupně dítě zapojilo do menšího ko-
lektivu vrstevníků, nenásilnou formou
navyklo na určitý řád a povinnosti
a naučilo se spolupracovat i s ostat-

ními dětmi? Stejně jsme uvažovaly
i my, když jsme před 5 lety, coby ma-
minky na mateřské, zakládaly Baby
centrum V zahradě. Z našich dětí už
jsou mezi tím školáčci, ale stále
větší zájem maminek o naše zařízení
nás utvrzuje v tom, že podobně
přemýšlí spousta rodičů.

Jak to tedy u nás vypadá? V hezkém
rodinném domku, v klidném prostředí
a těsném sousedství klánovického
lesa, čeká na vaše děti několik us-
měvavých „tet“, z nichž na každou při-

padá maximálně 10 dětí. Jejich snahou
je u všech dětí rozvíjet samostatnost,
sebedůvěru a pocit zodpovědnosti
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BABY CENTRUM V ZAHRADĚ SLAVÍ 5. NAROZENINY!



15/ Píše se rok 1983  a mému tátovi je stejně
jako mně - 13 let. Jenže to, co se dělo před

26 lety, mě naplňuje hrůzou. V té době v Polsku nebylo
nic. Tak jak mi táta vyprávěl, nic znamenalo totálně nic.
Vše bylo na „kartki“ -  přídělové lístky. Jen ocet byl
volně dostupný a prakticky jedinou výzdobou obchodů.

Měsíční příděly byly následující: 2kg cukru, 500g
másla, 1kg mouky, 1kg rýže a obilních výrobků, 2,5kg
masa pro lidi pracující v kancelářích, 4kg masa
pro děti a lidi pracující fyzicky, 300g pracího prášku,
2 kostky mýdla,  l00g čokolády (jenže to nebyla
čokoláda, ale napodobenina), 250g bonbónů, 0,5 l

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

VYPRÁVĚJ
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ZA BESEDOU 
DO ÚJEZDSKÉHO MUZEA

Ve středu 13. ledna 2010 jsme se třídou navštívili
újezdské muzeum, kde jsme měli domluvenou besedu
o první a druhé světové válce s panem profesorem
Milošem Schmidtem. Pan Schmidt nám tuto dobu
krásně přiblížil. Protože všechnu tu „hrůzu“ zažil, bylo jeho
vyprávění o to víc poutavější. Je velice zajímavé dozvědět
se, co se dělo před lety v místě našeho bydliště. 

Chtěli bychom tímto panu Schmidtovi moc poděkovat
za to, že nám věnoval čas a umožnil nakouknout
do minulosti.

Žáci 5.D, Masarykova ZŠ

ZE ŠKOLY

za sebe i druhé. Zábavnou formou
kombinujeme rodinnou atmosféru
s předškolními potřebami. Snažíme
se, aby se tu cítily děti dobře, v bez-
pečí, aby to bylo místo radostných
prožitků, učení a poznávání. Velký
důraz je kladen zejména na rozvoj
slovní zásoby a výslovnosti, základy
sebeobsluhy, v dopoledních i odpo-
ledních blocích a kroužcích pak děti
malují, tvoří, zpívají, sportují a se-
znamují se základy angličtiny. Naším
cílem je vytvořit prostředí, v němž se
děti mohou přirozeně rozvíjet a bez
stresu se připravit na pozdější po-
vinnosti ve školce či škole. Drobné
povinnosti střídá velká zábava, jako
když děti společně pečou dort,
vánoční cukroví, případně připravu-
jí společný oběd. Pravidelně závodí
při sportovních dnech, hledají po-
klady, připravují si masky na karne-
val,čarují s kouzelníkem nebo spo-
lečně oslavují své narozeniny.
Pro zpestření pořádáme i celoden-
ní výlety nebo navštěvujeme diva-
délka.

Vstup do kolektivu přináší u většiny
dětí také větší nemocnost Abychom
tomu zamezili, důkladně kontrolujeme
zdravotní stav dětí, v zimním období
navštěvujeme jednou týdně solnou
jeskyni. Samozřejmostí je také re-
spektování všech zdravotních ome-
zení jednotlivých dětí, zejména pak
potravinových alergií.

Děti mohou chodit do našeho Baby
centra pravidelně i jednorázově, ho-
dinu příchodu i odchodu si určují
maminky, protože naším cílem je,
aby Baby centrum bylo pro rodiče co
nejpřínosnější. Nakonec úměra mezi
spokojeným rodičem a spokojeným dí-
tětem je více než zřejmá.

Děti, které nás navštěvují pravidel-
ně, se toho u nás naučí za rok sku-
tečně hodně. Důkazem toho jsou ne-
jen jejich výtvarná dílka, která si rodiče
každodenně odnášejí domů, ale také
nacvičení a nastudování besídky, kte-
rou 2x ročně pořádáme pro jejich ro-
diče a rodinné příslušníky. Letošní vá-
noční besídka se uskutečnila ve spo-
lečenském sále restaurace Level

v nově otevřeném polyfunkčním
domě. Do těchto krásných prostor se
přišlo na děti podívat kolem stovky do-
spělých a vystoupení bylo odměněno
dlouhým potleskem. 

Závěrem informace pro všechny ro-
diče, kteří už teď přemýšlí, kam dají
svoje dítě o prázdninách: Baby cen-
trum V zahradě je tradičně otevřeno
i v létě, chystáme zajímavý program,
který zabaví nejen ty nejmenší, ale
i třeba jejich o trošku starší souro-
zence a kamarády. Naše spolupra-
covnice, které mají zkušenosti z tá-
borů, už se na děti moc těší!

Děti se mohou do Baby centra
V zahradě přihlásit v průběhu ce-
lého roku, jeho kapacita je však
omezená. Proto pokud máte zájem
o pravidelnou docházku v dalším
školním roce 2010/2011,  přijďte
na „Dny otevřených dveří“, které se
uskuteční 24. února a 17. března
vždy od 15.00 do 18.00 hod.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!
Tým Baby centra V Zahradě

www.vzahrade.cz
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vodky, nebo láhev vína z importu, 12 krabiček cigaret.
Byly také příděly na boty, veškeré oblečení, nábytek,
spotřebiče, auta, atd. Samotným problémem nebyly
„kartki" nebo příděly, ale to, že věci nebyly v obcho-
dech a spousta rodin mělo ještě finanční problémy. Zís-
kat něco znamenalo také vystávat dlouhé fronty. Táta si
pamatuje, jak brzy ráno už v 5 hodin stál ve frontě
na máslo. Jenže  místo klasického másla bylo jen
máslo solené. Babička měnila „kartki" na alkohol
za „kartki“ na čokoládu nebo bonbóny. Pak táta vzpo-
míná na akce boty. Ve školách dávali dětem příděly
na zimní boty, ale děti musely ukázat své stávající
boty pro kontrolu, jestli mají nárok na příděl. V té době
můj táta nosil jako zimní boty boty na běžky. Kontrola
uznala, že boty jsou v pořádku a žádný příděl nedos-
tal. Táta taky vyprávěl historku, jak dostal vynadáno
od své mamy, když jednou domů přinesl pravou čo-
koládu. Tu čokoládu dostal od řidiče kamionu ze zá-
padního Německa, který projížděl městem. Vynadáno
dostal za to, že se jeho máma bála, že by ho mohl
někdo natočit nebo vyfotit a použít to jako propa-
gandu, jak v Polsku, tak v západních zemích.

Teď se táta směje, že se neustále mluví o krizi, ale
dnešní situaci nejde vůbec srovnávat se situací z doby
jeho dětství. Kartki byly v Polsku zrušeny před 20 lety,
v roce 1989. Jako příklad přikládám jejich kopie. Doba
byla hrozná, nedovedu si ji představit.                                                         

Robin Skotnicki  7.B

16/ Tento příběh jsem se dozvěděla od mé ba-
bičky a myslím si, že je zajímavý, protože se

týká prvního československého prezidenta.
Od roku 1968 u nás byli Rusové. U školy byla socha

Tomáše Garrique Masaryka a Rusové se ji pokoušeli zni-
čit. Tehdy ještě žil můj praděda a ten se svými přáteli od-
vezl sochu z parku. Báli se o ni, tak ji různě schovávali
po místních lidech. Někdo ji uschovat nechtěl, protože to
bylo dost nebezpečné. Kdyby se u někoho našla, šla by
celá rodina do vězení. Vždy o soše věděl jen jeden člen
rodiny.U nás byla několik let a schovávala se ve starém
sklepě, který byl řádně zamaskován.

Když nastala revoluce v roce 1989, vše se změnilo.
Už se mohlo o všem mluvit, lidé se už ničeho nemuseli
bát a Rusové už byli také dávno pryč z naší země.
Mnoho původních vlastenců už zemřelo, i můj praděda
a to je škoda, protože socha se našla u našich příbu-
zných a byla odvezena zpátky do parku. Uspořádala
se veliká slavnost. Přišlo tam mnoho našich občanů.
A socha od té doby už nikdy neopustila své místo
v parku. U památníku se slaví státní svátek, vznik Čes-
koslovenské republiky a jiné významné události.

Myslím si, že by byl na nás prezident opravdu hrdý.                                                 
Marie Moudrá  7.A

17/ Mamka mi včera vyprávěla o době komu-
nismu. V době komunismu byla mamka ještě

malá holka. Narodila se v roce 1973, pět let po vpádu

ruské armády. Mamka nemá špatné vzpomínky,
protože její rodiče nebyli stresováni možností ztráty
zaměstnání, chodili brzy domů z práce a vše bylo
levné. Na děti se nekladly přehnané nároky a děti
vyrůstaly v lásce a míru. Byly pouze 2 televizní pro-
gramy, které vysílaly pouze večerníček, zprávy a ve-
černí program, jehož náplň byla kriticky vybírána.
Ve vysílání nebyly erotické nebo pornografické pro-
gramy, a pokud byly, tak byly označeny hvězdičkou, ale
nebyly tak nevkusné jako v dnešní době.

Moje babička i děda byli zaměstnaní. Babička cho-
dila do práce na statistickém úřadu od 7 hodin a domů
přicházela okolo půl čtvrté. Když babička poslala moji
mamku na nákup, stačilo jí pouze málo peněz. V so-
botu ji nákup stál jen 10 korun: půl másla stálo 5 korun,
10 rohlíků stálo 3 koruny, litr mléka 1,90 korun. Když
dostaly děti chuť na něco dobrého, nepotřebovaly
mnoho peněz. Jahodový nanuk stál l korunu stejně tak
jako žvýkačka Pedro nebo nanuk Eskymáček. Když
jsem se jí zeptala, jestli jí a ostatním dětem nevadilo, že
mají malý výběr ve sladkostech, odpověděla mi, že ne.
Oni o tom, že existuje něco víc, prostě nevěděly, proto jim
to nevadilo. Také když v malém obchodu Obuv v Jičíně
dostali zboží, nosily pak všechny děti stejné boty, protože
jiné nebyly v nabídce. Stejné to bylo s oblečením.

Když si chtěla babička koupit něco jiného, pěkného,
musela jít nakupovat do Mladé Boleslavi do prodejny,
která se jmenovala Tuzex. Platilo se v ní jinou měnou,
která se jmenovala bony. Jeden bon se rovnal 5 koru-
nám. Babička si tam kupovala zahraniční rifle, halenky,
make up. Také prababička s pradědou nakupovali v Tu-
zexu v Brně. Kupovali tam hlavně zahraniční potraviny.

Do školy děti chodily také od 7:45, ale paní učitelky
neoslovovaly paní učitelko, ale musely jim říkat sou-
družko učitelko a soudruhu učiteli. Na prvním stupni
měla mamka soudružku učitelku Maryšku Starou
a s dětmi každé ráno u pianina zpívala píseň „Nesmíš
být nikdy líný, nesmíš se práce bát." V té době měli
všichni kluci krátké vlasy, a pokud trošku povyrostly,
museli si je nechat ostříhat, soudružka učitelka psala
rodičům vzkazy do žákovské knížky. Děvčata naopak
nosila dlouhé vlasy, a pokud je chtěla mít krátké, mu-
sela mít speciální střih.

Moje babička se nemusela bát pouštět mamku
do školy a ze školy samotnou. V té době nebyli nezamě-
stnaní lidé, všichni měli práci, i když nebyla potřebná.
Policie v té době se jmenovala veřejná bezpečnost.
Mamka mi řekla, že dnes jako dospělá vidí nedostatky,
chyby té doby, ale jako dítě je nepociťovala.

Helena Pitráková  7.A

18/ O době, kdy v čele země stála KSČ a řídila se
heslem „Se Sovětským svazem na věčné časy

a nikdy jinak“, mi vyprávěly především teta a maminka. 
Rodiče mé matky a tety pocházeli z odlišných ma-

jetkových poměrů. Děda pocházel z chudé rodiny, ba-
biččina rodina byla celkem zámožná. Vlastnila hotel,
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později, když se schylovalo k 2. světové válce, zakou-
pila statek s polnostmi. V roce 1948 byl rodičům ba-
bičky statek zabaven a byli donuceni vstoupit do JZD.
Můj pradědeček se tehdy bránil práci v JZD, nechtěl
dělat s lidmi, kteří mu všechno vzali a dávali mu nepo-
krytě najevo, že už není tím, kým býval. Našel si tedy
práci v mrazírnách, ale stačil jeden dopis od komunistů
z národního výboru, že není správné zaměstnávat ku-
laka, že chybí lidé v zemědělství. …Nakonec praděde-
ček, který měl plicní chorobu, skončil ve šrotovníku
JZD, kde se celý den šrotovalo obilí a vzduch byl plný
moučného prachu. Potom přišel ještě při obsluze šro-
tovacího stroje o článek prstu. Pradědeček byl muzi-
kant, už nikdy kratším prstem neumáčkl dobře struny
na hmatníku svých milovaných houslí. Rodiče babičky
z pochopitelných důvodů neměli komunisty moc v lásce.
Rodiče tety a maminky žili celkem obyčejný život. Byd-
leli v paneláku v bytě 2+1 a jezdili škodovkou. 

Potom teta s maminkou vzpomínaly na svoje dět-
ství a mládí. Ve škole byly soudružky učitelky  vyučo-
vala se ruština. Vzpomínaly na rok 1968 -  na vojenské
konvoje na silnicích, na nápisy „Smrt okupantům“,
na stopy po střelbě na zdech Národního muzea.
…Vzpomínaly na dovolenou v Jugoslávii a na lidi
ze zájezdu, kteří se do ČSSR už nevrátili, a tato zem
byla pro ně přestupní stanicí směrem na západ. Mluvily
o politických vězních, kteří často pracovali v uranových
dolech na Příbramsku. Mluvily o cenzuře tisku a sdě-
lovacích prostředků. 

Klady minulé doby spatřovaly v tom, že lidé měli
práci, na ulicích nebyli bezdomovci a žebráci, byla nižší
kriminalita, méně zbraní a méně násilí mezi lidmi. Za nej-
větší klad té doby však považovaly to, že byly mladé. Na
tom se obě dvě s úsměvem okamžitě shodly.

V dnešní době jsou obchody plné zboží, ve škole
se učím anglicky a mohu klidně jet na cestu kolem
světa. V novinách a televizi si dělají legraci z politiků
a nikdo je za to nezavírá. Jsem rád, že jsem se naro-
dil do této doby. Je daleko modernější a svobodnější
než ta minulá.                                       

Martin Tvrzník  8.B 

19/ … Docela humorně mi babička vyprávěla
o tom, jak se v době komunismu sháněly věci

jako třeba lednička. To když se zjistilo, že někam mají
přivézt dodávku ledniček, tak museli celou noc stát
ve frontě, aby se na ně dostalo. Babička však popisuje,
že nejvíc na tom bylo zajímavé to, že i když se na led-
ničky muselo dlouho čekat, nakonec ji měl každý. …

Nebyly to jen věci dlouhodobé spotřeby, ale shánět
se musel i toaletní papír. Banány a jiné exotické ovoce
bylo jen občas, povětšinou na nějaké svátky. Babička mi
vyprávěla, že díky tomu, že bydlela na vesnici, kde se
všichni znají, měla v této věci výhodu. Paní prodavačka,
která prodávala u nich v obchodu totiž, když přišlo ně-
jaké nedostatkové zboží jako banány nebo pomeranče,
rozpočítala je na počet dětí, které ve vesnici bydlely,

a když někdo z rodiny přišel do obchodu, prostě mu
jenom podala sáček, namarkovala ho a bylo to. A až
doma se ten dotyčný dozvěděl,co si to vlastně přinesl
domů. Když jsem se ptal, jak to, že se nepodívali už v ob-
chodě, co jim to ta paní prodavačka dala, co kdyby to ne-
chtěli, tak se jenom smála, že to se nikdy nestalo. …

Petr Pivoda  9.B

20/ Při své návštěvě u svého pra bratrance jsem
vyzpovídal jeho matku Marii Hojdánkovou.

K těmto svým příbuzným jezdím velice často, neboť
práce v zemědělství mě velice baví.

Po roce 1948 začala vládnout v naší zemi Komu-
nistická strana Československá. Byl znárodňován ma-
jetek a na vesnicích docházelo k takzvané
kolektivizaci. Soukromí zemědělci museli plnit určené
dodávky obilí, brambor a dalších plodin, též byla sta-
novena a kontrolována dodávka masa a mléka. Tyto
dodávky byly záměrně stanoveny vysoké, aby je se-
dláci jen těžko plnili. Cílem bylo soukromé zemědělce
zničit a donutit je ke kolektivnímu hospodaření v JZD
(jednotné zemědělské družstvo). Velcí, prosperující
zemědělci se vstupu do JZD bránili a odmítali. To se
týkalo i mého pradědy pana Ing. Václava Hojdánka,
který hospodařil v obci Břehov. Na svém statku za-
městnával dvě rodiny, kterým platil nejen penězi, ale
i naturáliemi. Praděda byl odsouzen k 3,5 rokům vě-
zení pro nesplnění dodávek, ale pravda byla jiná.
Dle vyprávění tety bylo vše předem nastrojeno a při-
praveno. Právě naturálie pro obě rodiny v počtu tří
pytlů obilí bylo důvodem ke stíhání pradědy pro ne-
splnění dodávky obilí.

Praděda byl pro výkon trestu nasazen do dolu,
taktéž jeho syn Ing. Jaroslav Hojdánek (můj děda),
pracoval v dolech místo základní vojenské služby.
Těmto vojákům pracujících v dolech se říkalo PTP
(pracovní technický prapor). Pradědovi a dalším od-
souzeným se říkalo „kulaci“. Odsouzením byl celé
jeho rodině zabaven veškerý majetek (domy, stáje,
pole, zvířata i oblečení) a součástí trestu byl zákaz
pobytu na okrese České Budějovice. Pradědova ro-
dina byla vystěhována jen s nejnutnějším šatstvem
a jídlem do Běchovic na státní statek. Praděda byl
po roce a půl propuštěn na svobodu, ale musel také
do Běchovic. Rodný dům a hospodářská stavení byly
zabaveny a následně sousedy rozebrány. Dobytek
a stroje byly převezeny do zakládajícího JZD. Praděda
po třech letech života v Běchovicích zemřel. Jeho
manželka zemřela ještě o rok dříve. Bratr mého dědy
(manžel Marie Hojdánkové) musel v té době spolu
s manželkou opustit okres České Budějovice. Práci
našli na státním statku v okrese Prachatice. Poté se
ještě dvakrát stěhovali. Za 25 let se mohli vrátit zpět
do Břehova, kde si svoje polorozpadlé hospodářské
stavení museli koupit zpět.

Myslím si, že život v této době byl těžký a jsem rád,
že v dnešní době nám nevládne komunistická strana.

Jan Hojdánek  9.A
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Po skončení soutěží Hanspaulské ligy nadešel čas
rekapitulace uplynulého podzimu. Rekapitulace začíná
na jaře, kdy se k nám přidala trojice mladých hráčů, ji-
miž se náš tým doplnil a také posílil, což jasně ukázal
právě proběhlý podzim.

Po prvním zápase panovaly v týmu rozpaky, jelikož
jsme ostudně ztratili vyhraný zápas. Neudrželi jsme prů-
běžné vedení 4:1 a soupeř během 15 minut otočil na ko-
nečných 5:4. Od druhého zápasu bylo vše jinak a díky
třem výhrám v řadě jsme získali dostatek sebevědomí
a klidu do dalších bojů. Bylo zřejmé, že po několika se-
zónách se vyhneme boji o záchranu a budeme bojovat
o postup. I přes prohru s Penelópe Cruz jsme byli stá-
le v popředí.

Ve druhé půli ročníku naše forma gradovala, o čemž
jasně vypovídají tři zápasy bez obdrženého gólu. Díky
této sérii se Jirka Krupka stal nejlepším brankářem 6.L
ligy, s 225 minutami bez gólu dokonce obsadil celkové
8. místo ze všech soutěží Hanspaulky! Prohra
s Bamboochou a remíza z Befeleme nás sice připravi-
la o postup, loučení s podzimem však bylo vítězné.

Právě skončený ročník jasně ukázal, že bez výbor-
ného brankáře a dobře organizované obrany nelze uspět.

V 11 zápasech jsme obdrželi pouze 10 gólů (z toho plnou
polovinu v 1. zápase) a zaznamenali tak 9. nejlepší ob-
ranu ze všech týmů hrajících Hanspaulku. Získaných
15 bodů a celkové třetí místo v soutěži je vůbec nejlepším
dosaženým výsledkem v historii klubu!

Ještě bych se krátce zmínila  o Velké Kunratické, kte-
rá se konala v neděli 8.11. 2009.

Na tomto významném pražském závodě jsme měli ně-
kolik 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 velice dobře vedl Michal Černý, který do-
běhl na krásném 7. místě mezi staršími žáky. Z mladších
žákyň si nejlépe vedla Tereza Horová, obsadila 10. příčku.
Z mladších děvčat a chlapců se ještě umístili do 10. mís-
ta Lucie Krausová 7. místo a Jakub Dobiáš 9. místo.
Ostatní závodníky  a jejich výsledky najdete na strán-
kách www.velkakunraticka.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

FC ROHOŽNÍK UNITED A – HANSPAULSKÁ LIGA

Pořadí Název mužstva
Odehrané 

zápasy
Počet 

vítězství
Počet 
remíz

Počet 
proher Skóre

Počet 
bodů

1. Jednota Košík 11 9 0 2 65:28 18
2. Penélope Cruz 11 8 2 1 38:28 18
3. FC Rohožník United A 11 7 1 3 23:10 15
4. Tutto bene 11 6 1 4 32:18 13
5. FC Dropa 11 5 1 5 33:27 11
6. Befeleme 11 4 2 5 20:27 10
7. S.K. Neumann 11 5 0 6 19:34 10
8. FC Válcovny plechu MS 11 3 3 5 23:43 9
9. Stýbla Ďáblic 11 2 4 5 22:27 8

10. Laxní přístup 11 2 3 6 24:40 7
11. Free team 11 2 3 6 36:41 6
12. Bamboocha City 11 2 2 7 33:45 6

Tabulka – 6. liga, skupina L

za Občanské sdružení FC Rohožník United
Petr Rybář

ÚJEZDSKÉ TAEKWONDO VECEMISTREM NTL 2009!!!
Rok 2009 s sebou přinesl, tak jako jiné roky před ním, mnoho nového i do újezdského klubu SK Kangsim Do-

jang, který zde již desátým rokem provozuje bojové umění Taekwondo WTF. Kangsim, stejně jako v letech mi-
nulých, zaznamenal i v tomto roce mnoho úspěchů.

NTL – Národní Taekwondo Liga je nejvyšší bodovaná soutěž českých taekwondistů, do níž se započítávají
úspěchy týmů i jednotlivců z nejvýznamnějších českých turnajů. Od roku 2006 neskončil újezdský SK Kangsim
Dojang hůře než druhý v celé České republice. Jedenkrát dokonce tuto nejvyšší soutěž vyhrál. Do Národní Taek-
wondo ligy spadají 4 bodované turnaje, vybrané mezi ostatními turnaji, jako nejprestižnější. Jsou to Scorpions
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Cup v Olomouci, otevřené mistrovství ČR v Praze, pražský Prague Open a Vánoční turnaj konaný v Pelhřimově.
Ani letos Kangsim Dojang neskončil pod svým nastoleným limitem a potřetí za sebou získal titul vicemistra NTL.
Zvítězil opět pelhřimovský klub Taekwondo Lacek, který nás však poraží především několikanásobnou převahou
počtu závodníků.

Závodníci SK Kangsim Dojang také hájí týmové barvy v české reprezentaci, v které je nyní aktivně 6 členů
našeho oddílu, což je největší zastoupení ze všech českých klubů. Účastní se také prestižních zahraničních tur-
najů a šampionátů jako jsou Mistrovství Evropy (Jakub Šťastný, Pavel Pospíšek, Klára Šťastná) a Mistrovství
Světa seniorů (17. místo pro Jakuba Šťastného). Ano, letos se Kangsim popral i na světové scéně! V roce 2010
má Kangsim ambice vyslat své zástupce na Mistrovství světa juniorů do Mexika, kde jsou v nominaci Klára
Šťastná a Pavel Pospíšek. Jakub Šťastný je v nominaci na Mistrovství Evropy seniorů, které se bude konat
v Rusku.

Následující tabulka ukazuje výsledky v rámci turnajů NTL za rok 2009. Do NTL se započítávají pouze kategorie
kadetů, juniorů a seniorů a to od modrého pásu výše.

ÚSPĚCHY ZE ZAHRANIČNÍCH TURNAJŮ V ROCE 2009:
Creti Cup (Německo) – 1. místo Jakub Šťastný, 2. místo Dominik Urich, 3. místo Marcela Miková
Austria Open (Rakousko) – 3. místo Jakub Šťastný, 3. místo Pavel Pospíšek
Zagreb Trophy (Chorvatsko) – 1. místo Klára Šťastná, 3. místo Jan Hruška
Croatia Open (Chorvatsko) – 3. místo Pavel Pospíšek
MEJ Trelleborg (Švédsko) – účast – Pavel Pospíšek, Jakub Šťastný
MS Kodaň (Dánsko) – (šestnácté místo – Jakub Šťastný)
MEK Zagreb (Chorvatsko) – účast – Klára Šťastná

Za celý tým SK Kangsim Dojang bychom rádi poděkovali našim sponzorům:
Elektro-Trakce s.r.o., Merlin Co., s.r.o., PPC Czech s.r.o.

Dále bychom chtěli poděkovat Úřadu m.č. Praha 21, všem spolupracovníkům oddílu, trenérům, aktivním
rodičům a vůbec všem, kteří jakkoli pomáhají našemu klubu.

Marek Doxanský a Pavel Pospíšek
SK Kangsim

NTL 2009  - VÝSLEDKY TÝMŮ

pořadí
Scorpions 

Cup
Czech 
Open Cefta

Prague 
Open

Vánoční 
pohár

body 
celkem

1. SK TKD Lacek 7 10 7 7 7 38

2. Kangsim Dojang 5 6 5 5 5 26

3. Cobra Dojang 2 4 3 3 12

4. TJ Sokol Hradec 8 3 11

5.-6. TKD Scorpions Olomouc 3 2 1 6

5.-6. Sejong Dojang 1 2 3 6

7. Taejang Dojang 1 1 2 4

8. Panter Humpolec 1 1 2

TKD Karviná 0

TKD Frýdek-Místek 0

TJ Sokol Rychvald 0

Taehan Protivín 0

TKD České Budějovice 0

Gladiator Dojang 0

Hirundo Dojang 0

Raptor dojang 0

TKD klub WTF České Budějovice 0

TKD klub WTF Praha 0

Hansoo 0



Vítám Vás opět u povídání o za-
hrádce. Únor,  i když podle meteo-
rologů nejstudenější měsíc, den se
již  prodlužuje, vždyť na Hromnice
o hodinu více. Pokud se nám ukáže
sluníčko, již má také svoji  sílu a nás
láká zahrada na první  jarní práce. 

Ještě před tím, než začneme plá-
novat kam si případně zasadíme
ovocný strom, keř nebo uděláme zá-
hon jahod, seznámím Vás s jejich
blahodárnými účinky na náš orga-
nizmus. Navazuji na předchozí člán-
ky o zelenině i příznivých  účincích
bylinek i obyčejných rostlin. Jedná se
o závěrečnou část. OVOCE je nez-
bytná součást naší výživy, svým
obsahem vitamínů, minerálů a spe-
cifických látek podporuje dobrý vývoj
organizmu a posiluje dobrý zdravot-
ní stav. Energetická hodnota ovoce,
vzhledem k velkému množství vody,
je malá. Ovoce a zelenina působí
v našem organizmu zásaditě a mír-
ní jeho okyselování, které si způso-
bujeme konzumací masa, cukru,
vajec, mouky. Člověk by měl za den
zkonzumovat podle lékařů 0,5 kg
ovoce a 0,5 kg syrové zeleniny.

Nejdříve na zahradě sklízíme
JAHODY, které mají vysoký obsah
vitamínu C, železa, vápníku, fosfo-
ru, draslíku a jódu. Podporují tráve-
ní, snižují horečku a ovlivňují klad-
ně krevní oběh. Pro osoby, které trpí
alergií, kopřivkou je doporučeno
konzumovat jahody s medem, jogur-
tem nebo mlékem. Jahodník lze
na záhoně pěstovat 1 – 3 roky a po-
kud máme malou zahrádku volíme
remontantní odrůdy – sklízíme
i na podzim.

TŘEŠNĚ, VIŠNĚ podporují chuť
k jídlu. Obsahují velké množství že-
leza a proto jsou doporučovány

při chudokrevnosti. Tmavé višně
obsahují více fenolových látek.
Na zahradě postačí jeden strom se
dvěma vzájemně se opylujícími od-
růdami, které nebývají napadány
červivostí např. Karešova + Burlat.  

MERUŇKY jsou důležité obsa-
hem karotenu a tím mají příznivý vliv
na tvorbu tkání a na vidění. Jsou
vhodné při astmatu a mají protiin-
fekční účinek. Z nejznámějších a do-
poručovaných jsou odrůdy dle doby
zralosti: Leskoty, Bergeron, Velko-
pavlovická.

BROSKVE obsahem kyselin,
vlákniny a aromatických látek pod-
porují lepší trávení a využití potravin.
Jsou vhodné při onemocnění srdce,
revmatismu a některých žaludečních
a střevních onemocněních. Při cu-
krovce a obezitě omezíme jejich
konzumaci vzhledem k obsahu cukrů. 
Nejosvědčenější odrůdy – Sunhá-
ven, Redháven, Harbrite. Nezapo-
meňte pokud počasí již v únoru dovolí
stříkat proti kadeřavosti tak, jak
jsme psali v 11 čísle loňského roku.

ANGREŠT obsahuje vitamín C,
vitamíny komplexu B, karoten a hoj-
ně pektinu, organické kyseliny
a vlákniny jsou  zejména ve slupce.
Je vhodné je míchat např. s třešně-
mi, které mají pektinu nedostatek.
Vzhledem k hnědému - americkému
padlí volíme odrůdy vůči této
chorobě odolnější např. Chryso,
Kompakta, Produkta, Skvost, Viking.

MALINY obsahují karoten, vita-
míny skupiny B, flavonoidy, pektiny.
Podporují vylučování moči a působí
dobře při revmatických, ledvinových
a jaterních chorobách. Malinová šťá-
va smíchaná s rybízovou osvěžuje
při horečnatém onemocnění. I tady
je výhodné pěstovat remontantní
odrůdy, kdy sklízíme plody dvakrát
do roka. Z vlastní zkušenosti musím
říci, že podzimní sklizeň probíhající
až do zámrazu přináší větší a šťav-
natější plody.   

RYBÍZ – největší význam
pro naše zdraví má černý rybíz.
Plody obsahují  mnoho vitamínu C,
vitamíny skupiny B, karoten, hojně
pektinů, kyselin a vlákniny. Léčivé
účinky má i čaj ze sušených listů

vhodný při nachlazení, zánětech
močových cest a průjmu. Pro běžnou
rodinu postačí vysadit po jednom
keři dvou vzájemně se dobře oplo-
zujících odrůd např.  Otelo + Eva. 

ŠVESTKY a jiné slivoně obsa-
hují hodně vitamínu E. Doporučují se
při nemocech ledvin a vysokém tlaku.
Sušené švestky při arteroskleróze.
Vzhledem k velkému množství cukru
v plné zralosti nejsou vhodné
při onemocnění cukrovkou.  Vysa-
zujeme třeba i po jednom kuse, ale
musíme dbát na to, aby nebyly
nositeli virové šárky.

JABLKA neobsahují mnoho
vitamínu C, ale protože jich sníme
největší množství, jsou jeho vý-
znamným zdrojem. Obsahují pektiny,
fytocity, fenolové látky, draslík.
Doporučují se dětem, rekonva-
lescentům a duševně pracujícím.
Nejžádanější a to jak pro výsadbu,
tak i pro konzumaci jsou odrůdy Ru-
bín nebo Rubinola, Šampion, Topas. 

HRUŠKY mají ještě méně vi-
tamínu C než jablka, obsahují
však kyselinu listovou (důležitá
při tvorbě krve) a fenolové látky pů-
sobící antiskleroticky a protizá-
nětlivě. Mají projímavý, močopud-
ný, desinfekční účinek, srážejí ho-
rečku a působí proti kašli. Nejsou
vhodné při vážných onemocně-
ných zažívacích orgánů protože
dráždí střevní sliznici. Doporuču-
jí se při obezitě. U hrušní, kdy  plo-
dy snadno přezrávají, je vhodné
vysadit jen jednu letní odrůdu a vě-
tve uprostřed koruny naroubovat
podzimní a v horní části zimní od-
růdou. Kvalita plodů závisí na sta-
novišti - úrodnost půdy a klima-
tické podmínky. 

OSTRUŽINY mají značné
množství karotenu, vitamínu C, pek-
tinu. Jejich sušené listy se používa-
jí do čajů např. při cukrovce. Ostru-
žiny dozrávají koncem srpna, za-
čátkem září. Velmi kvalitní plody
dává beztrnný ostružník Thornfree.
Na 3 m široké drátěné podpoře
ze tří rostlin sklidíme až 25 -30 kg
plodů ostružin.

Tolik malý přehled nejznámější-
ho ovoce. 
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PETÚNIE
V únoru již také začínáme plánovat
osazování truhlíků tzv. balkonovka-
mi. Mezi nejvíce žádané v posled-
ních letech patří petúnie. V létě kam
se podíváte všude je vidíte, vzpří-
mené i přepadávající, v celé škále
barev, mnoha kombinacích, plno-
květé i třepenité. Daří se jim zejmé-
na v oblastech se suchým a teplým
létem, kde je vídáme i zasazené
v záhonech. Když nakupujeme
máme vědět zda chceme grandiflo-
ry, multiflory, miliflory, surfinie či za-
krslé petúnie. Proto následný malý
přehled.

Petúnie patří do čeledi lilkovitých,
jsou příbuzné tabáku a pocházejí
ze stejné rodiny jako brambory, raj-
čata, papriky, lilky. Z původních 37
středoamerických druhů se na jejich
vzniku podílely pouze dva, bílá a fia-
lová, byly vypěstovány první kultivary,
které se v evropských zahradách za-
čaly objevovat až kolem roku 1850.
Začátky šlechtění probíhaly
ve Francii, Anglii a později v Ně-
mecku. Velký boom petúnií začíná
kolem roku 1950, kdy byly na trh uve-
deny první hybridní odrůdy. Dalším
šlechtěním bylo docíleno větší kom-
paktnosti  rostlin, které lépe odolávaly
nepřízni počasí. Postupně se vy-
profilovaly dvě zřetelně odlišné sku-
piny petúnií a to grandiflory – velko-
květé a multiflory – mnohokvěté.  

Grandiflory mají velké květy
10 – 12 cm v průměru, jsou zejmé-
na vhodné na chráněná stanoviště –
balkony, terasy. Nesnášejí deštivé
a větrné počasí.

Multiflory mají menší květy
ve větším množství. Lépe a rychleji
regenerují po poškození nepřízni
počasí – vítr, déšť. Jednotlivé květy
odolávají dešti díky silnější voskové
epidermální vrstvě květu, která od-
puzuje vodu. I když jsou odolnější
byly opomíjené pro menší květy.
Šlechtěním se květ zvětšil a dnes se
již pomalu vyrovnávají velkokvětým.
Často jsou označovány jako skupi-
na floribunda.

Miliflora je novinkou mezi pe-
túniemi. Rostliny jsou kompaktní,
vysoké pouze 20 cm, velmi bohatě
kvetou, velká barevná škála, květy
do velikosti 3 cm. Je nazývána též
„skalkovou petúnií“ a je určena zej-
ména do truhlíků i nádob.  

Surfínie -  dlouhou dobu se
za převislé petúnie označovaly vel-
kokvěté odrůdy typu supercascade.
Dlouho se šlechtitelům nedařilo sta-
bilizovat převislý typ. Když se pak
vrátily ke starému způsobu množe-
ní petúnií řízkováním byly surfinie
na světě a zájem je obrovský. Dnes
se  množí semeny a všechny ne-
ctnosti co měly původní jsou od-
straněny. První barva byla  purpurová
a okupovala okna nejen v Evropě,
ale i v Americe. Dnes je škála ba-
revných odstínů nepřeberná. 
Zakrslé petúnie - jsou kompaktní
s krátkými větvičkami, doslova ob-
sypanými květy. Výborně odolávají
nepřízni počasí. Jsou určeny
na menší terasy a balkony. 
Několik rad:
- pěstujte petúnie v samozavlažo-
vacích truhlících a to zejména pře-
vislý typ – surfinie

- za chladných a vlhkých dní neza-
pomeňte omezit zálivku a případně
snížit hladinu vody v truhlíku
- odstraňováním odkvetlých květů
včetně semeníku podporujete bo-
hatost kvetení.

A ještě malá poznámka na konec.
I v naší zemi máme světoznámé
šlechtitele petúnií. Pokud pojedete
přes město Jaroměř směrem na Ná-
chod, vyšetřete si  chvilku a zastav-
te se v rodinné firmě Černých, kde
oba bratři pokračují v tradici, kterou
založil jejich děd – již tenkrát velice
známý zahradník Černý. Je opravdu
na co se dívat a pokud jste petúniím
nepodlehli, tam se do nich zamilujete. 

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI: 
Výroční členská schůze.
Na roční období jara se všichni moc
těšíme a předzvěstí jara je také
naše výroční členská schůze, která
se bude konat v sobotu 6. 3. 2010
od 14,00 hodin v jídelně ZŠ  Polesná.
Každý náš člen bude pozván, když ne
přímo osobně, tak najde ve schránce
pozvánku.

PŘEDNÁŠKA
Na 12. března  od 16,00 hodin při-
pravujeme první přednášku spojenou
s besedou - námět vše o zahradě
a ovocné stromy, přednášející
osvědčený odborník př. Jaroslav
Kraus.  Přednáška  se koná jako
vždy v klubovně ČZS  Staroújezdská
495, všichni  zájemci o další po-
znatky jste vítáni. 

Za organizaci ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová
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SUDOKU

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

Pravidla SUDOKU

Vaším úkolem je umístit do tabulky číslice od 1 do 9 tak, 
aby byly splněny následující podmínky:

* žádná číslice se nesmí v jedné řádce opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí ve čtverci 3×3 opakovat dvakrát

ČTENÍ PRO RADOST

Proč v uvozovkách? No, protože to vlastně ani
žádné dobrodružství nebylo. Spíše jen několik neob-
vyklých zážitků, které se skutečným válečným utrpe-
ním frontových vojáků, zajatců, politických vězňů,
pracovních otroků a uprchlíků bez rozdílu národností
nedá ani zdaleka srovnat. Ale nebyly marné, protože
mi alespoň přibližně ukázaly kousek života mimo klidný
domov a nechaly přičichnout k nebezpečím tehdejší
doby. O co tedy šlo? O nic jiného, než co postihlo tisíce
ostatních mladých klidí před koncem těch tragických
válečných let – práci pro nacistickou Třetí říši.

Bylo to v březnu roku 1945, kdy německá armáda
mlela už z posledního, ale stále se ještě zoufale a tvrdě
bránila svému osudu na západní a východní frontě.
Ono to sice zní, jako bych mluvil o dálných ruských ste-
pích či francouzském pobřeží, ale tehdy byla spoje-
necká vojska již v Bavorsku a Rudá armáda se valila
přes Slovensko.

V tu dobu už několik let v Říši pracovali a mnohdy
také umírali chlapci a děvčata ročníku 1924, který pro-
tektorátní ministr Eduard Moravec „daroval Vůdci“.
A tak došlo i na nás, mladé muže ročníků 1927 a 1928,
a byli jsme povoláni k časově neomezenému nasazení
k obranným pracím. Netušili jsme o co jde, ale brzo
jsme se to dověděli: budeme kopat protitankové pří-

kopy na Moravě, kam v nejbližších dnech odjedeme
hromadnými transporty.

Co to znamenalo pro naše rodiče,dnes asi nikdo ne-
pochopí, ale při představě takové práce nedaleko bo-
jové linie se naše mámy třásly strachem. Nám,
sedmnáctiletým klukům to ale tak zlé nepřipadalo,
spíše jsme se těšili, co asi zažijeme. Tím ale myslím
jen sebe a několik mých kamarádů z naší obce, o po-
citech jiných jsem si už tak jistý nebyl. 

Mne to postihlo v prvním ročníku průmyslovky, kam
jsem byl rok předtím přijat, čímž se rodičovské obavy
rozšířily ještě i o zanedbané studium. A tak jsem v osm
hodin toho dubnového rána stál se stovkami ostatních
na tehdejším nádraží Praha-Střed (předtím i potom
zase Masarykově), odkud jsme již o hodinu později od-
jížděli zvláštním vlakem směr východ. Dostalo se mi
nějakou náhodou místa u okna a tak jsem zvedl svůj
šedivý papírový kufr s rezervními kalhotami, jedním
chatrným svetrem, dvěma košilemi, ponožkami a pár
kousky spodního prádla na polici nad sebou a zakousl
se do krajíce tmavého, drobivého chleba. Zabalila mi
ho na cestu maminka spolu s dvěma vařenými vejci.
Nakysle chutnající střídku držela pohromadě před roz-
padem jen tenká vrstva lepivého umělého medu, jenž
byl tehdy náhražkou margarinu, ale příjemně tu krmi
osladil. Zapil jsem tu svačinu černou „meltou“ z lahve
od sodovky s patentním uzávěrem, a hltal pohledem tu
ubíhající krajinu za oknem.

Nebyl jsem zvyklý cestovat, nikdy jsme nikam ne-
jezdili. Naše rodina nepatřila k takové sociální vrstvě,
která trávila dovolené na „letním bytě“, jak se tehdy
říkalo, nebo dokonce v lázních či u moře. Všechny
moje jízdy vlakem se omezily jen na cestu do školy,
nejprve do gymnázia v Českém Brodě a později
na průmyslovku v Praze. Proto jsem se těšil z pohledu
na ubíhající krajinu, kterou bych byl jinak sotva kdy
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spatřil. Jeli jsme několik hodin, pomalu a s mnohými
přestávkami. Před naším vlakem měly přednost sou-
pravy s přísunem na frontu a lazaretní vlaky jedoucí
opačným směrem, převážně do Prahy, kde bylo
mnoho objektů vyhrazeno pro raněné příslušníky We-
hrmachtu (jedním z větších byla např. i Gröbeova vila
ve Vršovicích, s obrovským červeným křížem nama-
lovaným na její střeše).

Když jsme vyjeli z České Třebové, vlak po několika
kilometrech náhle zastavil uprostřed polí. Nevěděli
jsme proč, ale jen do chvíle, kdy strojvůdce spustil pře-
rušovaný hvizd, což byla, jak jsme byli už před odjez-
dem informování, výstraha před útokem nízko
létajících amerických bitevních letadel, jejichž oblíbe-
ným cílem byly právě lokomotivy. Vyskákali jsme, po-
prvé se strachem, z vagónů a ukryli se na chráněnou
stranu železničního náspu. Mezitím ale již nad námi
dvakrát přeletěl dvoutrupový Mosquito, aniž vypálil je-
dinou ránu. Tím nám poskytl šanci opustit ohrožený
vlak. Při třetím náletu už ale bubnovaly velkokaliberní
střely jeho kanónu do bezbranného parního kotle,
který vzápětí se syčením vypustil svou duši. S vděč-
ností dnes vzpomínám na toho pilota, který ani jedi-
nou střelu neposlal na zbytek vlaku. 

Stáli jsme na té koleji v mrazivém lednovém počasí
několik hodin a mrzli ve svých chatrných kabátech.
Kolem nás projížděly válečně důležité vlaky i vlaky
s lidmi jedoucími do zaměstnání, a jednou dokonce
i jeden s  asi dvaceti nákladními vagóny s ostnatým
drátem zamřížovaným otvory pod střechou. Zahlédli
jsme za nimi lidské vyhublé a zarostlé tváře. Tu jsem si
s hrůzou uvědomil, koho a kam vezou. Seděli jsme,
nebo poskakovali zimou, další dvě hodiny až do tmy,
než pro nás přijel z Třebové jiný stroj a odtáhl naši sou-
pravu zpět na jakousi odstavnou kolej.

Takové přerušení jízdy nebylo zřejmě předpoklá-
dáno, a tak jsme byli odsouzeni čekat bůhví dokdy na
pokračování naší cesty. Byla tma, zima a nikdo
už neměl ani drobek jídla. Všechno jsme snědli
po cestě při té dlouhé pauze v polích. Nebylo ani co
pít, téměř nikdo neměl žádnou nádobu, o polní láhvi
ani nemluvě. Nakonec velitel transportu zorganizoval
několik kbelíků pitné vody. Kdo měl nějaký hrníček,
nebo co ho mohlo nahradit, půjčoval ho i ostatním,
takže smrt žízní nehrozila, ale žaludky nám kručely
a nohy mrzly.

Kolem dvaadvacáté hodiny se na nádraží náhle ob-
jevila německá vojenská kuchyně a každý z nás do-
stal „ešus“ s polévkou a porci hovězího guláše
s dvěma krajíci hranatého vojenského chleba. Pak
jsme museli misky umýt v nádobě s teplou vodou,
která stála vedle kotle kuchyně a dostali ještě po půl
liru horkého čaje. Jistěže to nebyl žádný Lipton, či Earl
Grey, ale odvar z nějakých bylin, možná z jahodení
nebo lipového květu, kdož ví, oslazený cukerinem, ale
pro nás byl vítaným topivem pro naše vymrzá těla.
Vrátili jsme vodou opláchnuté nádoby a nalezli zpět

o vozů. K naší úlevě netrvalo ani hodinu, když připojili
novou mašinu, pustili do topení páru a my se tak mohli
po té dlouhé době zase trochu ohřát. 

Jeli jsme pomalu a zase s přestávkami přes Brno, Vy-
škov a Ivanovice až do Němčic, kde byl brzo nad ránem
vydáván znovu teplý „čaj“ a ku podivu každému i dvě
housky, sice takové malé a tmavé, ale přece jen to bylo
něco lepšího, než ten drobivý a mazlavý chléb. Další jídlo
bylo slíbeno až na konci cesty. Kdy a kde to ale bude,
nám pořád ještě nebylo známo. To jsme zjistili až když
vlak po dalších otravných hodinách konečně zastavil
a na staniční budově jsme četli: KOJETÍN. Jméno, o
které jsem slyšel jen z dětské písničky o Kudrnovi, který
sem vezl kolomaz a vrzala mu kolečka.
Následoval rozkaz k vystoupení a seřazení před ná-
dražím, kde už čekalo několik nákladních aut, zřejmě
soukromých dopravců, protože všechna byla vyba-
vena kotlem na dřevoplyn. Po nástupu a pečlivé kon-
trole přítomnosti všech povolanců jsme se vyškrábali
i se svými skromnými zavazadly na jejich korby, a za-
krátko z nich zase slézali před budovou školy, která
nám měla poskytnout na neurčitou dobu přístřeší.

Ve třídách byla v silné vrstvě rozložena sláma
a na ní jedna deka jako prostěradlo a druhá na při-
krytí. Pod hlavu nic. Žádný, ani slámou nacpaný pytlík,
zkrátka pelech jako pro vandráky nebo vězně. Vyfa-
sovali jsme po jednom vojenském ešusu s polévkovou
lžící, jednom páru dřeváků a dvou párech onucí.
Pokud nevíte co jsou onuce, vězte, že je to kus hru-
bého plátna velikosti asi čtyřicet krát čtyřicet centime-
trů, do kterého se zabalí nohy místo ponožek. V té
době byly obvyklé snad ve všech evropských armá-
dách, ale pro nás to bylo něco naprosto nezvyklého.
Proto je málokdo z nás použil dřív, než mu ta „obuv
Nové Evropy“, jak někdo dřeváky vtipně nazval, roz-
drásala ponožky a byl rád, že má na nohy alespoň ty
dva hadry.

Pokud jde o ony dřeváky, nepředstavujte si něco
jako selské pantofle s koženou špičkou a dřevěnou po-
drážkou. Ty „naše“, byly jakési kotníkové boty se svršky
z tenké vepřovice, které nebyly opatřeny tkaničkami,
ale zapínaly se třemi řemínky s přezkou. Svršky byly
přibity po stranách ke čtyři centimetry tlustým dřevě-
ným spodkům (příčí se mi nazvat je  podrážkami). Ty
byly, pochopitelně, neohebné, takže se v těch botách
dalo pohybovat pouze zvedáním celých nohou jako na
sněžnicích, nebo šoupá-
ním jako na lyžích. Dalším
a posledním přídělem byla
kostka zeleného „mýdla“,
které ovšem téměř vůbec
nepěnilo, takže bylo ne-
možné se jím opravdu dů-
kladně umýt. A že to bylo
někdy opravdu třeba!   

pokračování příště 
Luděk Ťopka 
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Po skončení světové války
bylo možné zasílat kusové zá-
silky do ciziny pouze prostřednic-
tvím dopravních firem, které
drobné zásilky shromažďovaly
a posílaly je vagony nebo auty.
Zahraniční přepravci je pak roze-
sílali na příslušné adresy. 

Naše firma tyto služby také
prováděla a to celkem rychle.
Posílali jsme zboží prostřednic-
tvím vagonů, což bylo snadné
ze stanice Domažlice přes Českou
Kubici do Brodu nad Lesy /Furth
in Walde/, kde s námi spolupra-
covala majitelka spediční firmy
paní Moserová. Při menším
množství jsme vozili zboží ná-
kladním autem. Náklad převážel
můj švagr a často jsem ho dopro-
vázel. K tomu účelu  nám v roce
1946 vystavil bezpečností refe-
rent Dr. Bican z ONV v Domažli-
cích zvláštní povolení na jména
pro přejíždění hranic pro celní
úřad na Folmavě. A tak jsme ně-
kolikrát ročně byli v Německu,
nikdy jsme neměli žádné prob-
lémy, protože jsme zboží celně
odbavili na celním úřadě v Domaž-
licích. Přišel ale rok 1948 a psal
se měsíc září. Měl jsem 1. října
nastoupit na dva roky vojenskou
službu a tak jsem jel naposledy
do Německa. Měli jsme dopravit
lovecké zbraně a střelivo určené
jako zásilka do francouzské oku-
pační zóny. Přijeli jsme na Folmavu
a na celním úřadě měl službu náš
starý známý pan Vaněk. Ten nám
ale oznámil, že nás nemůže pus-
tit dál, že dostal nové instrukce.
Nakonec jsme ho „ukecali“ tak,
že zavolal na ONV Dr. Bicana
a ten to vyřešil šalamounsky.
Řekl mu, že když se za nás
osobně zaručí, že se vrátíme, ať
nás pustí. Co mu chudákovi
zbylo. Pustil nás na cestu za ne-
čekaným dobrodružstvím. Přijeli
jsme na německou stranu
a po předložení dokladů nám
sdělili, že do Německa platí zá-
kaz dovážet zbraně a zavolali
americkou vojenskou správu, pro-

tože byly určeny pro Francouze.
Za chvíli přijeli dva američtí důs-
tojníci v jeepu a doprovodili nás
ke skladu firmy Moser na nádraží
ve Furthu. Švagr šel celou zále-
žitost projednávat s paní Mose-
rovou a američany. 

Co se mezi dobou vyjednávaní
nestalo. Zastavili jsme naše auto
vedle sběrného tábora uprchlíků
z ČSR. Ti nás obstoupili a začali
se vyptávat, jak jsme uprchli, jak
se nám to povedlo, chtěli slyšet
novinky. Snažil jsem se jim vy-
světlit, co tam děláme, ale ame-
ričtí vojáci debatu ukončili a po-
slali je na ubikace. Nakonec
zásilku nedovolili převzít a mu-
seli jsme s doprovodem na vo-
jenské velitelství do Chamu.
Tam povolení nevydali a museli
jsme se vrátit do ČSR. Protože
náš vůz pocházel z americké do-
dávky Unrra a byl to velký žrout
na benzín, dali nám Američané
50 litrů benzínu zdarma, protože
jsme žádné nové marky neměli.
Bez problémů nás doprovodili
na německou celnici a najednou
nás začali přesvědčovat, aby-
chom tam zůstali, že za auto do-
staneme zaplaceno a najednou
by se o zboží postarali. Vyslechli
ale naše námitky /švagr hovořil
dobře anglicky/, co by se stalo
s našimi rodinami a dětmi, uznali
naše důvody  a předali nás ně-
meckým celníkům. Ti se ale
na nás vrhli jako lvi a najednou
chtěli vidět naše pasy, o nichž vě-
děli, že je nemáme, pak ale mu-
seli uznat, že nás pustili jen
na povolení ONV, tak couvli.
Ale vymysleli si to, že nemáme
do NSR zaplacenou silniční daň
a okamžitě jsme měli zaplatit sto
marek v nové měně, které jsme
samozřejmě neměli. Žádné ná-
mitky a požadavky jako proč je
nechtěli při příjezdu, neuznávali.
Chtěli jsme si zavolat paní Mose-
rové do Brodu, aby nám je při-
vezla, ale to nám neumožnili. Byli
jsme najednou zoufalí, protože
bylo již 5 hodin a tak že auto ne-

cháme na celnici a půjdeme
pěšky na českou stranu a ráno
peníze přivezeme. Taky nesou-
hlasili a krásně si nás vychutná-
vali. Nakonec jsme jim nabídli
jako zálohu reservní pneumatiku,
kterou by paní Moserová ráno vy-
koupila. Nakonec na výměnu
přistoupili, ale když viděli, že
máme jen jednu, tak zvýšili svůj
souhlas na dva kusy. A tak čas
běžel a museli jsme vyheverovat
auto a vymontovat další kolo
a splnit jejich požadavek. Ještě,
že naše unrra měla osm zadních
kol. Pak nás velectěně propustili.
Když jsme se dostali na naší cel-
nici, tak jsme pana Vaňka málem
křísili ze strachu, protože myslel,
že se z nás stali emigranti. 

Ráno paní Moserová vyplatila
obě pneumatiky a zaměstnanci
ČD, kteří jezdili každý den
do Brodu přebírat vlakové sou-
pravy, nám je přivezli zpět. Tato
spolupráce se zakrátko změnila
a nastoupil tvrdý hraniční režim. 

Tak skončila naše poslední
jízda do Německa. Další byla až
za 42 let. Při pohledu z dnešní
doby, byla to ironie osudu lidí.
Jedni prchali pryč, zatím co my
jsem se šťastně vrátili. 

Engelbert Svoboda
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VÝLET DO NĚMECKA, DALŠÍ BYL AŽ PO 42 LETECH

VÝSLEDKY 
SUDOKU

6 4 9 1 2 8 3 5 7

7 2 8 3 6 5 1 4 9

1 3 5 4 7 9 6 2 8

2 8 3 9 4 7 5 1 6

5 6 1 2 8 3 9 7 4

4 9 7 5 1 6 8 3 2

8 7 4 6 3 1 2 9 5

9 1 2 8 5 4 7 6 3

3 5 6 7 9 2 4 8 1
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Někdy zkrátka není na dlouhé pečení čas. Když vám zavolá návštěva, jestli by se mohla za hodinu stavit … když
najdete pozvánku na dětskou oslavu ve schránce ten den, kdy se koná.. a takových příležitostí by se našlo víc. 
Přinášíme vám dva recepty na koláče, které nezaberou moc času. 

RYCHLÝ KOLÁČ, KTERÝ SE NEPEČE
POTŘEBUJETE:
1 konzervu mandarinek (může být i míchané ovoce), 1 šlehačku, 1 ztužovač šlehačky, 1 vanilkový puding
za studena Oetker, 1 vanilkový cukr, korpus na koláč, který koupíte v obchodě (například Albert, Lidl) 

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

RECEPTY PRO USPĚCHANÉ   RECEPTY PRO USPĚCHANÉ   

hrníčkový koláč 
je rychlý a chutná

PLACENÁ INZERCE

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

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

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

HLEDÁM  ZDRAVOTNÍ SESTRU s registrací do gynekologické ambulance 
v Úvalech  (zástup za zdr. sestru na MD).                               Kontakt: 777 347 486.

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

A DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE 

TEL. 776 015 558
Obchodní firma se sídlem v Újezdě nad Lesy PŘIJME:

tel.: 281972592, 733640601 e-mail: bas@airsoft.cz

VEDOUCÍHO SKLADU
samostatné řízení a provádění distribuce zásob ve skladech firmy, 
řízení práce skladníků, dohled nad expedicí, evidence zboží

FAKTURANTKU - ÚČETNÍ
samostatné provádění fakturace a vyřizování objednávek,

zadávání dat do účetních evidencí 

Všechno protřepte například v zavařovací sklenici a nalijte na korpus. 
Navrch můžete ozdobit například čokoládovou rýží nebo polevou.
DOBA PŘÍPRAVY: 10 minut

OVOCNÝ HRNÍČKOVÝ KOLÁČ
POTŘEBUJETE:
3 skleničky polohrubé mouky, 1 skleničku cukru, 1 skleničku mléka, 1/8 másla,
2 celá vejce,1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva
na drobenku máslo, moučkový cukr, hrubou mouku
navrch ovoce, například meruňky, švestky, jablka
Umíchejte těsto, navrch položte ovoce a posypte drobenkou. 
Pečte v troubě zhruba půl hodiny.     
DOBA PŘÍPRAVY: 45 minut včetně pečení

Klára Mandausová 
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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

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

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
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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

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

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

602 260 264

rekonstrukce a zateplení fasád 
sádrokarton • instalatérské práce 

bytová jádra
M. Folauf - 606 493 391

OBKLADY - DLAŽBY

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

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

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
probíhají v o.s. Neposeda kurzy angličtiny. Výuka v malých skupinách
podle úrovně znalostí účastníků (začátečníci, mírně pokročilí,
pokročilí). Příznivé ceny, kvalifikovaní lektoři. Více informací
na www.neposeda.org v sekci Vzdělávací programy. V případě zájmu nás
kontaktujte na tel. č. +420 733 685 911nebo na vzdelavani@neposeda.org

STREETDANCE   
Neposeda, o.s. pořádá kurz Streetdance. Kurz bude probíhat od února
každý čtvrtek od 15.45 hod v klubu Autobus v Běchovicích. 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
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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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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

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

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

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

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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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



BK stavby s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
V lipách 122 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.: 281 970 214 
736 759 930
733 541 591

e-mail: bkstav@centrum.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE 
• Výstavba rodinných domů
• Rekonstrukce rodinných domů
• Rekonstrukce objektů
• Rekonstrukce bytů a bytových jader
• Přístavby rodinných domů
• Garáže
• Ploty
• Zateplování budov
• Fasády
• Výměna oken
• Sádrokartonové příčky
• Zámkové dlažby a terénní úpravy. 
Dále provádíme i drobné stavební práce.

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ
JIŘÍ VOSÁHLO

- veškeré vyklízecí práce ( půd, sklepů, bytů ...)
- čištění koberců i čalouněného nábytku – 

systém RAINBOW vhodné pro alergiky
- mytí oken včetně rámů i parapetů
- pokládka zámkové dlažby
- drobné zednické práce
- oprava a natírání plotů
- sekání zahrad
Po dohodě zajistím i další 
práce k vaší spokojenosti.
Tel. 776015558, 777015551
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ELEKTROINSTALACE BUDOV
- novostavby
- rekonstrukce
- moderní programovatelné systémy
- repase starých svítidel
TEL.: 737 172 677, E-mail: spacek@spacek-jovo.cz
WEB: www.spacek-jovo.cz

Opravy, údržba - hodinový manžel
Potřebujete: 
- kompletní elektroinstalaci, vyměnit, instalovat nebo přemístit el.

zásuvky, vypínače,
- připojit osvětlovací tělesa v interiéru i exteriéru, zahradní svítidla

včetně vedení,
- vyměnit přívodní kabely k domácím spotřebičům,
- sestavit zakoupený nábytek,
- připevnit poličky, garnýže, pověsit obrazy,
- drobné stavební práce, sádrování děr a tmelení trhlin ve stěnách

i stropech.
Nebo jiné drobné i větší opravy v domácnosti? 
Stačí jen zavolat a domluvit se.
mobil: 737 800 126              e-mail: ibirke@seznam.cz

Vinárna „u Sittů“
Úvozová 255, Praha 9 – Koloděje

!!!ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!!!
OD 1. 3. 2010

Budeme otevírat již od 11:00 hod 
a to i v pracovní dny. 

Od tohoto data také rozšiřujeme nabídku o: 
!!HOTOVÁ JÍDLA!!

Nabídku najdete vždy na jeden týden dopředu na
internetových stránkách: www.vinarnausittu.cz 

Milé maminky, 
dovolujeme se Vás pozvat 
na naše kurzy plavání pro rodiče 
s dětmi od 6 měsíců do 3 let, 
které se budou konat v bazénu 
Rezidence a wellness BLATOV 
v Újezdě nad Lesy. 

Začínáme 15. 2. 2010. 
Plaveme v pondělí a středu od 9:00 do 10:00.
Více informací se dozvíte 
na www.dkvodnicek.cz nebo na tel. 721 371 720

Dětský klub
VODNÍČEK

ÚČETNICTVÍ – DANĚ - MZDY 
PRO MALÉ ORGANIZACE A ŽIVNOSTNÍKY
Tel: 606 578 288 
e-mail: uspo@email.cz 
Kancelář: Semonická 2174, P - 9 H. Počernice,
Hana Matoušková

S masážemi až za Vámi ...
www.masaze-kvam.cz

Klasické a rekondiční masáže 
v pohodlí Vašeho domova.

D o p r a v a  a  k a ž d á  1 0 .  m a s á ž  z d a r m a !
Tomáš Seifert

Tel.: 728 003 325                     E-mail: t.seifert@email.cz
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